VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ
PRŮVODCE PACIENTA, Z.Ú.
ZA ROK 2019
MOTTO ÚSTAVU:

„Správná informace,
správnému pacientovi,
ve správnou dobu
pomáhá v léčbě.“
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POSLÁNÍ A CÍLE, PROJEKTY ÚSTAVU

1. 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 pa
cientů, lékařů a dalších zdravotníků, plátců, státní
správy a dodavatelů při zajišťování dostupné,
včasné a efektivní zdravotní péče v České repub
lice.
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. PROJEKTY
ÚSTAVU
2.1. Projekt Hlas
onkologických pacientů
Průvodce pacienta je koordinátorem platformy
Hlas onkologických pacientů. Účelem platformy
je vyvíjet aktivity zejména v oblasti zastupování,
podpory a prosazování zájmů a komplexních potřeb
pacientů s onkologickým a hematoonkologickým
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.
Naplňování účelu platformy spočívá zejména v:
• Posilování povědomí veřejnosti, představitelů neziskových organizací, státních i nestátních institucí
o problematice onkologických 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 a Akčního plánu pro onkologická onemocnění.
Podpoře vědeckého i klinického výzkumu v onkologii a sdělování jejich výsledků pacientům
i jejich blízkým.
Zlepšování kvality života s nemocí, vzdělávání,
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“.
Ve spolupráci s odbornými společnostmi a dalšími
zdravotníky.
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2.1.1. Organizace platformy
V roce 2019 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.
České ILCO, z.s., pomáhá pacientům se
stomií (umělým vývodem) žít kvalitní život.
Český občanský spolek proti plicním
nemocem (ČOPN) sdružuje nejen pacienty
s plicními nemocemi a jejich blízké, ale
také zdravotnické odborníky.
Dialog Jessenius o.p.s., vzdělává pacienty
i veřejnost, důraz na prevenci všech
onkologických onemocnění.

ONKO Unie, o.p.s., se věnuje
zviditelňování informací o nemoci, léčbě
a podpoře pacientek
s onko-gynekologickými onemocněními.
VERONICA, z.ú., je založen pro pacientky,
které se léčí s karcinomem vulvy, dělohy,
vaječníků nebo děložního hrdla.
Průvodce pacienta, z.ú. (od roku 2018),
koordinuje projekt, navrhuje strategii
projektu a přes granty projekt platformy
také financuje.

Záměrem platformy v roce 2019 bylo zejména vytvoření pilotního projektu na
zapojení organizovaného pacienta do konzultačních a rozhodovacích procesů v oblasti onkologie a hematoonkologie, a to ve spolupráci pacientských
organizací a odborníků České onkologické společnosti a České hematologické
společnosti ČLS JEP a dalších zainteresovaných subjektů v oblasti zdravotnictví, ale také sociálních věcí. Definovali jsme oblasti, kde pohled a zkušenosti
zástupců pacientů mohou být přínosem, jako například:
• dostupnost a kvalita péče,
• koncepce organizace péče o onkologické pacienty, včetně dispenzarizace
přes praktické lékaře,
• procesy stanovování cen a úhrad hodnocení zdravotnických technologií
(HTA) léků, zdravotnických prostředků a diagnostických metod a jejich
dostupnost v reálné praxi na Státním ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)
a u plátců,
• dostupnost péče (včetně léků, výkonů či diagnostiky),
• organizace a systém sociální podpory pro onkologické pacienty.
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2.1.2. Aktivity
a) Aktivní prezentace činnosti platformy HOP na odborných konferencích,
a to zejména v rámci jejich pacientských sekcí:
Mezinárodní kolokvium Prague ONCO (leden), Brněnské onkologické
dny (duben), Olomoucké hematologické dny (květen). Byly také vytvořeny
postery zobrazující aktivity a výsledky platformy v rámci posterových sekcí
konferencí.
V rámci Prague ONCO byla pacientským organizacím představena brožura
„Jak být lépe slyšen a vyslyšen“, která má pomoci organizacím zastupujícím práva pacientů zviditelnit témata, jež jsou pro pacienty důležitá, jako
např. dostupnost zdravotní péče, naplnění sociálních potřeb a psychologické
podpory. Brožura byla následně distribuována zájemcům.

