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VLÁDA ESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

USNESENÍ 
VLÁDY ESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 14. ervna 2010 . 466 
 

o Národní strategii pro vzácná onemocnní 
na léta 2010-2020 

 
 
             Vláda    
 
            I. schvaluje Národní strategii pro vzácná onemocnní na léta 2010-2020, 
obsa!enou v ásti III materiálu .j. 593/10 (dále jen „Národní strategie“); 
 
            II. ukládá  
 
                1. lenm vlády plnit Národní strategii, 
 
                2. ministryni zdravotnictví ustavit meziresortní a mezioborovou pracovní 
skupinu, která pipraví Národní akní plán pro vzácná onemocnní na léta 2011-2013 
a která bude koordinovat aktivity v oblasti vzácn"ch onemocnní, 
 
                3. ministryni zdravotnictví ve spolupráci s ostatními leny vlády pedlo!it 
vlád do 30. ervna 2011 Národní akní plán pro vzácná onemocnní na léta         
2011-2013; 
 
           III. doporuuje hejtmanm ve spolupráci s orgány místní samosprávy a 
nevládními organizacemi do krajsk"ch rozvojov"ch plán zohlednit e#ení 
problematiky vzácn"ch onemocnní. 
 
Provedou: 

lenové vlády 
 
Na vdomí: 

hejtmani,  
primátor hlavního msta Prahy 

 Pedseda vlády 
 Ing. Jan Fischer, CSc., v. r.  
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„Národní strategie pro vzácná onemocnní na léta 2010-2020“ 

 

1. Úvod 

Vzácná onemocnní jsou klinicky heterogenní onemocnní, jejich# spolenou 
charakteristikou je jejich velmi nízká populaní prevalence. V pípad chybn!ch a 
pozdních diagnóz u tchto onemocnní dochází asto k nevratnému po"kození 
zdraví i úmrtí pacient. 

Souasné nedostatky v oblasti vzácn!ch onemocnní zahrnují zejména jejich 
nedostatenou identifikaci, záva#né nedostatky v  jejich diagnostice a terapii, 
nerovnost a nedostatenou kvalitu poskytovan!ch slu#eb, velmi omezen! v!br lék 
pro jejich lébu, nedostatky ve sbru dat na národní a regionální úrovni, 
neefektivnost pée o pacienty se vzácn!m onemocnním vetn nedostateného 
povdomí o tchto chorobách u odborné a laické veejnosti. V dsledku chronického 
a asto progresivního charakteru tchto nemocí se asto sekundárn projevují i 
nedostatky v oblasti sociální a právní sféry.  

V R dosud neexistuje jednotná koncepce pro vzácná onemocnní. Národní 
strategie pro vzácná onemocnní na léta 2010-2020 (dále jen Národní strategie) 
shrnuje problematiku vzácn!ch onemocnní z hlediska EU i R a navrhuje hlavní 
cíle a opatení ke zlep"ení situace v dané oblasti v R.  

Mezi hlavní cíle Národní strategie proto patí vasná diagnostika a dostupnost 
adekvátní léby vzácn!ch onemocnní, koordinace a centralizace efektivní pée o 
pacienty se vzácn!m onemocnním, zlep"ení vzdlání a informovanosti odborné i 
laické veejnosti v dané oblasti a spolupráce na národní i mezinárodní úrovni se 
zapojením pacientsk!ch organizací a také zlep"ení identifikace vzácn!ch 
onemocnní v rámci systému Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN). Dílí úkoly, 
nástroje, odpovdnost, termíny, pípadné finanní náklady a indikátory plnní 
jednotliv!ch úkol budou specifikovány v rámci píslu"ného Národního akního plánu 
pro vzácná onemocnní (dále jen Národního akního plánu).  

Národní strategie je pln v souladu s Doporuením Rady EU, které se t!ká 
pedev"ím zlep"ení identifikace vzácn!ch onemocnní, podpory rozvoje zdravotní 
politiky a rozvíjení evropské spolupráce, koordinace a regulace v dané oblasti. 

