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1.cíl projektu
Získat informace z reálné klinické praxe o postupech při diferenciální

diagnostice bazální a průlomové bolesti, způsobu a délce léčby, 
dávkování, míře kompenzace a finanční náročnosti při snaze o 

rychlou, intenzivní a dlouhodobou kompenzaci bazální a průlomové
bolesti pacientů s onkologickým onemocněním z pohledu lékaře i 

pacienta

• Zajistit podklady a argumenty pro jednání s plátci zdravotní péče - náklady
• Zjistit kdo, jak a do jaké míry řeší léčbu bolesti – organizace, dostupnost a 

kvalita péče
• Porovnat, jak se liší reálná praxe s guidelines – aktualizace guidelines
• Získat data od lékařů a pacientů – vytvoření nástroje pro snazší komunikaci

• Sběr dat

PROČ?

JAK?



2.cíl projektu
Příprava a implementace Doporučených postupů

• Zjistit, zda intenzivní implementace metodických pokynů (MP) nějakým 
způsobem ovlivní úroveň péče o onkologicky nemocné pacienty, kteří trpí
bazální a/nebo průlomovou bolestí – aktualizace guidelines

• Zavést do praxe diferenciální diagnostiku bolesti - různé typy bolesti mají různé
možnosti řešení

• Spojení vzdělávacích akcí a sledování v reálné klinické praxi 

PROČ?

JAK?



3.cíl projektu
Vytvoření nástrojů pro efektivní nastavení optimální terapie

• Během kontroly onkologicky nemocného pacienta zbývá na problematiku bolesti málo 
času

• Optimalizace terapie bolesti je z velká části založená na popisu subjektivních pocitů
pacienta

• Pro diferenciální diagnostiku a hodnocení efektivity terapie jsou potřeba „validní“
informace retrospektivní i prospektivní

• Sledování v reálné klinické praxi, které umožní :
– Ověřit zvyklosti při komunikaci s pacientem
– Kvantifikovat „poptávku“ pro vytvoření pomocných nástrojů
– Testování pomocných nástrojů z pohledu compliance pro pacienty, lékaře a 

sestry a jejich vypovídací hodnoty a použitelnosti v běžném životě
– Testování pomocných nástrojů ve vztahu k výsledku terapie  

PROČ?

JAK?



Cíle projektu

1. Získat informace 
z reálné klinické praxe

2. Implementace 
Doporučených postupů

3. Vytvoření nástrojů pro 
efektivní nastavení
optimální terapie

Zlepšení kvality a dostupnosti léčby 
bolesti o onkologicky nemocných

Zlepšení kvality života onkologicky 
nemocných



Co PARMA není

• Postmarketingová studie farmaceutické firmy
• Nástroj na hodnocení zvyklostí terapie 

jednotlivých lékařů
• Projekt, do kterého se musíte zapojit
• „Perzekuční“ nástroj



Zapojení pojišťoven -
benefity

• Možnost podílet se na tvorbě protokolu pro lékaře a účastnit se 
zasedání pracovní skupiny projektu

• Neomezený přístup k datům v průběhu a i po skončení projektu
• Zpracování výstupů dle požadavků ZP
• Uvádění ZP jako partnera při všech formách prezentace 

projektu
• Databáze lékařů participujících na projektu
• Získání podkladů pro farmakoekonomické hodnocení terapie 

bolesti – podklady pro hodnocení reálných nákladů na terapii 
pokud budou lékaři striktně dodržovat DP

• Podklady pro případnou relokaci nákladů hrazených ze systému 
ZP

• Získání podkladů pro vytvoření systému plateb lékařům podle 
kvality poskytované péče 



Cílová skupina - lékaři

Lékaři, kteří indikují a řídí léčbu 
bolesti u onkologicky 
nemocných pacientů



Pro koho je projekt určen?

Chcete v praxi používat 
nástroje na diagnostiku a 
sledování efektivity léčby 

bolesti

Chcete do projektu 
poskytnout data

Chcete v praxi používat 
nástroje na diagnostiku a 
sledování efektivity léčby 

bolesti

Chcete do projektu 
poskytnout data

+



Proč se do projektu zapojit?
• Budete se podílet na projektu, který chce výrazně přispět ke 

zlepšení péče o onkologicky nemocné pacienty a jejich kvality 
života

• Pomůžete vytvořit a uvést do praxe nástroje na diagnostiku a 
sledování efektivity léčby bolesti

• Pokud se podaří vytvořit opravdu efektivní nástroje, usnadní
Vám komunikaci s pacientem a pomohou při optimalizace 
terapie bolesti

• Získáte přehled o své praxi v porovnání se zvyklostmi v ČR
• Pokud se podaří zapojit zdravotní pojišťovny, očekáváme 

usnadnění přístupu k nové a nákladnější terapii bolesti  • Finanční kompenzace 150Kč za vyplněný dotazník



Cílová skupina - pacienti

Onkologicky nemocný pacient 
léčený z důvodu chronické

bazální bolesti opioidy



Fáze projektu (1)
• 1.FÁZE: Diferenciální diagnostika bazální a průlomové

bolesti a efektivita léčby bazální bolesti
– Pacienti sami nebo s pomocí lékaře vyplní dotazník (12 

otázek), prostřednictvím kterého ošetřující lékař rychle zjistí:
• Zda je bazální bolest dostatečně kompenzovaná
• Jak pacient dodržuje předepsaný režim léčby a jaká je jeho 

adherence k léčbě
• Zda pacient trpí atakami průlomové bolesti a jaká je jejich intenzita 

a frekvence 
– Spuštění 22.4.2010
– Zahájení projektu bude s „papírovou“ verzí dotazníků, od 
července počítáme se zprovozněním web formuláře



Fáze projektu (2)
• 2.FÁZE: Efektivita léčby průlomové bolesti

– Pacienti budou pracovat s jednoduchým deníčkem, který 
ošetřujícímu lékaři poslouží pro nastavení optimální terapie 
průlomové bolesti a kontrolu účinnosti terapie 

– Spuštění: září 2010



1.FÁZE: Diferenciální diagnostika bazální a 
průlomové bolesti

• Spuštění: 22.4.2010
• Sběr dat: 

– Každý lékař po přihlášení do projektu předá každému ze svých 
pacientů počínaje dnem „D“ dotazník na diferenciální
diagnostiku bolesti. Pacient dotazník vyplní buď sám, nebo s 
pomocí lékaře.

– Lékař dotazník použije při diskusi s pacientem a/nebo ho uloží
pro zpracování

– Po nashromáždění potřebného počtu pacientů budou dotazníky 
vybrány pro vyhodnocení a po zpracování vráceny zpět lékaři. 
(Osobní údaje pacientů nebudou sbírány!)

– Minimální počet pacientů je 15, horní hranice není omezena
– Časový horizont sběru dat je max.3 měsíce od spuštění

projektu



DĚKUJI ZA POZORNOST

registrace


