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KDO JSME
Cílem projektu INTENT je 
nalézt řešení pro inovativní 
onkologickou péči orientovanou 
na pacienta. Je zacílen na 
několik typů aktérů, jejichž 
zástupci jsou do projektu 
zapojeni: poskytovatelé 
onkologické péče, pacienti a 
tvůrci politik. Projekt INTENT 
pomáhá těmto skupinám 
lépe porozumět interpretaci 
přístupu orientovaného na 
pacienta a identifikovat 
způsoby, jak zvyšovat kvalitu 
onkologické péče ve střední 
Evropě.

ČÍM SE ZABÝVÁME

VYUŽITÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ 
A SROVNÁVACÍCH STANDARDŮ ZA 

ÚČELEM NASTARTOVÁNÍ SPOLEČENSKY 
PROSPĚŠNÉHO PODNIKÁNÍ, KTERÉ VE 

STŘEDNÍ EVROPĚ ZLEPŠÍ ONKOLOGICKOU 
PÉČI ORIENTOVANOU NA PACIENTA

INTENT
VÍCE INFORMACÍ O PROJEKTU 

Oficiální webové stránky, na kterých najdete 
detailní informace o cílech, aktivitách a 
výstupech projektu i nejnovější zprávy o 
projektu.

Partneři ze čtyř středoevropských zemí 
spojují své síly při hledání řešení pro 
inovativní onkologickou péči orientovanou 
na pacienta.

Česká republika
�� Institute of Health Information and  
Statistics of the Czech Republic  
Ústav zdravotnických informací a  
statistiky ČR
�� Masaryk Memorial Cancer Institute 
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

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.
 

Financování

INTENT
Slovinsko
�� National Institute of Public Health 
Nacionalni inštitut za javno zdravje
�� Institute of Oncology Ljubljana 
Onkološki inštitut Ljubljana



MODEL ONKOLOGICKÉ 
PÉČE ORIENTOVANÉ 
NA PACIENTA

NÁSTROJ PRO 
ONLINE 
SROVNÁVÁNÍ

TESTOVÁNÍ VE 
STŘEDNÍ EVROPĚ

VIRTUÁLNÍ 
KNOW-HOW 
CENTRUM

PROJEKT INTENT 
V ČÍSLECH

INTENT vytvoří konsenzuální model 
onkologické péče orientované na pacienta, 
který bude řídit efektivní integraci služeb 
poskytovaných pěti pilotními místy. 
Moderovaná diskuse zainteresovaných stran 
podpoří dialog a vzájemnou koordinaci 
mezi onkology a poskytovateli primární 
péče, pacientskými organizacemi a tvůrci 
politik. Tímto způsobem se model snaží 
pokrýt kontinuitu péče od prevence a 
časné diagnostiky k léčbě, rehabilitaci a 
dispenzarizaci. Bude vyvinut nový model 
péče – takový, kterému místní partneři i 
pacienti budou důvěřovat, neboť budou jeho 
spolutvůrci a spoluvlastníky.

Za účelem zlepšení péče orientované na 
pacienta INTENT převezme a upraví nástroj 
pro srovnávání standardů, čímž přispěje k 
budování kompetencí. Tento unikátní online 
nástroj umožní srovnávání se standardy, 
nastartuje organizační změny a společensky 
prospěšné podnikání. K vybudování tohoto 
nástroje bude potřeba připravit a zavést 
nové sady indikátorů. Během pilotní fáze 
bude tento srovnávací nástroj průběžně 
revidován jeho koncovými uživateli i místními 
panely zainteresovaných stran. Důležitým 
požadavkem na vývoj nástroje bude možnost 
jeho zakomponování do místních informačních 
systémů.

INTENT otestuje doporučení pro model 
onkologické péče orientované na pacienta 
a online srovnávací nástroj v pěti pilotních 
místech ve střední Evropě. Testování bude mít 
klíčový význam při posuzování praktičnosti 
každého nástroje pro implementaci péče 
orientované na pacienta, který by měl 
přispět ke zlepšení výsledků veřejných 
poskytovatelů onkologické péče ve střední 
Evropě. Následně budou vytvořeny plány 
zlepšení výkonu (Performance Improvement 
Plans), které zdokonalí vytvořené nástroje. 
Testování bude probíhat v Budapešti (HU), 
ve Slovinsku, v Jihomoravském kraji (CZ) a v 
oblastech Veneto a Friuli Venezia Giulia (IT).

Vybudováním virtuálního know-how centra 
zajistí projekt INTENT udržitelnost a 
přenositelnost výstupů projektu. Virtuální 
know-how centrum bude k dispozici na serveru 
Organizace evropských onkologických ústavů 
(OECI), která je přidruženým partnerem 
projektu INTENT. Prostřednictvím odkazů 
na pacientské organizace bude zajištěna 
udržitelnost a šíření výstupů projektu INTENT. 
Výstupy projektu se po ukončení projektu 
INTENT neztratí: budou i nadále k dispozici ve 
virtuálním nadnárodním know-how centru, aby 
podněcovaly neustálé zlepšování onkologické 
péče zaměřené na pacienta ve střední Evropě 
i mimo ni.

regionů účastnících se mapování 

politik pro boj proti rakovině

nové sady indikátorů pro 
onkologickou péči orientovanou na 
pacienta a inovace ve zdravotnictví

pilotních míst rok dokončení virtuálního 

know-how centra

Očekávané výdaje 
do června 2020

Partneři 
projektu

Celkový rozpočet 
projektu v milionech 
EUR

Práce vykonávaná v rámci projektu INTENT 
je strukturována do několika tematických 
sekcí, které spolu vzájemně souvisejí a které 
stavějí na společných výstupech.

www.interreg-central.eu/intent

Proč INTENT?

Zhoubné nádory jsou nejčastější příčinou 
úmrtí v EU. Díky prodlužujícímu se přežití 
se však mění naše dosavadní zkušenosti se 
zhoubnými nádory. Mění se naše představa 
o tom, „co je rakovina“, více je reflektována 
potřeba péče orientované na pacienta. 
INTENT nastaví know-how 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:
�� lepší porozumění konceptu péče orien-
tované na pacienta,
�� zavedení nových nástrojů a metod k prosa-
zování péče orientované na pacienta,
�� relevantní doporučení tvůrcům politik,
�� 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.

O PROJEKTU INTENT
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