 

 

2. Obecná charakteristika vzácn!ch onemocnní 
 
Vzácná onemocnní jsou klinicky heterogenní pevá#n ddiná (i vrozená), 
multisystémová onemocnní s velmi nízk!m v!skytem (prevalencí) v populaci, která 
mají dopad na kvalitu #ivota a sociální zalenní pacienta, pop. ohro#ují jeho #ivot. 
Onemocnní je v rámci EU definováno jako vzácné, pokud postihuje mén ne# 5 
osob z ka#d!ch 10 000, (tj. mén ne# 1 pacient na 2000 jedinc). Záva#nost 
vzácn!ch onemocnní spoívá v tom, #e existuje více ne# 8,000 rzn!ch vzácn!ch 
onemocnní, tak#e souhrnn! poet pacient není zanedbateln!, a to i pes nízkou 
prevalenci jednotliv!ch klinick!ch jednotek. Seznam dosud znám!ch vzácn!ch 
onemocnní  napí v"emi medicínsk!mi obory je uveden na webové stránce portálu 
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Orphanetu, tj. evropského v!zkumného konsorcia dlouhodob podporovaného 
Evropskou komisí (www.orpha.net).  
 
Vzácná onemocnní se nejastji vyskytují brzy po narození, kdy postihují 4-5 % 
novorozenc a kojenc (napíklad nkteré vrozené v!vojové vady, ddiné poruchy 
metabolismu, geneticky podmínná onemocnní a vzácné nádory), ale mohou se 
projevit i pozdji v prbhu dtství i v dosplosti. Asi 80% vzácn!ch onemocnní má 
genetické píiny, nicmén u vt"iny pacient zstává etiologie jejich choroby 
neodhalena. V pípad chybn!ch a/nebo pozdních diagnóz, zejména u pacient 
s onemocnním, pro které ji# existuje mo#nost léby, dochází k nevratnému 
po"kození zdraví. To vede ke znané psychické traumatizaci nejen pacient ale i 
jejich rodin, vetn nedvry ke kvalit zdravotního systému. Vasná a správná 
diagnostika vzácn!ch onemocnní je podmínna dostupnou diagnostikou i správnou 
edukací léka.  
 
V oblasti zdravotní politiky je nezbytné rozvíjet novorozeneck! screening vzácn!ch 
onemocnní, pro která je ji# dostupná úinná léba, proto#e vasná diagnostika 
v novorozeneckém vku spolen se specializovan!m genetick!m poradenstvím a 
rzn!mi formami prenatální diagnostiky patí mezi nejefektivnj"í preventivní 
lékaské postupy v této oblasti. Léba pacient se vzácn!m onemocnním je 
efektivní pouze v rukou multidisciplinárních zdravotních t!m v rámci 
specializovan!ch center, která by podle doporuení EU mla vzniknout na národní a 
regionální úrovni. Tato centra, která by mla zejména pokr!t diagnostiku a lébu 
vzácn!ch onemocnní a poskytovat konzultaní innost pro terénní lékae, budou 
podrobn vyspecifikována v Národním akním plánu. Pedpokládáme ustanovení cca 
10-20 národních center zamen!ch na skupiny píbuzn!ch onemocnní a 
nadnárodní spolupráci.  

Seznam vzácn!ch onemocnní a základní informace o tchto onemocnních pro 
laickou i odbornou veejnost budou uvedeny na pipravovaném webovém portálu – 
www.vzacnenemoci.cz a jsou podrobn uvedeny v sedmi hlavních evropsk!ch 
jazycích v rámci evropského portálu Orphanet. 

 

 
3. EU a vzácná onemocnní 

V návaznosti na „Sdlení Komise Evropskému parlamentu, Rad, Evropskému 
hospodáskému a sociálnímu v!boru a V!boru region o vzácn!ch onemocnních: 
v!zvy pro Evropu“ byla problematika vzácn!ch onemocnní diskutována 
v pracovních orgánech Rady EU i Evropského parlamentu. V návaznosti na to pijala 
Rada EU, v prbhu pedsednictví R v Rad EU (www.eu2009.cz) dne 9.6.2009 
„Doporuení Rady o akci v oblasti vzácn!ch onemocnní“ („Council 
Recommendation on an action in the field of rare diseases“, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:151:0007:0010:EN:PDF).  

