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POSLÁNÍ A CÍLE, PROJEKTY ÚSTAVU

1. POSLÁNÍ A CÍLE
ÚSTAVU

2. PROJEKTY 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. Jde
o 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 i v roce 2021 pokračoval ve
funkci koordinátora platformy Hlas onkologických pacientů, kterou tvoří 11 pacientských
a podpůrných organizací hájící potřeby onkologických pacientů a jejich blízkých. Účelem
platformy je vyvíjet aktivity zejména v oblasti
zastupování, podpory a prosazování zájmů
a komplexních potřeb pacientů s onkologickým a hemato-onkologickým onemocněním
(dále jen s onkologickým onemocněním), a to
napříč všemi diagnózami. Dále posilovat povědomí o tomto onemocnění u široké veřejnosti,
včetně státní správy a dalších institucí, a to jak
v ČR, tak v zahraničí.

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.

2.1. Projekt Hlas onkologických pacientů

Naplňování účelu platformy spočívá zejména v:
• posilování povědomí veřejnosti, představitelů neziskových organizací, státních
i nestátních institucí o problematice onko
logických onemocnění;
• obhajování a prosazování zájmů a naplňování komplexních zdravotně-sociálních
potřeb onkologicky nemocných;
• úzké spolupráci s odbornými společnostmi, zejména Českou onkologickou a Českou hematologickou společností ČLS JEP;
• zlepšování možnosti přístupu pacientů
a jejich blízkých k informacím o diagnostice, včasné, kvalitní a efektivní léčbě, dispenzarizaci i dalším zdravotním, psychologickým a sociálním službám a dávkám,
včetně péče paliativní a péče o chronicky
nemocné;
• podpoře koncepčního a strategického přístupu k prevenci a léčbě onkologických
onemocnění v podobě spoluvytváření Národního onkologického programu;

•
•

zlepšování kvality života s nemocí, a to
vzděláváním pacientů, jejich blízkých i veřejnosti;
zastupování zájmů onkologických pacientů
v ČR na mezinárodní úrovni.

Základním dokumentem platformy je Memorandum shrnující potřeby onkologických
pacientů:
a) zdravotní podpora (dostupnost a komplexnost léčby, včetně nových léků a pomůcek,
dostupnost tzv. druhého názoru, kvalita
péče apod.);
b) psychologická podpora (časově a místně
dostupná a hrazená z veřejného zdravotního pojištění);
c) sociální podpora (posuzování invalidity
a příspěvku na péči, lhůty pro vyřízení
a chování posudkových lékařů, problémy
s dlouhodobým ošetřovným, doprava na
léčbu apod.);
d) zapojení pacientských organizací do rozhodovacích procesů ve zdravotnictví, důsledné
nastavení principu: „pacient v centru rozhodování“.
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2.1.1. Organizace platformy
V roce 2021 platforma pracovala ve složení:
Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., sdružuje více než 40 pacientských organizací žen
s rakovinou prsu.

Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s.,
sdružuje pacienty s mnohočetným myelomem a jejich blízké.

Amelie, z.s., sociální a psychologické poradenství pacientům a jejich blízkým u většiny
onkologických diagnóz.

LYMFOM HELP, z.s., pomáhá pacientům trpícím maligním lymfomem i jejich blízkým.
Sdružuje pacienty, jejich blízké i zdravotníky.

Asociace mužů sobě z.s., sdružuje a podává pomocnou ruku pacientům s rakovinou
prostaty.

ONKO Unie, o.p.s., se věnuje zviditelňování
informací o nemoci, léčbě a podpoře pacientek s onko-gynekologickými onemocněními.

České ILCO, z.s., pomáhá pacientům se stomií
(umělým vývodem) žít kvalitní život.

VERONICA, z.ú., je založen pro pacientky,
které se léčí s karcinomem vulvy, dělohy, vaječníků nebo děložního hrdla.

Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN) sdružuje nejen pacienty s plicními nemocemi a jejich blízké, ale také zdravotnické odborníky.

Průvodce pacienta, z.ú. (od roku 2018), koordinuje projekt, navrhuje strategii projektu
a přes granty projekt platformy také financuje.

