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KDO SMO
Projekt INTENT se osredotoča 
na iskanje rešitev za inovativno, 
na bolnika osredotočeno 
onkološko oskrbo. Naslavlja in 
vključuje različne deležnike, 
kot so izvajalci onkološke 
oskrbe, bolniki in oblikovalci 
politik. Namen projekta je 
medsebojno sodelovanje teh 
skupin, da bi izboljšali na 
bolnika osredotočen pristop in 
prepoznali načine izboljšanja 
onkološke oskrbe v srednji 
Evropi.

O PROJEKTU

UPORABA SMERNIC IN PRIMERJALNE 
ANALIZE ZA SPODBUJANJE REŠITEV 

SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA ZA BOLJŠO, 
NA BOLNIKA OSREDOTOČENO 

ONKOLOŠKO OSKRBO V SREDNJI EVROPI

PROJEKTU INTENT
VEČ O

Uradna spletna stran projekta, na kateri  
se nahajajo podrobnejše informacije o 
ciljih, aktivnostih, rezultatih in najnovejših 
novicah.

Partnerji iz štirih evropskih držav združujejo 
moči, da bi poiskali rešitve za inovativno, na 
bolnika osredotočeno onkološko oskrbo.

Češka
�� Inštitut za zdravstvene informacije  in 
statistiko   
Ústav zdravotnických informací a statis-
tiky ČR
�� Masarykov onkološki inštitut  
Masarykův onkologický ústav

Madžarska
�� Nacionalni inštitut za onkologijo  
Országos Onkológiai Intézet

Italija
�� Beneški onkološki inštitut  
Istituto Oncologico Veneto
��  Nacionalni onkološki inštitut   
Centro di Riferimento Oncologico
�� Italijansko združenje onkoloških bolnikov, 
sorodnikov in prijateljev  
Associazione Italiana Malati di Cancro
�� Ministrstvo za zdravje  
Ministero della Salute

Projekt INTENT podpira program INTERREG 
Srednja Evropa, ki spodbuja sodelovanje 
pri naslavljanju skupnih izzivov v srednji 
Evropi. 
Program INTERREG Srednja Evropa s 
proračunom 246 milijonov evrov podpira 
javne in zasebne organizacije pri 
sodelovanju na področju srednje Evrope 
in tako prispeva k razvoju mest in regij v 
Avstriji, Hrvaški, Češki, Nemčiji, Madžarski, 
Italiji, Poljski, Slovaški in Sloveniji.

Financiranje

INTENT
Slovenija
�� Nacionalni inštitut za javno zdravje
�� Onkološki inštitut Ljubljana



MODEL NA BOLNIKA 
OSREDOTOČENE 
ONKOLOŠKE OSKRBE

SPLETNO ORODJE 
ZA PRIMERJALNO 
ANALIZO

PILOTNO TESTIRAN-
JE NA OBMOČJU 
SREDNJE EVROPE

SPLETNI CENTER 
ZNANJA

INTENT V
ŠTEVILKAH

V okviru projekta INTENT bomo razvili 
na soglasju temelječ model na bolnika 
osredotočene onkološke oskrbe, ki bo služil 
učinkoviti integraciji storitev, testiranih 
v petih pilotnih okoljih. Za spodbujanje 
dialoga in koordinacije med onkologijo, 
primarnimi zdravstvenimi timi, skupinami 
bolnikov in oblikovalci politik bomo uporabili 
manjše panele deležnikov. Tako si v model 
prizadevamo vključiti neprekinjeno oskrbo, 
vse od preprečevanja, zgodnjega odkrivanja, 
do zdravljenja, rehabilitacije in preživetja. 
Razvili bomo nov model oskrbe, ki mu bodo 
s sooblikovanjem predani lokalni partnerji in 
bolniki. 

