
EUPROMS tyrimas
Europa Uomo pacientų pranešto poveikio rezultatų tyrimas

Pirmoji pacientams skirta ir jų pačių atlikta su prostatos vėžiu susijusi gyvenimo 
kokybės apklausa



Apie šį pristatymą

Šis pristatymas skirtas prostatos vėžio pacientų grupėms ir plačiajai 
visuomenei

Galite publikuoti rezultatus be leidimo, tačiau visada turite nurodyti „Europa 
Uomo EUPROMS“ tyrimą

Jei naudojate kurias nors diagramas, turite nurodyti, kad jos yra iš „Europa 
Uomo EUPROMS“ tyrimo



EUPROMS tyrimas
Pagrindinė informacija
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EUPROMS reiškia Europa Uomo pacientų pranešto poveikio rezultatų tyrimą

Tai pirmasis didelis gyvenimo kokybės tyrimas po prostatos vėžio gydymo, kurį 
atlieka patys pacientai

Jis paremtas internetiniu klausimynu, kurį užpildė beveik 3000 vyrų, gyvenančių 
Europoje

Tai nauja perspektyva, nes dauguma kitų gyvenimo kokybės tyrimų atliekami 
klinikinėje aplinkoje gydytojų ar jiems dalyvaujant

Tyrimas prasidėjo 2019 m. rugpjūčio mėn., o pirmieji rezultatai buvo paskelbti 2020 
m. sausio mėn.
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Europa Uomo paskelbė EUPROMS rezultatus daugybėje svarbių medicinos 
konferencijų, įskaitant nurodytas toliau:
• Europos urologų asociacijos (EAU) kongresas 2020 m.
• EAU onkologinės urologijos skyriaus metinis susirinkimas
• Europos medicinos onkologijos draugijos (ESMO) kongresas
• Europos daugiadisciplinis urologinių vėžinių susirgimų kongresas (EMUC)
• Europos vėžio tyrimų ir gydymo organizacijos (EORTC) internetinis seminaras

Išvados taip pat skelbiamos įvairiuose leidiniuose, įskaitant žurnalą European
Urology Focus
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Šios apklausos išvadose pateikiami „momentiniai duomenys“, atspindintys 
gyvenimo kokybės problemas, kurias tam tikru metu visoje Europoje patiria 
prostatos vėžiu sergantys vyrai

Jie pateikia informaciją, kuri gali padėti pacientams ir jų gydytojams priimti tam 
tikrus sprendimus dėl gydymo

Tai gali būti naudinga vykdant informacines kampanijas apie ankstyvą 
prostatos vėžio diagnostiką ir skatinant tokius metodus kaip aktyvi stebėsena
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Kaip buvo atliekamas tyrimas



Klausimynas

• 20 minučių trukmės internetinė apklausa, skirta vyrams, kurie gydėsi nuo 
prostatos vėžio

• Prieinama 19 kalbų

• Naudoti patvirtinti gyvenimo kokybės klausimynai: EPIC-26 ir EORTC-QLQ bei 
EQ-5D-5L

• Atsakymai buvo anonimiški



Geografinė atsakymų informacija



Respondento profilis



Respondento profilis



Gydymo profilis



Analizė

Duomenų analizę atliko profesorė Monique Roobol ir jos komanda „Erasmus“ 
universiteto medicinos centre, Roterdamo Urologijos katedroje.

Jų analizės išvados pateiktos čia ir moksliniuose straipsniuose.

Kai kurios čia pateiktos išvados yra pagrįstos neapdorotais apklausos 
atsakymais, o statistinis reikšmingumas nebuvo apskaičiuotas ar parodytas.

Tačiau visos išvados suteikia gyvybiškai svarbios informacijos priimant 
klinikinius sprendimus, todėl jos yra kliniškai reikšmingos.



EUPROMS tyrimas
Rezultatai: bendra gyvenimo kokybė
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Rezultatai: diskomfortas, nuovargis, nemiga
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Rezultatai: psichinė sveikata
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Rezultatai: lytinė funkcija
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Rezultatai: šlapimo nelaikymas
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Įsimintinos žinutės



Įsimintinos žinutės



Įsimintinos žinutės



Įsimintinos žinutės

3. Mums reikia vėžio centrų, kuriuose dirbtų daugiadisciplinės komandos