b) HOP uvítal Dohodu České onkologické společ
nosti a VZP na zajištění dostupnosti nejmo
dernější léčby pro pacientky s metastatickou
rakovinou prsu. Organizace sdružené v HOP
dlouho usilovaly, aby se tzv. preparáty CDK 4/6
staly dostupné také českým pacientkám.
c) HOP vydal k Mezinárodnímu dni boje proti rakovině tiskovou zprávu, ve které ohlašuje vstup
dalších pacientských organizací do platformy
a nastiňuje aktivity v roce 2020.

d) Kulatý stůl na ministerstvu zdravotnictví
za účasti ministra (28. 6.)
Zástupci HOP ve spolupráci s MZ ČR uspořádali
s představiteli MZ v čele s ministrem Adamem
Vojtěchem kulatý stůl na téma zdravotních potřeb onkologických pacientů. Účastni byli také
zástupci odborných lékařských společností,
zdravotních pojišťoven a další odborníci.

Účast zástupců HOP a aktivní vystoupení zástupkyně Amelie Š. Slavíkové
na 19. ročníku světové konference Reach To Recovery International pořádané Aliancí žen s rakovinou prsu v Praze ve dnech 12.–15. června.
Účast na konferenci Prevon 2019 ve dnech 22.–23. října v Praze, která se
věnovala aktuálnímu stavu a inovacím screeningových programů a včas
nému záchytu onemocnění v rámci prohlídek u praktických lékařů.
Zástupci a zástupkyně HOP se účastnili mezinárodních konferencí a setkání
evropských pacientských platforem (např. Brusel, Milán, CECOG – Záhřeb)
a o aktivitách HOP pravidelně informovali také členy pacientských organizací sdružených v platformě.
Zástupci HOP vystupovali na odborných seminářích nebo kulatých stolech – např. na ambasádě Spojených států amerických k tématu inovativní
léčby a její dostupnosti dne 20. 6., při kulatém stole ECONOMIST k tématu
Národního onkologického plánu dne 29. 11.

Kulatý stůl na ministerstvu zdravotnictví za účasti ministra (28. 6.)
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e) Happening k Mezinárodnímu dni metastatické
rakoviny prsu proběhl na Vyšehradě dne 11. 10.
Již tradičně se u příležitosti Mezinárodního
dne metastatické rakoviny prsu (13. 10.) sešly
pacientky a zástupkyně pacientských organizací
přesně ve 12 hodin za zvuku zvonů katedrály
sv. Petra a Pavla na pražském Vyšehradě. Cílem
už třetího happeningu je vyjádřit podporu a poukázat na zdravotní a sociální potřeby pacientek
s tímto chronickým onemocněním. HOP vydal
tiskovou zprávu z akce.
f)

Ceny ministra zdravotnictví 2019
Hned dvě ocenění za svou práci získaly členky
platformy Hlas onkologických pacientů: Marie
Ředinová, předsedkyně pacientské organizace
České ILCO, z.s., a Šárka Slavíková, předsedkyně pacientské organizace Amelie, z.s. Ceny
předával přímo ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch ve Španělském sále Pražského hradu.
Marie Ředinová získala Cenu ministra zdravotnictví 2019 za práci ve prospěch osob se
zdravotním postižením. Ta se uděluje osobnosti,
která se významným a mimořádným způsobem
zasloužila o pomoc zdravotně postiženým nebo
chronicky nemocným občanům v České republice. Šárka Slavíková převzala Cenu ministra
zdravotnictví 2019 za rozvoj zdravotně-sociální
péče, již uděluje ministr jako ohodnocení
odborných zásluh v oblasti zdravotně sociální
péče určené osobám se zdravotním postižením
a osobám s chronickým onemocněním.