Dialog Jessenius o.p.s., vzdělává pacienty
i veřejnost, důraz na prevenci všech onkologických onemocnění.
Zakladatelský tým HOP se v průběhu roku rozhodl, že z platformy vznikne samostatná právní
entita. Na podzim se tedy stala spolkem Hlas onkologických pacientů. Průvodce pacienta, z.ú.
se rozhodl prozatím do tohoto spolku nevstupovat a spolupráce tedy byla od ledna 2022 ukončena. Do konce roku 2021 však i nadále činnost HOP koordinoval.
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2.1.2. Aktivity
Klíčovými aktivitami pro rok 2021 byly zejména:

Přehled jednotlivých aktivit projektu Hlas
onkologických pacientů 2021:

a) pokračovat v zapojení pacientů a jejich
zástupců do sestavování a naplňování Národního onkologického programu
(NOP), případně příslušného Akčního
plánu pro onkologická onemocnění;
b) zapojit se se do implementace evropského
plánu boje proti onkologickým onemocněním „Europe‘s Beating Cancer Plan“;
c) podílet se na připomínkování legislativy,
příslušných metodik a jejich uvádění do
praxe, a to zejména zákona o veřejném
zdravotním pojištění a zákona o elektronizaci zdravotnictví.

a) on-line schůzky a pracovní setkání se
zainteresovanými partnery k hlavním
tématům projektu, kulatý stůl k NOP:
• téma telemedicíny a eHealth,
• kulatý stůl k tématu NOP byl organizačně
připraven i komunikován, ale byl nakonec
zrušen a nahrazen kulatým stolem obecně k onkologii a setkáním Národní rady
pro implementaci,
• spolupráce v EU,
• jednání pracovní skupiny pro inovace Pacientské rady MZ.
b) korespondence:
• poslancům k urychlenému přijetí novely
zákona 48/1997 Sb. o v.z.p.,
pacientské
radě k tématům Europe‘s Beat
•
ing Cancer Plan a Národnímu plánu obnovy v oblasti onkologie,
• předsedkyni ČOS k tématu očkování onkologických pacientů proti COVID 19,
• ministru zdravotnictví Arenbergerovi –
představení HOPu a zájmu organizace
podílet se na implementaci příslušných
plánů v onkologii, EU i národních,
• ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi
k NOP,
• senátorům k novele 48/1997 o v. z. p.

c) prezentace HOP a jeho témat na odborných konferencích:
• Prague Onco, vystoupení v pacientské
sekci,
• on-line kulatý stůl k tématu digitalizace
na švédské ambasádě,
• on-line kulatý stůl AmCham ke kardiovaskulárním a onkologickým onemocněním,
• Digitalizace zdravotnictví – webináře
s diskuzí,
• TK ČOPN a České pneumologické společnosti k rakovině plic,
• PREVON konference,
• setkání na švédské ambasádě „Beating
cancer together”,
• Brněnské onkologické dny: pacientská
sekce byla spolupořádána HOP a MOÚ,
• Neviditelní hrdinové v Pacientském hubu,
oceněný S. Kos, ILCO, M. Kudelová,
• pacientský seminář ENGAGe a kongres
ESGO,
• Pražské chirurgické dny,
• TK Inovace pro život – kolorektální karcinom,
• konference Den pro zdravé plíce (ČOPN),
• Digitalizace zdravotnictví.

d) edukační a koordinační semináře
28. 1. on-line seminář k telemedicíně,
T. Doležal
• 15. 2. on-line seminář k telemedicíně s poskytovateli služeb, T. Šebek/uLekare.cz
a D. Soukup/EUC
• 25. 2. on-line seminář k telemedicíně –
právní aspekty, B. Dubanská
• 8. 4. on-line seminář „Léky pomáhají“aplikace inovací pro pacienty, T. Doležal
• 1. 6. on-line webinář o fungování sociálních médií
• koordinační semináře HOP 17×/rok

•

e) sociálně-zdravotní pomezí
• Vystoupení Š. Slavíkové 22. 6. na sociálním výboru v PSP k tématu dlouhodobého
ošetřovného pro onkologické pacienty
s podmínkou 7denní hospitalizace (a to
v rámci novely zákona o nemocenském
pojištění)
• Příprava materiálů ke zdravotně-sociální problematice, doškolování organizací
v této problematice a připomínka důležitosti tématu při schůzkách na MZ
• Shrnutí problematiky pro nové členy Poslanecké sněmovny, příprava podkladů
a prezentace o novinkách v dané oblasti,
projednání žádosti o schůzku (poslankyně
Jana Hanzlíková)
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2.1.3. Donoři a partneři
f) komunikace s médii (media relations),
sociální sítě
• TZ (tiskové zprávy) ke Světovému dni boje
proti rakovině, k dotazníku na téma dostupnosti péče v době COVIDu, TZ Onko
logičtí pacienti a COVID-19 (Rok poté),
k výsledkům dotazníkového šetření, TZ
Dopad pandemie COVID-19 na život onkologických pacientů v ČR, TZ Hlas onkologických pacientů se stal spolkem, TZ Stojí
onkologičtí pacienti o telemedicínu?;
• citace zástupců HOP v TZ Medikomiks a TZ
MOÚ-Brněnské onkologické dny (Brno
narůžovo);
• řada vystoupení představitelů HOP v médiích k aktuálním tématům;
• založení LinkedIn profilu a YT kanálu HOP,
vytvoření strategie komunikace, pravidelná komunikace a posty na FB profilu;
• osvětová kampaň na sociálních sítích k tématu prevence onkologických onemocnění.