Obsah tchto dokument vypl!vá z doporuení multidisciplinární mezinárodní 
pracovní skupiny pod zá"titou Evropské komise - DG SANCO „Rare Disease Task 
Force“ (www.rtdf.org), projektu Orphanet (www.orpha.net) a evropské organizace 
pacientsk!ch organizací pro vzácná onemocnní - Eurordis (www.eurordis.org). 
Obsah dokument je rovn# v souladu s probíhajícím Evropsk!m projektem pro 
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rozvoj národních plán pro vzácná onemocnní (EUROPLAN; 
www.europlanproject.eu), v rámci programu Spoleenství v oblasti veejného zdraví. 

Obecn!m cílem EU v oblasti vzácn!ch onemocnní je pedev"ím:  

1) zlep"it identifikaci vzácn!ch onemocnní 

2)  podporovat rozvoj zdravotní politiky v dané oblasti a zefektivnit péi 

3)  rozvíjet evropskou spolupráci, koordinaci a regulaci v této oblasti. 

Mezi doporuení Rady o akci v oblasti vzácn!ch onemocnní patí:  

• zavedení národních plán lensk!ch stát pro vzácná onemocnní, aby mli 
pacienti se vzácn!mi onemocnními univerzální pístup k vysoce kvalitní péi, 
vetn diagnostiky, zpsobu léby a léiv!ch pípravk pro vzácná 
onemocnní („orphan drugs“) na základ rovného zacházení a solidarity v celé 
EU 

• zavedení adekvátní definice, kodifikace a soupisu vzácn!ch onemocnní 

• zaji"tní v!zkumu píin a léby vzácn!ch onemocnní 

• ustavení koordinaních center a evropské referenní sít pro vzácná 
onemocnní 

• shroma#ování odborn!ch znalostí o vzácn!ch onemocnních na evropské 
úrovni 

• posílení spolupráce s organizacemi pacient pro vzácná onemocnní 

• zaji"tní udr#itelnosti aktivit v oblasti vzácn!ch onemocnní 

V souladu s tímto Doporuením mají lenské státy EU mo#nost vyu#ít odborn!ch 
konzultací se zahraniím, úastnit se mezinárodních klinick!ch studií nov!ch lék 
nebo i zajistit lébu píslu"n!ch pacient v zahranií v pípadech, kdy není mo#no 
zajistit specializovanou péi v lenském stát EU. 

Bli#"í informace jsou dostupné na webov!ch stránkách EU: 

http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/rare_diseases_en.htm. 

 

 
4. R a vzácná onemocnní  

V R dosud neexistuje pesná statistika prevalence vzácn!ch onemocnní vzhledem 
k tomu, #e tyto nemoci nejsou dosud adekvátn klasifikovány v rámci Mezinárodní 
klasifikace nemocí MKN 10. Dle odhadu je v R pibli#n 20,000 pacient s tmito 
onemocnními. Zhruba 80 % vzácn!ch onemocnní má genetick! pvod, piem# 
zb!vající onemocnní jsou dána infekcemi, autoimunitou, alergiemi, ale i negativními 
vlivy zevního prostedí. Tím, #e vt"ina onemocnní se díky své genetické podstat 
rozvíjí ji# v prenatálním období, více ne# 75 % tchto onemocnní se projeví ji# u dtí 
do deseti let. Kauzální léba je k dispozici pouze u malého potu chorob a u vt"iny 
z nich je provádna dlouhodobá paliativní léba. Z tohoto dvodu se bohu#el i 
v souasné dob pibli#n tetina pacient se vzácn!m onemocnním nedo#ije pti 
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let vku. Proto je asto jedinou pomocí rodinám s takto posti#en!m díttem zajistit 
pomocí cílené prenatální nebo nyní ji# i preimplantaní diagnostiky narození druhého 
zdravého dítte v jejich rodin.   