g) Kulatý stůl na Ministerstvu práce a sociálních
věcí ČR dne 11. 12.
Platforma uspořádala ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí 11. prosince
2019 kulatý stůl. Za účasti náměstkyně Jany
Hanzlíkové, náměstkyně Kateřiny Jirkové a dalších úředníků řešili předsedkyně České onkologické společnosti doc. Jana Prausová a zástupci
HOP řadu otázek týkajících se sociálních potřeb
onkologických pacientů, zejména pak:
posudkovou
službu,
•
• dlouhodobé ošetřovné,
• návrat do práce po nemoci a práci při invalidním důchodu,
• příspěvek na péči,
• dlouhé lhůty např. pro vyřízení průkazu ZTP
pro klienty.

Happening k Mezinárodnímu dni metastatické rakoviny (11. 10.)
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h) Tisková konference HOP k tématu prevence
onkologických onemocnění dne 12. 12.
Tisková konference se konala za účasti prof.
Ladislava Duška, ředitele ÚZIS, který představil
data o tom, jak lidé využívají bezplatné screeningové programy, MUDr. Aleny Šteflové, náměstkyně ministra zdravotnictví, která hovořila
o tom, jak stát prevenci podporuje, co dělá pro
to, aby prevenci komunikoval, aby lidi motivoval
k návštěvě preventivních programů. Doc. Jana
Prausová, předsedkyně ČOS ČLS JEP, vysvětlila, proč je nebezpečné prevenci podcenit, jak
se screeningové programy pozitivně odrážejí ve
včasném vyhledání nemoci a včasném léčení
pacientů, a tím také v lepších prognózách na
jejich vyléčení. Praktický lékař MUDr. Norbert
Král zase popsal úlohu praktických lékařů v onkologické prevenci a nově i v sekundární prevenci – dispenzarizace vyléčených u praktiků.

•

i)

Další aktivity platformy

•

•

Členové platformy pracují v pacientské radě
ministra zdravotnictví a v jejích pracovních
komisích MZ ČR. Připomínkují nové zákony
a novely, vyhlášky či záměry MZ ČR.
Aktivní účast zástupkyně platformy v pracovní
skupině ČOS při přípravě metodického pokynu pro posuzování invalidity hlavních diagnóz
onkologického pacienta. Zpracovaný návrh
materiálu byl předán na MPSV v červnu.
Spolupráce s představiteli ČOS (např. příprava
Memoranda o vzájemné spolupráci, zpětná
vazba ke konceptu nové organizace onkologické
péče, dispenzarizace pacientů u PL, účast na
Fóru onkologů, spolupráce na přednáškách
a edukaci pro pacienty apod.).
Účast zástupců HOP na tiskové konferenci ČOS
ke vzdělávání mladých onkologů a komunikaci
mezi lékařem a pacientem dne 26. 11.

•

•

•

•
•
•
•
•

Jednání s předsedou České lékařské společnosti
JEP prof. Š. Svačinou a zástupci vedení MZ ČR na
téma druhého názoru, tzv. second opinion.
Vlastní dotazníkové šetření mezi pacienty k tématu dispenzarizace – výsledky šetření předány
zástupci ČOS ČLS JEP.
HOP seznamuje se zdravotně-sociálními potřebami pacientů širokou veřejnost (vystoupení ve
sdělovacích prostředcích, rozhovory do médií,
články, tiskové konference, tiskové zprávy…).
Organizace HOP organizují či spoluorganizují
semináře pro zdravotní sestry ve většině KOC,
seznamují s aktivitami HOP další pacientské
organizace.
HOP pořádal v roce 2019 osm sebevzdělávacích
a koordinačních seminářů pro své členy.
V závěru roku 2019 proběhla se členy platformy
evaluace projektu a úvaha, jak kooperovat dále
(jako formalizovaná platforma/sdružení?), jak
získat financování projektu na další období apod.
V průběhu roku došlo k mnoha „face to face“
schůzkám s klíčovými stakeholdery projektu
(odborníky z řad lékařů a dalších zdravotníků,
zástupců plátců, SÚKLu, MZ ČR, MPSV a dalších institucí a politiků).

