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volně k dispozici na www.msprodiscuss.com *

Roztroušená skleróza (RS)
a její průběh se u jednotlivých
pacientů mohou lišit.

RS se také mění v čase. Sledování změn
u pacienta umožňuje včasný zásah,
který může zpomalit progresi onemocnění.

MSProDiscuss™ je nástroj vyvinutý
a ověřený specialisty na RS.1–4
Strukturovaným způsobem pomáhá
upozornit na včasné známky progrese.

MSProDiscuss je nástroj, který vyplní lékař
nebo zdravotnický pracovník. V klinické praxi
umožňuje objasňovat a zvyšovat povědomí
o riziku progrese z RRRS na SPRS. Navíc
usnadňuje interakci mezi lékařem a pacientem.

MSProDiscuss™
je k dispozici
pro použití
v klinické praxi.

Pomocný nástroj pro včasné rozpoznání rizika progrese RS

MSProDiscuss™ je poskytován na
* odbornou
multidisciplinární skupinou

adrese www.neuro-compass.education, bezplatné nezávislé platformě lékařského vzdělávání vedené
odborníků na roztroušenou sklerózu.

RS = roztroušená skleróza, RRRS = relaps remitentní roztroušená skleróza, SPRS = sekundárně progresivní roztroušená skleróza
Disclaimer: MSProDiscuss™ je nástroj, který vyplní lékař nebo zdravotnický pracovník. Nástroj umožňuje odhalit riziko progrese z RRRS na SPRS
a usnadňuje interakci mezi lékařem a pacientem. Tento nástroj je určen pouze pro informační a diskusní účely. MSProDiscuss™ využívá informace
o příznacích a dopadech na pacienta za posledních 6 měsíců. Výstupem je systém světelných ukazatelů, který doplňuje dialog lékaře s ohledem
na progresi RS u pacienta. Vývoj tohoto nástroje byl založen na kvalitativním výzkumu mezi lékaři na klinikách a pacienty, jakož i na empirických
hodnoceních dat z klinické praxe. Nástroj byl testován v pilotním projektu a ověřen v reálných podmínkách s klinickými lékaři. MSProDiscuss™
neposkytuje lékařské doporučení, diagnózu nebo prognózu a nespeciﬁkuje léčbu. Tento nástroj je poskytován pouze pro obecné informační účely.
Za jakoukoli lékařskou radu, diagnózu nebo rozhodnutí o léčbě odpovídá ošetřující lékař. Vývoj MSProDiscuss™ byl ﬁnancován společností Novartis
Pharma.
REFERENCE: 1. Ziemssen T et al. Poster P2.156 presented at ANN 2016. 2. Simsek D et al. Poster P241 presented at ECTRIMS 2015; 3. Piani Meier
D et al. Poster EP1401 presented at ECTRIMS 2017. 4. Ziemssen T et al. Poster 3.2-011 presented at AAN, 2019.
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