R v poslední dob vyvíjí v oblasti pée o pacienty se vzácn!mi onemocnními 
mnoho aktivit, a to pedev"ím s ohledem na zaji"tní rovného pístupu ke zdravotním 
slu#bám, kvalitu zdravotní pée a bezpeí pacient.  
 
 
 
4.1. Finanní náklady a vzácná onemocnní 
 
Diagnostika vzácn!ch onemocnní vy#aduje obvykle specializovaná laboratorní a 
pomocná vy"etení. Diagnostick! proces je obvykle vícestupov! a náron! na as a 
expertízu vysoce erudovan!ch specialist.  
 
Léba nkter!ch vzácn!ch onemocnní je nákladná, nap. nkteré léky pou#ívané 
k enzymové substituní léb stojí v souasné dob a# 20-30 milion K ron na 
jednoho pacienta; naproti tomu léba jin!ch vzácn!ch onemocnní (jako napíklad u 
nkter!ch ddin!ch poruch metabolismu) se m#e pohybovat pouze v ádech 
desetitisíc a# statisíc K ron.  
 
V souasné dob nejsou k dispozici validní data o pesn!ch nákladech spojen!ch s 
lébou vzácn!ch onemocnní. Pouze cca 200 z celkového potu 8.000 vzácn!ch 
onemocnní je kódováno v MKN-10, co# znemo#uje statistické sledování tchto 
onemocnní. Aktualizace MKN-11 s kompletní klasifikací vzácn!ch onemocnní 
bude uveejnna nejdíve a# v roce 2012. V souasné dob nejsou k dispozici údaje 
o tom, kolik finanních prostedk je vynakládáno zdravotními poji"ovnami pod 
jin!mi diagnosami, a to pedev"ím na lébu prvodních píznak vzácn!ch 
onemocnní. Vzhledem ke skutenosti, #e dosud nebylo ustaveno Národní 
koordinaní centrum pro vzácná onemocnní, praktití lékai nemají mo#nost obrátit 
se o radu a pomoc pi sv!ch diferenciáln diagnostick!ch rozvahách na píslu"né 
odborníky a pacienti se vzácn!m onemocnním jsou mnohdy léeni pod "patn!mi 
diagnosami, jejich onemocnní se v dsledku neadekvátní léby postupn zhor"uje, 
a tak náklady neúmrn vzrstají.  
 
Podle evropsk!ch doporuení jak ze strany Rady, tak i pacientsk!ch organizací 
Eurordis (www.eurordis.org), lze sní#ení náklad na lébu komplikací pozd 
diagnostikovan!ch vzácn!ch onemocnní efektivn dosáhnout zejména centralizací 
pée o pacienty se vzácn!m onemocnním. Pracovi"t („Centres of Reference“), 
která mají nále#itou interdisciplinární kapacitu a dostatené zku"enosti s vasnou 
diagnostikou a dlouhodobou terapií vzácn!ch onemocnní, jsou zárukou poskytování 
vysoce kvalitní a zárove efektivní pée o pacienty se vzácn!m onemocnním.  
Evropská doporuení souasn stanovují, #e tato centra by mla mít mezinárodní 
návaznost a mla by b!t zapojena do mezinárodních iniciativ i evropsk!ch 
grantov!ch projekt v dané oblasti.  
 
Znané úspory finanních prostedk piná"í jak preimplantaní diagnostika, která 
není spojena s nutností pípadného peru"ení thotenství, tak i „klasická“ prenatální 
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diagnostika v asn!ch formách thotenství. Ob metody umo#ují narození zdravého 
dítte v posti#ené rodin. 
 
