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Mobilní aplikace R-ITAREPS pomáhá a sklízí úspěchy v programu Laboratoř Nadace 
Vodafone 

 

Tisková zpráva 4. 4. 2016 

Mobilní aplikace R-ITAREPS se probojovala mezi tři nejlepší finalisty akceleračního 
programu Laboratoř Nadace Vodafone. Její tvůrci mají za sebou první testováná, a začínají 
pracovat na tvorbě samotného produktu. Budou-li úspěšní, může se aplikace R-ITAREPS stát 
absolutním vítězem, vyhrát 350 000 Kč a celý projekt komplexní prevence se rozjede naplno. 

Mobilní aplikace R-ITAREPS jednoduše, avšak účinně pomáhá lidem, kteří onemocněli 
schizofrenií. Její tvůrci z  organizace  pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním 
FOKUS vycházejí nejen ze svých vlastních odborných zkušeností, ale i ze zkušeností 
zahraničních partnerů. Současná podoba aplikace byla vypracována na základě systému 
ITAREPS MUDr. Filipa Španiela, Ph.D. z Národního ústavu pro duševní zdraví. Program 
dokáže včas a bezpečně rozpoznat hrozící ataku nemoci, a to již téměř celý měsíc před 
jejím propuknutím. Tím se tento preventivní program stává důležitou součástí prevence 
relapsu nemoci nejen pro samotné klienty, ale i pro jejich blízké, lékaře či sociální 
pracovníky. „. Protože aplikace upozorňuje na hrozící krizi nemoci s časovým předstihem, 
chrání lidi s duševní nemocí před častými a dlouhodobými hospitalizacemi. Ty s sebou 
přinášejí značné komplikace v osobním a profesním životě nemocného člověka a 
samozřejmě i vysoké finanční náklady. Včasným zjištěním ataky této nemoci se přitom dá 
ve zdravotnictví ušetřit téměř jedna miliarda korun ročně.  

Dosavadním úspěchem v akceleračním programu Laboratoř Nadace Vodafone však plány a 
činnost tvůrců aplikace R-ITAREPS zdaleka nekončí. Již teď pracují na úpravě aplikace pro 
potřeby komunitní péče. Snaží se také navázat partnerství se zdravotními pojišťovnami a 
rozšiřovat své marketingové aktivity. Propojením všech těchto činností chtějí prostřednictvím 
mobilní aplikace R-ITAREPS lidem se schizofrenií co nejvíce pomáhat ve zvládání nemoci a 
snaze vést plnohodnotný a aktivní život. „ITAREPS je v ČR fungující systém prevence 
relapsů u lidí postižených schizofrenií. Věříme, že díky jeho převedení ze systému esemesek 
do uživatelsky příjemnější mobilní aplikace, která se bude pacienta každý týden ptát na jeho 
stav, vyhodnocovat odpovědi a notifikovat o nebezpečí lékaře i sociálního pracovníka, má 
potenciál ohromným způsobem zvýšit kvalitu života lidí se schizofrenií i jejich blízkých," 
říká Adriana Dergam, místopředsedkyně správní rady Nadace Vodafone a ředitelka CSR a 
korporátní komunikace Vodafone ČR. 

 

Veškeré informace k mobilní aplikaci R-ITAREPS podá Iva Černá, FOKUS České 
Budějovice, z.s. na i.cerna@fokus-cb.cz a 608 878 775 

 


