Akreditovaný seminář – Rozvoj celostátního Registru pacientů
s roztroušenou sklerózou ReMuS a práce s databázovým programem
Cíl:

Zefektivnění a profesionalizace práce s registrem ReMuS
Seznámení s vývojem registru a jeho dalším rozvojem
Koordinace procesu vkládání dat do registru

Termín:

2. 10. 2015, 12:30 – 18:00

Místo:

Fakultní nemocnice Brno Bohunice
Konferenční centrum – Modrý salónek, Jihlavská 20, Brno

Počet osob:

30 účastníků ze 13 RS center, vedoucí RS center a zadavatelé dat

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 neuroimunologie a likvorologie (SNIL) ČNS ČLS JEP
Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.

Partner:

Neurologická klinika FN Brno – Bohunice

Hosté:

doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. – předseda SNIL České neurologické společnosti ČLS JEP
doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D. – odborný garant projektu ReMuS
Ing. Kateřina Bémová – předsedkyně správní rady Nadačního fondu IMPULS
Jana Vojáčková – senior ředitelka projektu ReMuS
Mgr. Jitka Jirčíková – analytička dat registru ReMuS Nadačního fondu IMPULS
Mgr. Zdeněk Telička – IT podpora, VFN Praha

Obsah:

Vývoj registru ReMuS, výstupy, jejich význam a použití
Smluvní vztahy IMPULS – jednotlivé nemocnice, informovaný souhlas, zabezpečení dat
Prezentace jednotlivých RS center
Aktualizovaný manuál, technické a metodické aspekty práce s registrem, nejčastější chyby
Výhled do budoucna, zapojení do mezinárodních a evropských registrů, diskuse

Semináře se zúčastnili zástupci 13 odborných RS center, pracovníci pověření vkládáním dat do registru. Účastníci
se v teoretické části seznámili s aktuálními výstupy z registru, jednotlivými etapami projektu a plány na jeho rozvoj.
Prostor byl vymezen pro vysvětlení fungování procesů projektu, problematiku informovaného souhlasu, finančních
toků a nastavení principů smluvních vztahů s nemocnicemi, které jsou zřizovateli jednotlivých RS center. Praktická
část semináře se zaměřila na nácvik a úskalí práce v databázovém programu, který je nástrojem pro sběr dat.
Nechyběla ani diskuse nad tématy souvisejícími s projektem. Účastníci obdrželi informační brožuru o registru,
určenou k distribuci pacientům spolu s IS v RS centrech. Seminář byl zařazen do systému celoživotního vzdělávání
ČLK a Asociace sester.
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