V pípadech vasné diagnostiky vzácn!ch onemocnní napíklad díky roz"íenému 
novorozeneckému screeningu lze onemocnní diagnostikovat je"t ped rozvojem 
klinick!ch projev a díky vasné cílené léb oddálit orgánové komplikace. To kup. 
velmi dobe potvrzuje 10 letá cost-benefit studie v pípad cystické fibrozy. Dle této 
studie jsou náklady spojené s lébou pacient s cystickou fibrozou 
diagnostikovan!ch novorozeneck!m screeningem signifikantn ni#"í ne# náklady 
spojené s lébou pozdji klinicky diagnostikovan!ch pacient s cystickou fibrozou. 
(Economic implications of newborn screening for cystic fibrosis: a cost of illness 
retrospective cohort study. Lancet 2007). 
 
Dal"ím ekonomick!m pínosem obou forem prenatální genetické prevence je i 
v!znamné omezení dlouhodobého vyazení matky z pracovního procesu v dsledku 
její nároné a dlouhodobé pée o posti#ené dít. 
 
Vzhledem k v!"e uvedenému nelze v souasné dob stanovit odhad stedndobé 
prognózy náklad na zdravotní péi v této oblasti. Tuto prognózu bude mo#no 
stanovit a# v návaznosti na zavedení aktualizované verze statistického systému 
sledování vzácn!ch onemocnní, která bude obsahovat v"echna vzácná 
onemocnní, a kdy bude mo#no vzácná onemocnní statisticky sledovat v rámci 
navrhované centralizované a koordinované pée, a to v rámci píslu"ného Národního 
akního plánu pro vzácná onemocnní.   
 
Finanní náklady spojené s navrhovan!mi cíly a nápravn!mi opateními, které budou 
blí#e specifikovány v píslu"ném Národním akním plánu, budou hrazeny v rámci 
stávajících kapitol a tuzemsk!ch i zahraniních dotaních finanních prostedk. 
Kup. zízení Národního koordinaního centra a koncentrace pée do 
specializovan!ch center ve v!"i cca 5-10 mil. K, bude pln pokryto z finanních 
prostedk schválen!ch pro kapitolu 335 – Ministerstvo zdravotnictví. V píslu"ném 
Národním akním plánu, kter! bude vypracován na tíleté období, poítáme s 
multizdrojov!m financováním, které bude v tomto plánu detailn vyspecifikováno 
(veejné zdravotní poji"tní, tuzemské i zahraniní dotaní programy apod..)   
 
 
4.2. „Orphan drugs“ - léivé pípravky pro vzácná onemocnní 

Léivé pípravky pro vzácná onemocnní, které jsou naz!vány také jako tzv. „orphan 
drugs“, jsou asto velmi drahé. Situace v této oblasti se v posledních letech v!razn 
zlep"ila, tyto léivé pípravky jsou v souladu s medicínsk!m pokrokem postupn 
objevovány a následn zavádny do léebné praxe. Tento proces je koordinován ze 
strany Státního ústavu pro kontrolu léiv - Praha (SÚKL; www.sukl.cz) ve spolupráci 
s European Medicines Agency (EMEA; www.ema.europa.eu/) a s jeho 
specializovan!m v!borem - Comittee for Orphan Medicinal Products 
(www.ema.europa.eu/htms/general/contacts/COMP/COMP.html).     

Dostupnost tchto léiv!ch pípravk v R je jednou z nejvy""ích v rámci EU. Z 62 
„orphan drugs“ registrovan!ch v EU tzv. centralizovanou procedurou je v R 
v souasné dob kategorizovan!ch 27 tchto léiv!ch pípravk. V R je snaha 
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zajistit úhradu vt"iny registrovan!ch „orphan drugs“ z veejného zdravotního 
poji"tní. Pi stanovení ceny a úhrady léiv!ch pípravk se v R pistupuje 
k „orphan drugs“ stejn jako k jin!m léiv!m pípravkm.  