g) materiály HOP
• letáky, video spoty na FB a YT,
• připomínkování strategických dokumentů
v oblasti onkologie.

Projekt Hlas onkologických pacientů v roce 2021 získal finanční podporu od šesti farmaceutických firem a byl jí přiznaný grant z MZ ČR.
Smlouvy byly uzavřeny s organizacemi Průvodce pacienta, z.ú. a ONCO
Unie, o.p.s.:

h) vlastní dotazníková šetření:
• dotazníkové šetření pro onkologické pacienty k tématu dostupnosti onkologické
péče v době podzimní a zimní vlny pandemie COVID 19,
• dotazníkové šetření na téma telemedicína.

Smlouva se společností Takeda Pharmaceuticals
Czech Republic, s.r.o. na částku 284 500 Kč.
Grant Ministerstva zdravotnictví ČR na částku 72 000 Kč.
Grant společnosti AstraZeneca Czech Republic s. r. o.
na částku 150 000 Kč.
Smlouva o spolupráci se společností Merck, Sharp and Dohme, s.r.o.,
na částku 150 000 Kč.
Grant od společnosti Novartis, s.r.o., na částku 178 000 Kč.
Grant od společnosti Janssen-Cilag s.r.o., na částku 200 000 Kč.
Grant od společnosti ROCHE na částku 150 000 Kč.
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2.2. Projekt e-Poradna bezpečného a účelného užívání léků
Hlavním cílem projektu bylo posílit lékovou
gramotnost pacientů, případně jeho blízkých,
kteří o ně pečují, tzn. pomoci jim vyznat se
v lécích, které užívají. Zároveň dostali možnost
konzultovat zdarma medikaci s klinickým farmaceutem, případně lékařem prostřednictvím
provozované ePoradny účelného a bezpečného užívání léků.
Dílčími cíli projektu bylo:
a) Zvýšení lékové gramotnosti především
u seniorské populace nebo multimorbidních pacientů, zejména edukace o případných nežádoucích účincích, léčiv, lékových
či potravinových interakcích, duplicitách
(používání léků se stejnou či podobnou
účinnou látkou) a poukázat na konkrétní potraviny a byliny, které mohou mít
při souběžném užívání s léky negativní
účinek.
b) Posílení lékové gramotnosti u laických
pečovatelů a širší veřejnosti.
c) Zvýšení bezpečnosti užívání léků a compliance k farmakologické léčbě u pacientů,
kteří se obrátí na e-Poradnu bezpečného
užívání léků buď sami nebo prostřednictvím svého lékaře.
Projekt posiluje povědomí pacienta. Neschopnost pacienta orientovat se v této oblasti, porozumět informacím komplikuje jeho přístup
k léku a léčbě a snižuje jeho compliance a tudíž i účelnost a bezpečnost farmakoterapie.
Soustředí se právě na porozumění farmakoterapii a tím zvýšení adherence k léčbě.

PR materiály

Složitost klinické praxe vyžaduje stále častěji týmové úsilí specialistů
s úzce zaměřenými dovednostmi, jejichž společným cílem
je komplexní podpora pacientů.

Edukativní spoty:
• Co to jsou léky?
• Potřebujeme doplňky stravy?
• Jak zacházet s léky?
• Půvab a nebezpečí volně prodejných léků
• Originální nebo generický lék?
• Složitý vývoj léků a vakcín
• Léky a jejich interakce
• Léčiva u seniorů
• Váš praktický lékař a vaše léky
• Jak mi pomohli v lékové poradně

Máte polymorbidní
a polypragmatické
pacienty?

Ambulantní servis zdarma zajišťují zkušení kliničtí farmaceuti
Nemocnice Na Homolce.

Máte polymorbidní
a polypragmatické
pacienty?