2.1.3. Donoři a partneři
Projekt Hlas onkologických pacientů byl v roce
2019 podpořen prostředky z grantů, darů a na
základě smluv o dílo, a to prostřednictvím následujících smluv, které byly uzavřeny s organizacemi
Průvodce pacienta, z.ú., Aliance žen s rakovinou
prsu, o.p.s. a ONCO Unie, o.p.s.:
Smlouva o dílo se společností Takeda
Pharmaceuticals Czech Republik, s.r.o.,
na částku 326 400 Kč.
Edukační grant společnosti Pfizer PFE, s.r.o.,
na částku 100 000 Kč.
Smlouva o spolupráci se společností Merck,
Sharp and Dohme, s.r.o., na částku 190 000 Kč.
Grant od společnosti Novartis, s.r.o.,
na částku 300 000 Kč.

Tisková konference HOP k tématu prevence onkologických onemocnění (12. 12.)
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2.2. Projekt e-Poradna
bezpečného a účelného
užívání léků

2.2.1. Cíli projektu v roce 2019
bylo zejména:
a) Zvýšení lékové gramotnosti u seniorské populace organizované v rámci klubů seniorů, pacientských organizací, domovů pro seniory apod.
b) Zvýšení bezpečnosti užívání léků a compliance
k farmakologické léčbě u pacientů, kteří se
obrátí na e-Poradnu bezpečného užívání léků.
Celkem bylo zodpovězeno 136 komplexních dotazů
na bezpečnost farmakologie (většinou písemně
přes webovou stránku a on-line dotazník). Ze
statistik realizátora vyplývá, že nějaké doporučení/
intervence do lékového záznamu bylo u cca u 45%
seniorů, kteří se obrátili na e-Poradnu.

Z přednášky v rámci seniorských klubů/pacientských organizací/domovů pro seniory
či pečovatelských domů na téma „Jak užívat léky účelně a bezpečně“

2.2.2. Realizované aktivity
a) Přednášky v rámci seniorských klubů/pacientských organizací/domovů pro
seniory či pečovatelských domů na téma „Jak užívat léky účelně a bezpečně“
Aktivita byla zahájena oslovením seniorských organizací, obcí, pacientských
organizací apod. s nabídkou přednášek na téma bezpečné a účelné farmakoterapie (celkem více jak 25 organizací).
Bylo realizováno 8 seminářů:
• Obec Hrusice, dne 30. 8. 2019 – místní seniorská skupina
• Život 90, Dny seniorů Žofín, Praha 4. 10. 2019
• I60, seniorský klub, Praha 15. 10. 2019
• ASMUSO, klub mužů s onkologickým onemocněním – prostata, Praha
16. 10. 2019
• Klub seniorů Praha 10, 22.10.2019
• Klub pacientů mnohočetný myelom, Hradec Králové, 12. 11. 2019
• Obec Vratislavice (Liberec), seniorský klub, 19. 11.
• Kongres geriatrů, vč. seniorských org., Hradec Králové, 21. 11. 2019
Časový rozsah semináře 2 hod., prezentace a zodpovězení dotazů účastníků.
Osnova semináře:
• Co je to lék, lékové formy, vývoj léků a ověřování bezpečnosti a účinnosti léků
• Léky vs. doplňky stravy – rozdíly
• Léky a internet, zásilkový prodej
• Zázračné „léky“ na všechno, aneb jak se nenechat nachytat na klamavou reklamu
• Pravidla pro uchovávání a likvidaci léků
• Lékové interakce
• Nežádoucí účinky léků a jak k nim přistupovat
• Na co se ptát lékaře a lékárníka
• Specifika podávání léčiv u seniorů
Odhadovaný počet účastníků (fotodokumentace a prezenční listiny) je
150–180 účastníků. Na každé akci byly rozdávány letáky s informací, jak se
obrátit na e-Poradnu bezpečného užívání léků a také byly rozdávány edukativní brožury realizátora „Léky pod kontrolou“ a „Práva pacientů a jak se
jich domoci“.
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b) e-Poradna účelné a bezpečné farmakoterapie
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.
Převažovaly dotazy na komplexní ověření medikace, ale také byly časté dílčí dotazy na doprovodnou dietu, kombinaci se stravou, bylinami,
volně prodejnými léky apod. Velmi často se
objevují dotazy na antiagregační (léky na ředění
krve) léčbu a s ní spojenou dietu.
V rámci e-Poradny pracovalo na DPP 10 klinických farmaceutů (KF) pod metodickým vedením
PharmDr. Milady Halačové (vedoucí oddělení
KF Nemocnice Na Homolce), kteří v průměru
do 7–10 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 anonymizovaných dat.
Za realizace projektu (5 měsíců) odpověděli
na 136 komplexních dotazů a odpracovali
241 hodin