V okviru projekta INTENT bomo s 
prilagajanjem orodja za primerjalno analizo 
razvili kompetence za izboljšanje na bolnika 
osredotočene oskrbe. To edinstveno orodje bo 
omogočalo primerjalne analize, organizacijske 
spremembe in socialno-podjetniške rešitve. 
Vzpostavitev takega orodja zahteva pripravo 
in vključevanje novih nizov kazalnikov. Med 
pilotiranjem bomo to orodje evalvirali s 
končnimi uporabniki in s pomočjo panelov 
lokalnih deležnikov. Poglavitna zahteva 
razvoja orodja pa bo, da bo tega mogoče 
integrirati v lokalne informacijske sisteme. 

V okviru projekta INTENT bomo pilotno 
testirali model na bolnika osredotočene 
onkološke oskrbe in spletno orodje za 
primerjalno analizo v petih pilotnih okoljih v 
srednji Evropi. Pilotno testiranje je ključno za 
ocenjevanje praktičnosti vsakega orodja, ki 
nam bo omogočilo implementacijo na bolnika 
osredotočenega pristopa med izvajalci 
onkološke oskrbe v srednji Evropi. Posledično 
bodo ustvarjeni načrti za izboljšanje 
učinkovitosti razvitih orodij. Pilotno testiranje 
se bo izvajalo v Budimpešti (Madžarska), v 
Ljubljani (Slovenija), v Južni Moraviji (Češka 
Republika), v Benečiji in Furlaniji – Julijski 
krajini (Italija).

Spletni center znanja je odgovor na trajnost 
in prenosljivost rezultatov projekta INTENT. 
Spletni center znanja bo gostila Organizacija 
evropskih onkoloških inštitutov (OECI), ki v 
projektu sodeluje kot pridruženi partner. 
Širše sprejetje in trajnost rezultatov projekta 
INTENT bomo dosegli z medsebojnim 
povezovanjem organizacij  bolnikov. Po koncu 
projekta bodo rezultati projekta INTENT 
dostopni  na čezmejnem spletnem centru 
znanja in bodo služili spodbujanju izboljšav  
na bolnika osredotočene onkološke oskrbe v 
srednji Evropi in tudi širše.

Regij, ki sodelujejo pri 
analizi onkoloških politik

Nova niza kazalnikov na 
bolnika osredotočene 
onkološke oskrbe in novosti 

Območij pilotnega testiranja Leto vzpostavitve spletnega 
centra znanja

Pričakovani rezultati 
do konca projekta, 
predvidoma do junija 2020

Projektni 
partnerji  

Skupni proračun 
projekta v milijonih 
evrov 

Delo v okviru projekta INTENT je razdeljeno 
v različne, med seboj povezane tematske 
sklope, ki prispevajo k skupnim rezultatom.

www.interreg-central.eu/intent

Zakaj INTENT?

V Evropi rak predstavlja glavni vzrok smrti. 
Vendar pa se doživljanje te bolezni spreminja 
zaradi višjih stopenj preživetja obolelih. Naša 
predstava o tem, kaj je rak, se spreminja in se 
odraža v potrebi po oskrbi, bolj osredotočeni 
na bolnika. S projektom INTENT želimo 
vzpostaviti znanje, izkušnje in graditi na 
rezultatih primerjalnih analiz in socialnega 
podjetništva pri usklajevanju in izboljšanju 
na bolnika osredotočene onkološke oskrbe 
na območju srednje Evrope.
Tako želimo vzpostaviti: 
�� boljše razumevanje pomena na bolnika 
osredotočene oskrbe,
�� nova orodja in metode implementacije  
na bolnika osredotočenega pristopa, 
�� ustrezna priporočila oblikovalcem politik,
�� mrežo lokalnih deležnikov, ki sodelujejo 
pri opredeljevanju področij za izboljšanje 
in ustvarjanje inovativnih rešitev.

Rezultati projekta INTENT bodo koristili 
ponudnikom onkološke oskrbe, oblikovalcem 
politik in onkološkim bolnikom na štirih 
ključnih področjih delovanja.
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