Proč farmakoterapii konzultovat?

Co konzultace přináší?

• Klinický farmaceut nabízí cennou podporu při
řešení lékových problémů a při sestavování
a revizích komplikovaných lékových režimů
pacienta.
• Lékař využívá možnosti konzultací v oblasti
detekce a řešení lékových interakcí, nežádoucích
účinků léků a dalších komplikací souvisejících
s farmakoterapií (výběr lékové formy, načasování
léčby, úpravy dávek při snížené funkci
eliminačního orgánu, drcení léčiv do PEGů apod.).

• Prevenci a řešení lékových
problémů, individualizaci
farmakoterapie, jištění
účinnosti a bezpečnosti
farmakoterapie, edukaci
pacienta a zvyšování
adherence k léčbě.
• Podporu rozhodování
a edukaci v oblasti
farmakoterapie.

Závěry pilotního projektu „Ambulantní klinická farmacie“
pod patronací MUDr. Norberta Krále a PharmDr. Milady Halačové, Ph.D

Mají obavu
z bezpečnosti
farmakoterapie?

Stěžují si
vaši pacienti
na nežádoucí
účinky své
farmakoterapie?

Zkušenosti praktických lékařů
s klinickými farmaceuty
• Vysoká spokojenost se službou klinického farmaceuta.
• Prevence, odhalení a řešení lékových problémů včetně
nevhodných či zbytných léčiv v terapii.
• Konzultace farmakoterapie v širokých souvislostech
a v návaznosti na ambulantní specialisty.
• Jednoduchost komunikace, dostupnost odkudkoli.
• Vzájemné vytváření zpětných vazeb a edukační
charakter konzultací.

Nejsou vaši
pacienti
adherentní
k nastavené
léčbě?

Využijte servis nově se rozvíjející ambulantní
klinické farmacie. Obraťte se na lékovou poradnu
neziskové organizace Průvodce pacienta.
Ambulantní servis zdarma zajišťují zkušení kliničtí farmaceuti
Nemocnice Na Homolce.

Média:
• článek Přínosy konzultace praktického
lékaře s klinickým farmaceutem, časopis
Practicus,
• FB profil Průvodce pacienta a jeho pravidelná aktualizace,
Nedělají vám dobře vaše léky?
Nevíte, jestli a jak můžete své
• webové stránky Průvodce pacienta a jejich
léky kombinovat?
pravidelná aktualizace,
Pomůžeme Vám!
• YT kanál PP.
Proč farmakoterapii konzultovat?

Co konzultace přináší?

• Klinický farmaceut nabízí cennou podporu při
řešení lékových problémů a při sestavování
a revizích komplikovaných lékových režimů
pacienta.
• Lékař využívá možnosti konzultací v oblasti
detekce a řešení lékových interakcí, nežádoucích
účinků léků a dalších komplikací souvisejících
s farmakoterapií (výběr lékové formy, načasování
léčby, úpravy dávek při snížené funkci
eliminačního orgánu, drcení léčiv do PEGů apod.).

• Prevenci a řešení lékových
problémů, individualizaci
farmakoterapie, jištění
účinnosti a bezpečnosti
farmakoterapie, edukaci
pacienta a zvyšování
adherence k léčbě.
• Podporu rozhodování
a edukaci v oblasti
farmakoterapie.

Kazuistika
Pacient s mykotickou infekcí cévní
náhrady a těžkým poškozením renálních
funkcí (GFR 20 ml/s) je indikován
cévním chirurgem k dlouhodobé terapii
fluconazolem.
Po několika týdnech terapie přichází
s GIT dyskomfortem, žlutým zbarvením
kůže a sklér ke svému praktickému
lékaři. Pacient byl odeslán k dovyšetření
gastroenterologem (sono, CT břicha,
kompletní jaterní panel včetně hepatitid).
Žádný korelát nebyl nalezen, pouze
významná elevace GGT, ALP a bilirubinu.
Doporučena byla dieta a hepatoprotektiva.

Po konzultaci s klinickým farmaceutem
bylo upozorněno na hepatotoxický potenciál
fluconazolu, který je významně umocněn
délkou podávání a zejména kumulací
léčiva v terénu renální insuficience (léčivo
je eliminováno z více jak 80 % renálně,
biologický poločas se u renální insuficience
prodlužuje z 30 na 100 h). Pro bezpečné
dlouhodobé podávání je třeba úprava
dávek v kontextu tíže renálního poškození.
U pacienta s GFR 20 ml/s je nutno redukovat
původní dávku fluconazolu o 50 %.
Dávka byla zredukována a v průběhu 4 týdnů
dochází k postupné normalizaci jaterního
panelu. Úpravou dávky nedochází ke snižování
expozice léčivu, ale k její normalizaci.

