Tisková zpráva – projekt INTENT – 3. 10. 2018
Cílem projektu
INTENT je nalézt řešení pro inovativní onkologickou péči orientovanou na
pacienta. Tento projekt cílí na několik typů aktérů, jejichž zástupci jsou do projektu zapojeni:
1. poskytovatelé onkologické péče,
2. pacienti a jejich příbuzní, kteří o ně pečují,
3. tvůrci pravidel.
Projekt INTENT pomáhá těmto skupinám lépe porozumět interpretaci přístupu orientovaného na
pacienta a identifikovat způsoby, jak zvyšovat kvalitu onkologické péče ve střední Evropě.
Financování
Projekt INTENT je financován z programu INTERREG Central Europe, který podporuje
vzájemnou spolupráci při řešení společných problémů napříč střední Evropou.
Ze svého rozpočtu ve výši 246 mil. EUR podporuje INTERREG Central Europe veřejné i
soukromé organizace, aby vzájemně spolupracovaly napříč střední Evropou a pomáhaly
zlepšovat podmínky ve městech a regionech v České republice, Chorvatsku, Itálii, Maďarsku,
Německu, Polsku, Rakousku, Slovensku a Slovinsku.
Celkový rozpočet je 1,8 milionů eur, přičemž 1,5 milionů eur bude financováno právě z Fondu
Evropské unie INTERREG Central Europe.

Proč INTENT
Zhoubné nádory jsou nejčastější příčinou úmrtí v EU. Z důvodu prodlužující se délky života se
však mění naše dosavadní zkušenosti se zhoubnými nádory. Mění se naše představa o tom, „co je
to rakovina“ a více je reflektována potřeba péče orientované na pacienta. INTENT nastaví knowhow ve smyslu způsobilosti a schopnosti využít srovnávacích standardů a společensky prospěšného
podnikání za účelem harmonizace a zlepšování onkologické péče orientované na pacienta ve
střední Evropě. Výsledkem bude: 
1. lepší porozumění konceptu péče orientované na pacienta,
2. zavedení nových nástrojů a metod k prosazování péče orientované na pacienta,
3. relevantní doporučení tvůrcům pravidel, 
4. síť místních zainteresovaných subjektů, které spolupracují na identifikaci oblastí ke
zlepšení a na inovativních řešeních.
Výstupy projektu INTENT se projeví ve čtyřech hlavních oblastech činnosti a zužitkovat je budou
moci poskytovatelé péče, tvůrci politik i onkologičtí pacienti.
KDO se na projektu INTENT podílí
Jsou to partneři ze čtyř středoevropských zemí, které spojují své síly při hledání řešení pro inovativní
onkologickou péči orientovanou na pacienta.
Česká republika:
-

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR,
Masarykův onkologický ústav.

Maďarsko
-

National Institute of Oncology (Országos Onkológiai Intézet)

Itálie
-

Veneto Institute of Oncology (Istituto Oncologico Veneto),

-

National Cancer Institute (Centro di Riferimento Oncologico),

-

Italian Association for Cancer Patients, Relatives and Friends (Associazione Italiana Malati di
Cancro),

-

Ministry of Health (Ministero della Salute).

Slovinsko
-

National Institute of Public Health (Nacionalni inštitut za javno zdravje),

-

Institute of Oncology Ljubljana (Onkološki inštitut Ljubljana).

Na setkání všech partnerů v Masarykově onkologickém ústavu v Brně (2. – 3. 10. 2018) se bude
ladit finální podoba dotazníku, který se bude rozdávat pacientům i jejich příbuzným. Na základě jejich
odpovědí bude možné zjistit, co si pacienti představují pod pojmem „péče orientovaná na pacienta“, a
současně z jejich odpovědí vytipovat oblasti, na které se při léčbě zaměřit. Rozdíly mohou být
v jednotlivých zemích různé. Je proto nutné vyhodnotit takové, které jsou pro region střední Evropy
stejné. (Pro někoho například problém cesta od praktického lékaře do onkologického centra,
neexistence dopravní služby, pro jiného psychologická podpora…). Výsledkem bude vytvoření
modelu optimální péče o pacienta, který bude zkoušen ve všech 70 centrech, která jsou sdružena
v OECI – Organizaci evropských onkologických center (MOÚ je jedním ze zakládajících členů této
organizace a současně jediným zástupcem z České republiky).

