Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
Průvodce pacienta, z.ú.
za rok 2018

Motto ústavu: „Správná informace, správnému pacientovi, ve
správnou dobu pomáhá v léčbě“.
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I. Poslání a cíle ústavu
Průvodce pacienta byl založen 26.6.2018 zápisem u Městského soudu s Praze, oddíl U, vložka 695.
Průvodce pacienta, z.ú. byl založen v roce 2018, avšak navazuje na projekty účelné a bezpečné
farmakoterapie (tzv. projekt „Senior“) Ústavu lékového průvodce, z.ú. z let 2015 – 2018, projekty ke
zvyšování zdravotní gramotnosti veřejnosti, nebo projekty koordinující aktivity pacientských
organizací, zejména pokud jde o dostupnost účinné a bezpečné léčby. Do nově vzniklého ústavu
Průvodce pacienta, z.ú. přešlo vedení dosavadního Ústavu lékového průvodce, z.ú., stejně tak jako
většina členů správní a vědecké rady. Důvodem změny byla zejména vůle udržet nezávislost a
nekomerčnost realizovaných projektů a aktivit.

Průvodce pacienta, z.ú. chce být respektovaným zprostředkovatelem informací a průvodcem
pacientů, lékařů a dalších zdravotníků, plátců, státní správy a dodavatelů při zajišťování dostupné,
včasné a efektivní zdravotní péče v České republice.

Naší vizí je zdravotnický systém, který garantuje:
- spravedlivý (rovný) přístup pacientů k účinné léčbě,
- bezpečné používání léčivých přípravků v léčebné praxi,
- informované a svobodné rozhodování jak pacientů, tak jejich lékařů a dalších zdravotníků, o
použití léčivých přípravků v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky.

II. PROJEKTY ÚSTAVU
Projekt Fibrilace síní – častá, ale neznámá
Cílem projektu bylo v roce 2018 zejména zvýšit povědomí o onemocnění fibrilace síní, zlepšení detekce
a diagnostiky pacientů a lepší koordinace lékařských oborů zapojených do prevence mrtvice, a to
v souladu s odbornými českými i mezinárodními doporučeními. Zároveň bylo cílem komunikovat
s pacienty prostřednictvím pacientských organizací a dát tak pacientům objektivní informaci o
onemocnění, možnosti sdíleného rozhodování o léčbě či možnostech prevence mrtvice.
V roce 2018 projekt obsahoval následující aktivity:
1. Shromažďování a analyzování dat a informací o onemocnění (fáze 2)
2. Zpracování základního pozičního dokumentu pacientů k tématu FiS (informace o výskytu FiS,
základních léčebných doporučení, managementu onemocnění a existujících bariérách atd.)
3. Tisková konference WSD, 29. říjen
4. Webová stránka „Rychlé srdce“ – aktualizace, administrace, rozvoj
5. Vytvoření platformy pacientských organizací k řešení problematiky prevence mrtvice
Projekt byl realizován v období září 2018 – únor 2019 a byl financován částkou 400 tis. Kč od firmy
Pfizer.
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III. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ – viz příloha

IV. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- viz příloha II.
V. ZPRÁVA REVIZORA – viz příloha III
VI. ZÁKLADNÍ DATA
Zakladatelem ústavu je:
prof. MUDr. Vladimír Tesař
IČO: 07176074
Bankovní transparentní účet je vedený u RB, č.b.ú.: 775487002/5500
Sídlem ústavu je Praha 1, Pštrossova 10, 110 00 a je zřízen na dobu neurčitou.
Účelem ústavu je
a) Osvětová a konzultační činnost v oblasti prevence a léčby onemocnění, lékové politiky a bezpečného
užívání léků.
b) Organizace seminářů, školení a dalších vzdělávacích a osvětových akcí v oblasti zdravotnictví a
lékové politiky.
c) Nakladatelská a vydavatelská činnost.
d) Provozování informačního portálu pro širokou i odbornou veřejnost na téma prevence, léčby,
zdravotní a lékové politiky a bezpečné farmakoterapie.
e) Provozování webových stránek na téma činností ústavu, na téma zdravotnictví, lékové politiky a
bezpečné farmakoterapie.

Ředitelkou ústavu a statutárním orgánem ústavu je PhDr. Ivana Plechatá

Správní rada ústava pracovala v roce 2017 ve složení:
prof. MUDr. Vladimír Tesař, Dr.Sc., MBA, FASN, přednosta Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN
Edita Müllerová, předsedkyně Revma Liga ČR, pacientská organizace
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c., Interní hematologická a onkologická klinika, Lékařská fakulta MU
a Fakultní nemocnice Brno
Vědecká rada ústavu pracovala ve složení:
MUDr. Regina Demlová, PhD., přednostka Farmakologického ústavu LF MU Brno
PharmDr. Milada Halačová, PhD., vedoucí Oddělení klinické farmacie Nemocnice na Homolce
PhamrDr. Josef Suchopár, člen vědecké rady Farmaceutické fakulty UK
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., lékař

Revizorem ústavu je Roman Šperker..

VII. Poděkování
Poděkování patří zejména členům správní a vědecké rady, kteří pracují bez nároku na odměnu.
Společnosti Pfizer za finanční podporu projektu „Fibrilace síní- častá, ale neznámá“.
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