Kontaktní e-formulář a telefon pro přímou konzultaci:
https://www.pruvodcepacienta.cz/formular/
+420 731 680 764

Desatero
užívání léků

Obraťte se na
www.pruvodcepacienta.cz.

V naší lékové e-Poradně
vám zdarma poradí zkušení
kliničtí farmaceuti.

SPRÁVNÁ
CHOROBA

SPRÁVNÁ
DÁVKA

SPRÁVNÁ
FORMA

Volejte na

605 234 304
Pište na

pomoc@pruvodcepacienta.cz

Vzniklo za finanční podpory MZ ČR

SPRÁVNÝ
PACIENT

SPRÁVNÝ
ČAS

V rámci webové stránky Průvodce pacienta,
z.ú. byl designován on-line formulář pro dotazy pacientů k jejich farmakoterapii. Dotazník
je návodný, takže není problém ho vyplnit i pro
méně zdatného pacienta v on-line komunikaci. Některé dotazy byly přijaty telefonickou formou. Převažovaly dotazy na komplexní ověření
medikace, ale také byly časté dílčí dotazy na
nežádoucí účinek konkrétního léku, doprovodnou dietu, kombinaci se stravou, bylinami, volně prodejnými léky apod. Velmi často
se objevují dotazy na antikoagulační (léky na
ředění krve) léčbu a s ní spojenou dietu.

Zkušenosti praktických lékařů
s klinickými farmaceuty

• Vysoká spokojenost se službou klinického farmaceuta.
• Prevence, odhalení a řešení lékových problémů včetně
nevhodných či zbytných léčiv v terapii.
• Konzultace farmakoterapie v širokých souvislostech
a v návaznosti na ambulantní specialisty.
• Jednoduchost komunikace, dostupnost odkudkoli.
• Vzájemné vytváření zpětných vazeb a edukační
charakter konzultací.

Nejsou vaši
pacienti
adherentní
k nastavené
léčbě?

Využijte servis nově se rozvíjející ambulantní
klinické farmacie. Obraťte se na lékovou poradnu
neziskové organizace Průvodce pacienta.

Složitost klinické praxe vyžaduje stále častěji týmové úsilí specialistů
s úzce zaměřenými dovednostmi, jejichž společným cílem
je komplexní podpora pacientů.

Letáky:
• Desatero správného užívání léků
• Infoleták o ePoradně pro lékaře

Mají obavu
z bezpečnosti
farmakoterapie?

Stěžují si
vaši pacienti
na nežádoucí
účinky své
farmakoterapie?

Spoty jsou uveřejněny na YouTube a webu PP
a dále na sociálních sítí partnerských organizací.

Poradna účelné a bezpečné farmakoterapie

Závěry pilotního projektu „Ambulantní klinická farmacie“
pod patronací MUDr. Norberta Krále a PharmDr. Milady Halačové, Ph.D

Kazuistika
Pacient s mykotickou infekcí cévní
náhrady a těžkým poškozením renálních
funkcí (GFR 20 ml/s) je indikován
cévním chirurgem k dlouhodobé terapii
fluconazolem.
Po několika týdnech terapie přichází
s GIT dyskomfortem, žlutým zbarvením
kůže a sklér ke svému praktickému
lékaři. Pacient byl odeslán k dovyšetření
gastroenterologem (sono, CT břicha,
kompletní jaterní panel včetně hepatitid).
Žádný korelát nebyl nalezen, pouze
významná elevace GGT, ALP a bilirubinu.
Doporučena byla dieta a hepatoprotektiva.

Po konzultaci s klinickým farmaceutem
bylo upozorněno na hepatotoxický potenciál
fluconazolu, který je významně umocněn
délkou podávání a zejména kumulací
léčiva v terénu renální insuficience (léčivo
je eliminováno z více jak 80 % renálně,
biologický poločas se u renální insuficience
prodlužuje z 30 na 100 h). Pro bezpečné
dlouhodobé podávání je třeba úprava
dávek v kontextu tíže renálního poškození.
U pacienta s GFR 20 ml/s je nutno redukovat
původní dávku fluconazolu o 50 %.

Dávka byla zredukována a v průběhu 4 týdnů
dochází k postupné normalizaci jaterního
panelu. Úpravou dávky nedochází ke snižování
expozice léčivu, ale k její normalizaci.

