ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
Konference ReMuS 2017

Registry v medicíně – ztráta peněz, nebo investice do budoucnosti?
Cíl:

Profesionalizace práce s registrem ReMuS
Seznámení s novými pracovními nástroji a legislativními novinkami
Rozvoj registru rozšířením činností

Formát:

konference

Termín a místo:

pátek 10. 11. 2017, 13:00 – 18:00, Ústav vědeckých informací, U Nemocnice 4, Praha 2

Počet osob:

celkem 25 účastníků ze 12 RS center, z toho 4 přednášející, 2 technické podpory, 12 lékařů a 7
administrátorů registru ReMuS

Organizátor:

IMPULS, nadační fond, se sídlem Kateřinská 30, 120 00 Praha 2, zapsán v nadačním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze v oddílu N vložka č. 325, IČO 26169428

Odborný garant:

Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie (SKNIL) ČNS ČLS JEP
Doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D., předsedkyně

Hosté:

Ing. Kateřina Bémová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu IMPULS
Mgr. Jana Vojáčková, MBA - vedoucí projektu ReMuS, IMPULS, nadační fond
doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D. – odborná neuroložka, RS centrum 1.LF UK a VFN Praha
Mgr. Jitka Jirčíková – metodička a analytička dat, Value Outcomes, s.r.o.
Ing. Lukáš Sobíšek, PhD., Vysoká škola ekonomická v Praze, katedra statistiky
Mgr. Zdeněk Telička – IT podpora

Obsah:

Význam registrů v medicíně
Revoluce v ochraně osobních údajů – legislativní změny na úrovni ČR a EU
Registry jako suchá statistika nebo přínosný zdroj dat? – účel registrů, praktické použití dat
pro publikační činnost
Je databáze pouze samoúčelnou evidencí? Příklady dobré praxe – workshop pro všechna RS centra
Co nového v příštích letech? – technické a metodické aspekty práce s registrem

Nadační fond IMPULS
Kateřinská 30, Praha 2, IČ: 26169428
www.nfimpuls.cz

Semináře se zúčastnili zástupci z 12 odborných MS center.
Teoretická část byla věnována narůstajícímu významu registrů zejména v evropském měřítku a zásadním legislativním
změnám v ochraně osobních údajů v EU, které se budou bezprostředně dotýkat registru ReMuS.
Praktická část byla věnována využití dat z registru pro vědecké účely a konkrétním ukázkám použití dat pro potřebu
každého RS centra. V této části mělo každé centrum prostor pro výměnu a sdílení zkušeností.
Posledním tématem byly novinky v metodice spojené s praktickým nácvikem změn. Účastníci obdrželi
aktualizované manuály.
Seminář byl zařazen do systému celoživotního vzdělávání České lékařské komory a České asociace sester.
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