Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si požádat všechna naše oborová pracoviště o účast v projektu,
jehož primárním cílem je přinést aktuální pohled na naší praxi po 10 letech od
studie CAD 2010. Kromě toho přinést ale i další významné informace z naší
praxe s využitím k podpoře jednání s plátci péče (např. sledovaná výchozí
hodnota hemoglobinu před velkými výkony bude využita v návrhu pro
implementaci programu Patient Blood Management v ČR, zjištění o počtu
pacientů s monitorací hloubky anestezie budou využita v zahájeném jednání o
úhradě dané monitorace apod.). Čím větší počet pracovišť se zapojí, tím
reprezentativnější údaje o činnosti našeho oboru získáme a tím lepší
vyjednávací pozici budeme mít v případě jednání s plátci péče. Získaná data
budou zveřejněna do 3 měsíců od dne studie a ve formě původní práce budou
nabídnuta k otištění do časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína,
případně do časopisu s IF. Koordinátoři na jednotlivých pracovištích budou
jmenovitě uvedeni v autorském týmu všech publikovaných výstupů projektu
ve formátu "investigátoři studie“.
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Základní údaje o studii
• Jednodenní observační studie zaměřená na získání údajů o poskytnuté
anesteziologické péči u každého pacienta na registrovaném pracovišti
v den studie – 11. 12. 2019
• Podmínkou vstupu do studie je registrace pracovišť a jednotlivých
investigátorů do 15. 11. 2019:
https://www.surveymonkey.com/r/FWFNRBF (nebo přes QR kod níže)
• Do zahájení studie je vhodná konzultace a případné schválení Etickou
komisí příslušného zdravotnického zařízení (studie byla schválena
Etickou komisí pro multicentrické studie Nemocnice v Ústí nad Labem,
což by mělo být pro většinu zdravotnických zařízení dostatečné)
• Studie je financována ČSARIM
• Profesionálním partnerem zajišťujícím "data management" je IBA,
s.r.o.
− E: helpdesk@biostatistika.cz
− T: 515 915 100
− funguje v čase 9:00-16:00 s rychlou reakcí, mimo tento čas
používejte email
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