Kontaktní e-formulář a telefon pro přímou konzultaci:
https://www.pruvodcepacienta.cz/formular/
+420 731 680 764

V rámci e-Poradny pracovalo na DPP 11 klinických farmaceutů (KF) pod metodickým vedením PharmDr. Milady Halačové (vedoucí
oddělení KF Nemocnice Na Homolce), kteří
v průměru do 10 pracovních dnů odpovídali
pacientovi na jeho dotaz. Velmi často dávali pacientům dodatečné dotazy, v některých
případech kontaktovali ošetřujícího lékaře
pacienta. Následně dotaz v souladu s GDPR
anonymizují a odstraňují z datového nosiče.
Pro statistiku projektu využívají pouze anonymizovaná data. Celkem bylo zodpovězeno
285 komplexních dotazů.
Do projektu se pilotně zapojilo také 10 praktických lékařů, kteří vnášeli na klinické farmaceuty dotazy v zastoupení pacientů. Vzneseno bylo 50 dotazů na komplexní posouzení
medikace.
Projekt byl v roce 2021 podpořen částkou
184 675,-Kč z grantu Ministerstva zdravotnictví ČR.
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PROJEKTY ÚSTAVU

2.3. Projekt Fibrilace síní – častá, ale neznámá
Cíl projektu – rekapitulace

Aktivity

Projekt, který pokračoval z roku 2019, byl
kvůli pandemii COVID-19 finálně dokončen
v roce 2021. Jeho cílem je zvýšit povědomí
o rizikovém faktoru fibrilace síní, který má za
následek až 20 % CMP/TIA mezi pacientskou
i laickou veřejností, a zároveň zdůraznit nutnost dostupnosti komplexní hrazené péče pro
pacienty v riziku CMP/TIA dle doporučených
postupů a poznatků vědy. Zároveň byla nabídnuta komunikační platforma pro zástupce
pacientů pro argumentaci k dosažení výše
uvedených cílů projektu s využitím dat z reálné
klinické praxe.

1. Úprava web stránky www.rychlesrdce.cz
Upravili jsme webovou stránku pacientského projektu Rychlé srdce tak, aby přímo z ní vedl odkaz na lékovou ePoradnu
neziskové organizace Průvodce pacienta.

V roce 2021 byly v rámci projektu realizovány
zejména tyto aktivity:
Hlavním komunikačním nástrojem bylo
spuštění Lékové (antikoagulační) ePoradny.
Ucelená kampaň na webu, facebooku, prostřednictvím tiskové zprávy, tištěné a webové inzerce a tvorby vlastních článků vybízela
laickou veřejnost, aby posílala dotazy na své
antikoagulační léky.
Všechny aktivity mířily na zvýšenou informovanost o antikoagulační léčbě, o NOAC, o výskytu, příznacích, rizicích a léčbě FiS mezi
laickou i odbornou veřejností.
Celkem pacienti poslali klinickým farmaceutům prostřednictvím lékové ePoradny neziskové organizace Průvodce pacienta v daném
období necelých čtyř měsíců 67 dotazů na
antikoagulační léčbu.

2. Komunikační aktivity na webu a sociálních
sítích
• Správa a update web stránky www.rychle
srdce.cz
Vyhledávání témat z ČR i zahraničí, aktua
lizace, příprava článků. Aktivita běžela
průběžně každý měsíc od září 2021 ve
frekvenci 2–3× týdně nové příspěvky do
rubriky Aktuality, 10 měsíčně v průměru.
• Správa Fb profilu
Komunikační expertka spravovala podle
rozpočtu projektu v daném období. Posty
pravidelně 2× týdně podle předem navrženého harmonogramu příspěvků + podle
aktualit v kardiologii i dalších souvisejících
oblastech. Posty informovaly o těchto stavech a situacích:
• multimorbidní pacienti s řadou léků,
kteří jsou také na antikoagulační léčbě;
• polypragmázie a její vliv na antikoagulační léčbu;
• potraviny, doplňky stravy a jiná léčiva
v kombinaci s antikoagulační léčbou;
• provázání ePoradny neziskové organizace Průvodce pacienta s poradnou
pro pacienty, kteří jsou na antikoagulační léčbě;
• komplexní posouzení farmakologické
léčby, včetně antikoagulační;
• aktuality z léčby a o faktické informace
o fibrilaci síní, diagnostice a prevenci.