c) Prezentace e-Poradny
e-Poradna potřebuje častou inzertní podporu,
aby se informace o ní skutečně dostala do domácností seniorů či jejich blízkých. Informace
o významu poradny byla jednak přes web realizátora a dalších pacientských a podpůrných
organizací
Až 500
000 lidí (např. web i60), ale také přes deníky.

v ČR trpí fibriací
Až 5× vyšší
síní, ale
40 %
riziko mrtvice
Dneaž3.9.
byla vydána tisková zpráva o spuštění
z nichprovozu
není
u pacientů
e-Poradny bezpečného užívání léků.
diagnostikováno
s fibrilací síní

Průběžně byla rozesílaná pacientským
a seniorským organizacím brožura realizátora
„Léky pod kontrolou“ ke zvýšení lékové gramotnosti pacientů.
Inzerce
Počet pacientů
Fibrilace
síní byla umístěna do:
je druhým
• Deník Česká republika, Deník Víkends fibrilací síní
nad 55 let se
nejvážnějším
1/3 strany, vydání 23. 11. 2019
do
roku 2060
rizikovým
faktorem
Deník
METRO,
1/8
strany,
vydání
8.
11.
•
zdvojnásobí
pro vznikDeník
mrtviceEXTRA, Pražský deník + Deník Střední
•
Čechy, 3sl. 100 mmm, vydání 17. 8. 2019
• BBPress, noviny do schránky (BRNO,
Brněnsko, Vysočiny, Ostrava, Západní Čechy,
190,00 mm × 274,00 mm, vydání listopad
a prosinec 2019.

Ztratili jste se v množství léků, které užíváte?
Máte obavy z nežádoucích účinků či vzájemného
ovlivňování léků tzv. lékových interakcí?
Poraďte se zdarma se zkušenými
klinickými farmaceuty.

Nepodceňujte své rychlé srdce!
Zároveň
byly připraveny
(obsah +včas!
grafika)
Jděte
k lékaři
a vytištěny letáky s kontakty na e-Poradnu,
které jsou distribuovány
na přednáškách,
www.rychlesrdce.cz
a nejen tam.
Projekt byl v roce 2019 podpořen částkou
133 000 Kč z grantu Ministerstva
zdravotnictví ČR.

