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Období 05/2013 – 05/2015
Celkem 8 setkání
2x + vedoucí MSC ( 29.1.2014, 12.12.2014)
Hlavní témata:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

ReMuS – zapojení MSC
MS centra pozice a personální zajištění
Dokumentace MSC
Statut MSC vs věstník MZ ČR 1998
Účast na odborných konferencích
17. Jedličkovy dny






IMPULS provozovatel
odborně a metodicky Sekce
k 30.06.2013 první výstup z registru – 4 MSC
Podmínky:
◦
◦
◦
◦




Informovaný souhlas – ochrana dat
smlouva s institucí
odměna pro administrátory (THP -4 MCS, ostatní lékaři)
technická podpora (výběrové řízení – Value Outcomes)

Každé zasedání výboru - téma č. 1 ReMuS
Účast zástupců IMPULSu na jednáních










Současný stav – přednáška doc. Horáková
12 MSC aktivních – 3 MSC fáze přípravy nebo
rozhodování
Preference zadávání dat – mladí lékaři MSC –
finanční odměna (redukce v další etapě)
12 MSC aktivních – rozdíly v počtech
zadaných pacientů
Aktuálně řešený cíl: výstupy pro potřeby
jednání se ZP










Jednotná dokumentace: elektronicky vs
klasická
Nevýhody elektronické: incompatibilita s NIS,
ReMuS - riziko duplicity, problémy s tiskem
Nevýhody klasické: čitelnost, zpracovatelnost
Výhody klasické: přehlednost v čase (1 str.
A4= 1 rok=4 vizity)
Není konsensus: ustavena pracovní skupina z
členů výboru a zástupců MSC: Ampapa,
Vachová, Horáková, Hradílek, Taláb









Postavení MSC dosud:
Věstník MZ ČR 06/1998 – částka 6: Metodická
opatření 7. Podmínky zřizování Center pro
diagnostiku a léčbu demyel. onemocnění a návrh
koncepce péče o pacienty s demyelinizačními
onemocněními CNS
Garance „centrové péče“
Do roku 2006 – nezávislost na instituci – centrální
schvalování, centrální nákupy
Od roku 2007 dencentralizace – lékárny a
managementy nemocnic




Jednání se vedoucími MSC –současné postavení v
rámci nemocnic – vyhovuje (12.12.2014)
Požadavky:

◦ na personál MSC (tandem vždy lékař+ sestra;
samostatně sestra pro infuzní stacionář, THP, psycholog,
fyzioterapeut etc)
◦ prostorové vybavení incl. infuzní stacionář
◦ technické vybavení




Nezbytné hodnocení kvality péče = definování
indikátorů kvality
Cíl: nový statut: centra vysoce specializované
péče – MZ ČR – expertní skupina MZ ČR pro RS








Optimalizace centrové péče u RS – dokument
podepsaný s Ústředím VZP (25.03.2013)
První prezentace ReMuS
Definice stupně neurologického postižení:

◦ lehký relaps: neurol. postižení neovlivňuje aktivity denního
života
◦ střední relaps: neurol. postižení ovlivňuje aktivita denního
života
◦ těžký relaps: neurol. postižení významně ovlivňuje aktivity
denního života, jedná se o dočasnou ztrátu soběstačnosti
(DPN, hospitalizace)

délka trvání relapsu do 6 měsíců!
každý relaps musí být řádně dokumentován a
kvalifikován lékařem (definovat klinický sy, EDSS,
léčba)



Kriteria pro ukončení léčby DMD =
neúčinnost léčby
◦
◦
◦
◦



2 a více těžkých relapsů za 12 měsíců
ztráta schopnosti chůze – EDSS od 7.0
hodnocení chůze musí být objektivizováno v MSC
aktivita RS zobrazená na MR mozku nebo míchy při
léčbě DMD podporuje kvalifikovaný relaps a indikaci
léčby IVMP

Frekvence vizit stabilizovaného pacienta s RS
12 a více měsíců může být 2x ročně, tj. po 6
M – zodpovědnost – vedoucí MSC



26. ČSNS Praha 2013
◦ Kurz: Včasná diagnostika a léčba RS – význam
regionálního neurologa (nejvíce posluchačů)
◦ 3 bloky přednášek + satelitní sympozia



28. ČSNS Ostrava 2014
◦ Kurz: Autoimunitní encefalitidy
◦ 3 topická sympozia:Likvorová diagnostika,
Současné možnosti imunomodulaní léčby u RS,
Diagnóza RS a enviromentální faktory + satelitní
sympozia



regionální odborné konference
 9. olomoucké neuroimunologické sympozium
s mezinárodní účastí,12.–13. 9. 2013
 Neuro-urologické sympozium, Počátky,
12.-13.06.2014
 Valašsko-lašské neurologické sympozium
(09/2013, 09/2014)







publikační aktivity tématicky zaměřené na RS,
demyelinizační onemocnění, autoimunitní
onemocnění (ČSNNCH, Neurologie pro praxi,
REMEDIA, Acta Medicinae etc.)
2013 prof. Havrdová a spol. Roztroušená
skleróza – křest na 26. ČSNS Praha – kniha
roku
2015 prof. Havrdová a spol. Roztroušená
skleróza v praxi -základní výukový program
pro sestry – křest 17. Jedličkovy dny





17. Jedličkovy dny Praha- Karolinum
SNIL a IMPULS a Czech-production,s.r.o.
Otázka do pléna  Hodnotící formulář
◦
◦
◦
◦
◦

2letý interval Jedličkových dnů
témata
zahraniční hosté
interdisciplinární workshopy
satelitní sympozia












dopracovat statut MSC jako vysoce
specializovaných center MZ ČR
zařadit do ReMuS všechny pacienty léčené
DMD
odborné aktivity v ČR a zahraničí (publikace,
konference etc.)
podpora pacientských organizací (ROSKA etc
podpora regionálních akcí
volby nového výboru SNIL