3. Tisková zpráva
TZ informovala o spuštění Lékové (antikoagulační) ePoradny. Zpráva byla rozeslána
do médií 2. 11. 2021. V souladu s projektem
jsme získali podporu MUDr. Hany Skalické,
místopředsedkyně České asociace ambulantních kardiologů, a farmakoekonoma
PharmDr. Josefa Suchopára.
4. Inzerce
Zájem o lékovou poradnu byl také podpořen inzercí v tištěných médiích Echo24
a v deníku Metro a zároveň na webu těchto
médií.

5. Vlastní články a rozhovory
Témata antikoagulační léčba a fibrilace
síní byla zpracována do článků, které byly
publikovány v odborných i laických periodikách a podpořily tak informovanost mezi
lékaři a laickou veřeností:
• Nebezpečné mýty o fibrilaci síní, rozhovor v rubrice Host RadiaM (první
české podcastové rádio pro lékaře)
s prof. Josefem Kautznerem, přednostou Kliniky kardiologie IKEM v Praze a Kardiocentra IKEM;
• Kardioložka Hana Skalická: Fibrilaci
síní se musíme naučit řadit do kategorie civilizačních onemocnění, rozhovor
s MUDr. Hanou Skalickou, místopředsedkyní České asociace ambulantních
kardiologů v magazínu i60.cz;
• „Vítězové“ v závodu o mozkové příhody
v kategorii 40 až 70 let jsou muži. Pak
štafetu přebírají ženy, říká doc. MUDr.
Aleš Tomek, rozhovor s doc. MUDr. Alešem Tomkem na webovém magazínu
pro ženy žena-in.cz;
• Květu (81) trápí srdce, musí si ředit krev.
Po „hrůze s warfarinem“ oceňuje moderní léky, článek o příběhu pacientky
Květy trpící FiS.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ROZVAHA

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

3. ZPRÁVA
O HOSPODAŘENÍ

ke dni

31.12.2021
jednotky: 1000 Kč

IČ

07176074

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Průvodce pacienta, z.ú.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od místa bydliště

Pštrossova 1923/10
Praha 1
11000

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

Označení

AKTIVA

Číslo
řádku

a

b

c
041
052
056

264
5
5

278
5
5

072
073
075

258
3
255

273
2
271

081
082

1
1

B.
B. II.
B. II. 4.

Krátkodobý majetek celkem

B. III.
B. III. 1.
B. III. 3.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B. IV.
B. IV. 1.

Jiná aktiva celkem

Pohledávky celkem
Poskytnuté provozní zálohy
Pokladna
Účty v bankách
Náklady příštích období

085

AKTIVA CELKEM

Označení

264

Číslo
řádku

b

c
086
091
092

187
187
-191

99
99
-88

378
77

-191
378
179

a

Stav k prvnímu
dni účetního období

278

PASIVA

Stav k poslednímu
dni účetního období

A.
A. II.
A. II. 1.

Vlastní zdroje celkem

A. II. 2.
A. II. 3.
B.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Cizí zdroje celkem

093
094
095

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

106

77

179

B. III. 1.
B. III. 5.

Dodavatelé
Zaměstnanci

107
111

19
16

24
80

B. III. 9.

Ostatní přímé daně

115

3

14

B. III.12.
B. III.15.
B. III.22.

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

118
121
128
134

25
15
264

Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

Závazky k účastníkům sdružení
Dohadné účty pasivní
PASIVA CELKEM

Sestaveno dne:

01.05.2022

36
25
278

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

.

Právní forma účetní jednotky

zapsaný ústav
Osoba odpovědná z účetnictví (jméno a podpis)

.
Předmět činnosti

Ostatní činnosti související se zdrav

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

.

Zpracováno v ekonomickém systému Ježek software DUEL

Rozvaha - strana 1 z 1
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

ke dni

31.12.2021

Pštrossova 1923/10
Praha 1
11000

IČ

07176074
NÁKLADY

Číslo
řádku

a

b

c
001
002
003

A
A. I.
A. I. 1.

