Ukončení realizace projektu Tobacco cessation within TB programmes: A ‘real world’
solution for countries with dual burden of disease (TB & Tobacco)
Datum zahájení projektu: 1. 11. 2015
Datum ukončení realizace projektu: 31. 10. 2019
Registrační číslo projektu: 680995 — TB and Tobacco — H2020-HCO-20142015/H2020-HCO-2015
Stručný popis projektu
VFN (konkrétně její III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolizmu) je
jedním

z členů

mezinárodního

konsorcia

devíti

organizací

ze šesti

zemí.

Koordinátorem projektu je University of York z Velké Británie.
Cílem projektu byla implementace léčby závislosti na tabáku do stávajícího systému
péče o pacienty s tuberkulózou (TB) v Bangladéši, Nepálu a Pákistánu. V těchto zemích
je právě TB podstatnou příčinou úmrtí v důsledku kouření – kuřáci se po kontaktu
s mykobakteriemi TB s větší pravděpodobností nakazí, dříve onemocní a TB má
rychlejší průběh a horší prognózu. Součástí projektu byla i randomizovaná
kontrolovaná studie v Bangladéši a Pákistánu s více než 2000 pacienty, která testovala
účinnost a nákladovou efektivitu cytisinu v léčbě závislosti na tabáku.
Role VFN
Úkolem VFN byla identifikace a zmapování bariér či naopak možností, jak
intervenování a léčbu závislosti na tabáku v tamních podmínkách usnadnit a rozšířit
včetně aplikace cytisinu. Jednou z podstatných bariér léčby je dostupnost a cena
farmakoterapie, proto byl zvolen cytisin, jehož výhodou je mimo jiné nízká cena.
Během prvního roku jsme se podíleli na tvorbě dotazníků, informačních materiálů a
dalších podkladů pro hodnocení zdravotní péče o pacienty s TB s ohledem na
intervence týkající se užívání tabáku. Souhrnná výstupní zpráva českého týmu byla

v červnu 2019 odsouhlasena projektovým úředníkem z EU Horizon 2020, který celý
projekt monitoruje. Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., vedoucí českého týmu, také
prezentovala závěrečné výsledky na mezinárodní konferenci Society for Research on
Nicotine and Tobacco – Europe v Oslu v září 2019, kde byl jeden celý blok věnovaný
tomuto projektu.
Identifikace bariér a facilitátorů intervenování vyústila i v připravený přehledový
článek vedený MUDr. Kamilou Zvolskou, Ph.D. Je zaměřený na možné faktory
ovlivňující úspěšnost léčby závislosti na tabáku u pacientů s TB v zemích s nízkým a
středním příjmem včetně specifických řešení, například významu pohlaví ve vztahu
zdravotník – pacient, úrovně vzdělanosti či dopravní dostupnosti center.
Webové stránky projektu:
https://tbandtobacco.org
http://www.york.ac.uk/healthsciences/research/public-health/projects/tb-tobacco/
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