Zákon umo#uje zv!hodnit tzv. vysoce inovativní léivé pípravky. Statut vysoce 
inovativních léiv!ch pípravk mohou získat jak klasické léivé pípravky, tak i 
„orphan drugs“, pokud splují podmínky stanovené vyhlá"kou . 92/2008 Sb., o 
stanovení seznamu zemí referenního ko"e, zpsobu hodnocení v!"e, podmínek a 
formy úhrady léiv!ch pípravk a potravin pro zvlá"tní lékaské úely a 
nále#itostech #ádosti o stanovení v!"e úhrady. Vt"ina „orphan drugs“ hrazen!ch 
z prostedk veejného zdravotního poji"tní má stanovenou úhradu pod úrovní 
maximální ceny pro koneného spotebitele.  

V pípad úhrady nov!ch léiv!ch pípravk „orphan drugs“ z prostedk veejného 
zdravotního poji"tní bude nutné dbát na zaji"tní fiskální (rozpotové) rovnováhy 
systému veejného zdravotního poji"tní. K tomuto bude nezbytné vytvoit nástroje, 
které zajistí oekávanou finanní stabilitu v proporcionalit k v!"e deklarovan!m 
principm dostupnosti léby. Podrobnj"í rozpracování této tématiky bude 
pedmtem Národního akního plánu. 

 
4.3. Mezinárodní projekty 

R se podílí na e"ení mnoh!ch mezinárodních projekt v oblastech vzácn!ch 
onemocnní: 

1/ Orphanet (www.orpha.net), kter! se t!ká rozvoje celoevropské expertní informaní 
databáze o vzácn!ch onemocnních pro lékae, pacienty a jejich rodiny. 

2/ EuroGentest (www.eurogentest.org), kter! se t!ká harmonizace a standardizace 
genetick!ch diagnostick!ch slu#eb na evropské úrovni s ohledem na vzácná 
onemocnní.  

3/ ECORN (www.ecorn-cf.eu), kter! se t!ká expertní e-Health informace pro pacienty 
s cystickou fibrózou, jako#to modelového vzácného onemocnní. 

4/ EuroCareCF (www.eurocarecf.eu), kter! se t!ká v!zkumu diagnostiky a léby, 
vetn tvorby celoevropského registru pacient s cystickou fibrózou.  

5/ ERNDIM (www.erndim.unibas.ch), kter! se vnuje organizaci externí kontroly 
kvality v oblasti biochemické genetiky 

6/ RAPSODY (Rare Disease Patient Solidarity; www.rapsodyonline.eu) - SÚKL se 
v oblasti vzácn!ch onemocnní zapojil do mezinárodní spolupráce formou úasti na 
tomto projektu, v jeho# rámci zorganizoval v beznu 2007 národní seminá pacient 
se vzácn!mi onemocnními na téma specializovan!ch center. Následn v ervenci 
roku 2007 tato instituce hostila v Praze mezinárodní seminá na stejné téma s úastí 
80 zástupc pacientsk!ch organizací, odborn!ch léka, pedstavitel zdravotnick!ch 
institucí a Evropské komise.  

7/ EUROPLAN (www.europlanproject.eu), kter! má za cíl vypracovat obecná 
doporuení pro národní plány pro vzácná onemocnní v jednotliv!ch lensk!ch 
zemích EU.   
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8/ CHERISH (www.cherishproject.eu/), kter! má za cíl zlep"it diagnostiku dtsk!ch 
pacient s mentální retardací. 

9/ ENCE/CF/LAM/LTX (www.ence-plan.eu), kter! má za cíl vytvoit na modelu tí 
vzácn!ch onemocnní podklady pro tvorbu evropsk!ch referenních (expertních) 
center.  

10/ NEUROPED (European Network on Rare Pediatric Neurological Diseases - 
www.neuroped.eu), kter! koordinuje evropskou v!zkumnou spolupráci v oblasti 
vzácn!ch dtsk!ch neurologick!ch onemocnní. 

11/ EMQN (www.emqn.org) zaji"ující systém externích kontrol kvality molekulárn 
genetick!ch laboratoí pro genetickou diagnostiku u vzácn!ch onemocnní.  

12/ EUROCAT (www.eurocat-network.eu), kter! koordinuje sbr evropsk!ch a 
národních dat v oblasti monitorování v!skytu vrozen!ch v!vojov!ch vad. 

