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INFORMACE O MOŽNOSTI ÚČASTI 
V HYPOPARA PROGRAMU

MĚJTE  SVOU HYPOPARATYREÓZU POD KONTROLOU

HYPOPARA PROGRAM 
je bezplatný program určený pacientům se vzácným endokrinním onemocněním – 

CHRONICKOU HYPOPARATYREÓZOU, kterým byl předepsán přípravek NATPAR (parathormon). 

Cílem programu 
je pomoci Vám a Vašim rodinám porozumět Vašemu onemocnění a zajistit, 
aby každodenní injekční podávání přípravku Natpar se stalo jednoduchou 

a běžnou součástí Vašeho života. 

Leták: 148×210 mm (A5)



JAKOU POMOC V RÁMCI HYPOPARA PROGRAMU MŮŽETE OČEKÁVAT? 

Pro zodpovězení Vašich případných dotazů budou s členy HYPOPARA PROGRAMU realizovány  tři konzultační telefonáty
s vyškoleným zdravotnickým pracovníkem. 

1. hovor (2. den po edukaci u lékaře) – zvládnutí první samostatné aplikace v domácím prostředí 
2. hovor (13 dnů od zahájení léčby) – zvládnutí samostatného smíchání nové náplně
3. hovor (3 měsíce od zahájení léčby) – závěrečný telefonát

Všechny Vaše dotazy týkající se aplikace Vám budou v průběhu telefonátů zodpovězeny. 

Telefonická podpora

Z HYPOPARA PROGRAMU se lze kdykoliv odhlásit. 
Pevně věříme, že pro Vás bude HYPOPARA PROGRAM přínosem 
a pomůže Vám a Vašim rodinám lépe porozumět Vašemu onemocnění. 

Registrujte se na internetových stránkách , které jsou přístupné pouze pacientům, kterým byl www.hypopara.cz/edukace
předepsán přípravek Natpar (parathormon). Registraci je nutné udělat v okamžiku, kdy u svého ošetřujícího endokrinologa 
budete mít domluvený termín prvního injekčního podání parathormonu včetně proškolení.  

Pro první vstup na tyto stránky („ “) je nutné zadat jednorázové heslo „ “. Zároveň si nastavíte své PRVNÍ VSTUP EDUKACE
vlastní heslo pro další pravidelné vstupy na tyto stránky jako„ JIŽ REGISTROVANÝ NÁVŠTĚVNÍK“. 

Vyplňte registrační formulář, jehož součástí jsou osobní kontaktní údaje (nutné k odeslání edukačního balíčku a k realizaci 
konzultačních hovorů) a domluvený termín návštěvy u endokrinologa, který Vám parathormon předepsal. Naší snahou je, 
aby Vám byl edukační balíček doručen před tímto termínem.

V rámci registrace bude nutné vyjádřit Váš souhlas s účastí v HYPOPARA PROGRAMU a souhlas se zpracováním soukromých 
dat třetí stranou, která pro nás tento projekt realizuje.

Jak postupovat? 

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.
Škrétova 490/12, 120 00 Praha 2, Česká republika

Edukační balíček

Po vyjádření souhlasu s účastí v HYPOPARA PROGRAMU na internetových stránkách  Vám bude www.hypopara.cz/edukace
odeslán tzv. , který obsahuje tištěné materiály (Návod k použití, podložka, Deník léčby, Zdravotní informace na Edukační balíček
cesty) a  pro bezpečnou přepravu přípravku NATPAR při správné teplotě (2–8 °C). Na internetových stránkách, chladicí pouzdro
přístupných v rámci HYPOPARA PROGRAMU, jsou umístěna instruktážní videa, která Vás provedou jednotlivými kroky injekční 
aplikace parathormonu.

Váš HYPOPARA PROGRAM Vás v předstihu upozorní, kdy je potřeba řešit výměnu aplikátoru (životnost 2 roky). 

HYPOPARA PROGRAM by se rád stal Vaším zdrojem informací pro lepší pochopení Vašeho vzácného onemocnění, 
o kterém se tolik nehovoří.
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