Náklady

A. I. 5.
A. I. 6.
A. III.

Náklady na reprezentaci

A. III.10.
A. V.

Mzdové náklady

A. V. 20.
A. V. 22.

Dary

Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem
Spotřeba materiálu, energie a ostat.nesklad.dodávek
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
Ostatní náklady celkem
Jiné ostatní náklady
NÁKLADY CELKEM

Průvodce pacienta, z.ú.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od místa bydliště

jednotky: 1000 Kč

Označení

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Činnost
Hlavní
1

Hospodářská
2

Celkem
3

1 534
1 122
7

1 534
1 122
7

007
008
013

1
1 114
330

1
1 114
330

014
021

330
82

330
82

026
028
039

80
2
1 534

80
2
1 534

Označení

VÝNOSY

Číslo
řádku

a

b

Činnost
Hlavní
1

Hospodářská
2

Celkem
3

B.
B. I.

Výnosy
Provozní dotace celkem

c
040
041

B. I. 1.

Provozní dotace

042

257

257

B. II.
B. II. 3.

Přijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky (dary)

043
045

1 190
1 190

1 190
1 190

VÝNOSY CELKEM

061

1 446

1 446

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

062

-88

-88

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

063

-88

-88

Sestaveno dne:

01.05.2022

1 446
257

1 446
257

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

.

Právní forma účetní jednotky

zapsaný ústav
Osoba odpovědná z účetnictví (jméno a podpis)

.
Předmět činnosti

Ostatní činnosti související se zdrav

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

.

Zpracováno v ekonomickém systému Ježek software DUEL

Výkaz zisku a ztráty - strana 1 z 1
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

4. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Příloha k účetní závěrce 2021
--------------------------------------Název firmy
----------Průvodce pacienta z.ú.
Pštrossova 1923/10
Praha 1-Nové Město
110 00
DIČ CZ07176074
Předmět činnosti: zdravotní služby
Změny v obchodním rejstříku: Organizační struktura podniku: bez nižších organizačních složek
Název a sídlo společ. v nichž má účetní jednotka více než 20%
jmění s uvedením výše podílu. Výše vlastního jmění a hosp.výsled.
/411-5,421-3,427-9,431/ v těchto pod. ve skup.
0
2)Průměrný počet zaměst.- 5 z toho řídících pracovníků
/řed.,nám,ved./ - 1
3)Výše odměn,zál.,půjček a ost.pohled,závazků členům statutárních
řídících /řed.atd/ a dozor. orgánů.
0
Čl.III.
Informace o účetních metodách a obec. účetních zásadách
1) Způsob ocenění
zásob nakupovaných a vytv. ve vl. režii 0
HIM,NHIM vytvoř. ve vl. režii 0
cenných papírů a majet. papírů 0
příchovku a přírůstku zvířat 0
2) Způsob stanovení reprodukční pořiz. ceny 0
3) Druhy vedlejších pořiz. nákladů 0
4) Změny způsobu oceňování, postupů účtování oproti před.období
0
5) Způsob stanovení opravných položek k majetku
0
6) Způsob sestavení odpisových plánů pro investiční majetek
použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů.
--7) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou
měnu.
Dle kurzu ČNB ke dni účetního případu
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát
----------------------------------------------------Hmotný a nehmotný investiční majetek zatížený zástavním právem 0
Pohledávky po lhůtě splatnosti 0 tis
Rezervy - 0
V Praze dne ---------------------------razítko a podpis
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ZPRÁVA REVIZORA

5. ZPRÁVA REVIZORA
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ZÁKLADNÍ DATA, PODĚKOVÁNÍ

6. 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 byla do 31. října 2021 PhDr. Ivana Plechatá. Od 1. listopadu jí v čele ústavu nahradila Ing. Marcela Alföldi Šperkerová.

7. PODĚKOVÁNÍ
Správní rada ústavu pracovala
v roce 2021 ve složení:

Vědecká rada ústavu pracovala ve složení:

prof. MUDr. Vladimír Tesař, Dr.Sc., MBA, FASN,
přednosta Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN

MUDr. Regina Demlová, PhD.,
přednostka Farmakologického ústavu
LF MU Brno

Edita Müllerová,
předsedkyně Revma Liga ČR,
pacientská organizace

PharmDr. Milada Halačová, PhD.,
vedoucí Oddělení klinické farmacie
Nemocnice na Homolce

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.,
Interní hematologická a onkologická
klinika, Lékařská fakulta MU
a Fakultní nemocnice Brno

PhamrDr. Josef Suchopár,
člen vědecké rady Farmaceutické fakulty UK

Od 6.září 2021

Od 6. září 2021

prof. MUDr. Vladimír Tesař, Dr.Sc., MBA, FASN,
přednosta Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN

PharmDr. Milada Halačová, PhD.,
vedoucí Oddělení klinické farmacie
Nemocnice na Homolce

MUDr. Regina Demlová, PhD.,
přednostka Farmakologického ústavu
LF MU Brno
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., lékař

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., lékař
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