Napište na info@pruvodcepacienta.cz nebo navštivte
webové stránky e-Poradny Lékového průvodce. z.ú.
na www.pruvodcepacienta.cz.
e-Poradna bezpečného užívání léků je podpořena dotací
z Ministerstva zdravotnictví ČR.
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2.3. Projekt Fibrilace
síní – častá, ale neznámá

2.3.2. Aktivitami projektu v roce 2019 byly:
a)
b)
c)
d)

Správa a update webové stránky www.rychlesrdce.cz
Sběr a analýza dat – iHETA
Vypracování závěrů z analýz pro pacienty, veřejnost, včetně odborné
Zveřejňování materiálů s daty z ČR i ze zahraničí (pozice pacientů),
publikace odborných článků, případně informačních materiálů pro pacienty,
včetně článků do médií
e) Kampaň na sociálních sítích, vydání tiskové zprávy, správa FB profilu
Rychlé srdce

2.3.1. Cíle projektu
Cílem projektu bylo v roce 2019 zejména zvýšit
povědomí o rizikovém faktoru fibrilace síní, který
má za následek až 20 % cévních mozkových příhod
(CMP), a to mezi pacientskou i laickou veřejností,
a zároveň zdůraznit nutnost dostupnosti komplexní
hrazené péče pro pacienty v riziku CMP dle doporučených postupů a poznatků vědy.

Projekt je financován na základě smlouvy o dílo mezi Průvodcem pacienta
a AIFP ve výši plnění 1 050 tis. Kč na roky 2019 a 2020.

Cílovými skupinami projektu jsou pacientská a laická veřejnost.
Strategií projektu je nabídnout komunikační
platformu pro zástupce pacientů pro argumentaci
k dosažení výše uvedených cílů projektu s využitím odborné argumentace s podporou dat z reální
klinické praxe.
Východiskem projektu je skutečnost, že ačkoli
počet pacientů s fibrilací síní roste, stále vysoké
procento pacientů je bez léčby. V případě, že jsou
pacienti léčeni, hlavní léčebnou alternativou zůstává warfarin nebo aspirin. Jen velmi nízký počet
pacientů je léčen moderní perorální antikoagulační
léčbou NOAC, i když mají tyto přípravky nejvyšší
stupeň doporučení dle českých i mezinárodních
doporučení.
V roce 2019 Průvodce pacienta, z.ú. díky partnerům
z organizace iHETA, zajistil data pojišťoven, které
hovoří jednak o penetraci NOACů do reálné klinické
praxe a jednak o klinických a ekonomických přínosech používání nových antikoagulancií.

Až 500 000 lidí
v ČR trpí fibriací
síní, ale až 40 %
z nich není
diagnostikováno

Až 5× vyšší
riziko mrtvice
u pacientů
s fibrilací síní

Nepodceňujte své rychlé srdce!
Dostaňte puls pod kontrolu.
Fibrilace síní 5× zvyšuje
riziko mrtvice.

Ztratili jste se v množství léků, které užíváte?

Máte obavy z nežádoucích účinků či vzájemného
ovlivňování léků tzv. lékových interakcí?
Fibrilace síní
je druhým
nejvážnějším
rizikovým faktorem
pro vznik mrtvice

Počet pacientů
s fibrilací síní
nad 55 let se
do roku 2060
zdvojnásobí

Poraďte se zdarma se zkušenými
klinickými farmaceuty.

Nepodceňujte své rychlé srdce!
Jděte k lékaři včas!
www.rychlesrdce.cz
Napište na info@pruvodcepacienta.cz nebo navštivte
www.facebook.com/rychle.srdce/
webové stránky
e-Poradny Lékového průvodce. z.ú.
na www.pruvodcepacienta.cz.

www.rychlesrdce.cz

e-Poradna bezpečného užívání léků je podpořena dotací
z Ministerstva zdravotnictví ČR.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

3. ZPRÁVA
O HOSPODAŘENÍ
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

12

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

4. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
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ZPRÁVA REVIZORA

5. ZPRÁVA REVIZORA

14

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
je PhDr. Ivana Plechatá.

7. PODĚKOVÁNÍ
Správní rada ústavu 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 Ing. Roman Šperker.

Poděkování patří zejména členům správní
a vědecké rady, kteří pracují bez nároku
na odměnu.

