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Motto: Správná informace, správnému pacientovi, ve 

správnou dobu pomáhá v léčbě“.

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 léčbě v souladu s nejnovějšími vědeckými 

poznatky. Podpora sdíleného rozhodování.



Průvodce pro individuálního 

pacienta

Informace o fungování systému, práva pacientů, komunikace-

zvyšování kompetence rozhodovat či spolurozhodovat o svém zdraví a 

nemoci

Brožury „Léky pod kontrolou“, Práva pacientů a jak se jich domoci“

Zvyšování zdravotní /lékové gramotnosti veřejnosti, a to prostřednictvím 

publikací, přednášek, seminářů apod.

e-Poradna bezpečné a účelné farmakoterapie

Léky bezpečně a účelně v DpS („projekt Senior“)



Průvodce pro pacientské 

organizace

Posilování kompetence v nadstavbových aktivitách PO jako je 

 Advocacy (hájení práv pacientů), 

 Raising awareness (zvyšovat povědomí o nemoci, problému, být 
slyšen),

 Lobbying (tlak na změnu)

Koordinace projektů:

Hlas onkologických pacientů – naplňování zdravotně-sociálních 

potřeb pacientů

Rychlé srdce – platforma PO- zvyšování povědomí o FiS jako rizikovém 
faktoru CMP



Výzvy z hlediska pacienta

 Nízká zdravotní gramotnost včetně informací o tom, jak systém 

funguje

 Nízká odpovědnost za své zdraví – „Ať se o mě postarají“

 Rozpor mezi tím, co je garantováno ústavou tzv. všechno všem a 

realitou, neschopnost rozlišit bariéry v podobě zákonného nároku, 

úhradového nároku, klinického standardu, situace u konkrétního 

poskytovatele……

 Zranitelné skupiny pacientů vs. pacienti vědomí si svého nároku

 Bariéry v komunikaci mezi zdravotníkem a pacientem



Výzvy z hlediska pacientských 

organizací

 Kapacity PO a jejich budování a celospolečenská podpora – chuť 

pouštět se do nadstavbových projektů

 Finanční podpora 

 Schopnost spolupracovat mezi sebou

 Schopnost vidět i celospolečenské priority a potřeby

 Schopnost být partnerem dalším stakeholderům ve zdravotnictví

 Schopnost se neustále sebevzdělávat

 Ukotvení v zákonech – být nepopiratelným partnerem všude tam, 

kde se rozhoduje o pacientech a jejich nárocích



Otázky

 1/ jak se může výrobce léků či zdravotnického materiálu zapojit do 

spolupráce ve prospěch pacientů,

 2/ jak může poskytovatel zdravotní péče spolupracovat s 
Průvodcem pacienta ve prospěch včasné intervence či 

vyšší compliance

 3/ co přináší Průvodce pacienta systému v oblastech dostupnosti, 

kvality a ceny/ efektivity léčby?