 
 
4.4. Novorozeneck! screening vzácn!ch onemocnní (NS) 
 
Cílem NS je rychlá diagnostika a vasná léba novorozenc s vybran!mi ddin!mi 
poruchami metabolismu a endokrinologick!mi poruchami, které patí mezi vzácná 
onemocnní. S úinností od 1.10.2009 se u v"ech novorozenc narozen!ch na 
území R provádí novorozeneck! laboratorní screening celkem 13 nemocí (ze 45 
dosud detekovateln!ch): 

1. kongenitální hypotyreóza    
2. kongenitální adrenální hyperplasie   
3. fenylketonurie a  hyperfenylalaninemie  
4. nemoc javorového sirupu   
5. porucha dehydrogenázy mastn!ch kyselin se stedn dlouh!m etzcem  
6. porucha dehydrogenázy 3-OH-mastn!ch kyselin s dlouh!m etzcem  
7. porucha dehydrogenázy mastn!ch kyselin s velmi dlouh!m etzcem  
8. porucha karnitinpalmitoyltransferázy I  
9. porucha karnitinpalmitoyltransferázy II  
10. porucha karnitinacylkarnitintranslokázy 
11. glutarová acidurie typ I   
12. izovalerová  acidurie  
13. cystická fibróza 
 

Dosud byl v R novorozeneck! screening provádn pouze u 3 nemocí: kongenitální 
hypotyreózy, fenylketonurie a kongenitální adrenální hyperplasie, a tak jeho roz"íení 
v roce 2009 znamená piblí#ení na"í praxe k situaci ve vyspl!ch evropsk!ch 
zemích. Provádní NS je pln hrazeno z veejného zdravotního poji"tní.  
 
Provádní novorozeneckého screeningu je koordinováno Národním koordinaním 
centrem pro novorozeneck! screening, které bylo ustaveno ve V"eobecné fakultní 
nemocnici v Praze. Informace pro laickou i odbornou veejnost o provádní 
novorozeneckém screeningu jsou od íjna 2009 dostupné na webovém portálu: 
www.novorozeneckyscreening.cz.  
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4.5. Specializovaná pracovi"t pro vzácná onemocnní 
 
V R dosud nebyla ustanovena sí specializovan!ch center pro skupiny vzácn!ch 
onemocnní, chybí jednotná koncepce a definice centrové pée. Pesto existují 
specializovaná pracovi"t, jako nap.: Národní referenní centrum pro diagnostiku a 
lébu Gaucherovy choroby, Národní centrum pro diagnostiku a lébu cystické 
fibrózy, Centrum pro diagnostiku a lébu Fabryho choroby, Centrum pro plicní 
hypertenzi, Centrum hereditárních ataxií nebo Komplexní onkologická centra, kde 
probíhá léba vzácn!ch nádor. Pro ko#ní onemocnní typu epidermolysis bullosa 
vzniklo národní centrum ve FN Brno a pro t#ká sluchová posti#ení Centrum 
kochleárních implantací u dtí ve FN v Motole. V oblasti genetické diagnostiky do"lo 
k vytvoení Národní referenní laboratoe pro DNA diagnostiku pi Ústavu 
hematologie a krevní transfuze Praha se seznamem více ne# 400 diagnostikovan!ch 
chorob (www.uhkt.cz/nrl/db). 

Bylo ustaveno Národní koordinaní centrum pro novorozeneck! screening ve 
V"eobecné fakultní nemocnici Praha a je plánováno ustavení Národního 
koordinaního centra pro vzácná onemocnní ve FN v Motole.  

Zizování pípadn!ch dal"ích center a stanovení podmínek pro innost tchto center 
bude pedmtem odborné diskuse a bude blí#e specifikováno v rámci píslu"ného 
Národního akního plánu v souladu s  mezinárodními doporueními Eurordis 
(www.eurordis.org/IMG/pdf/position-paper-EURORDIS-centres-excellence-
networksFeb08.pdf), vetn budoucích doporuení nové zízeného poradního v!boru 
Evropské unie - The European Union Committee of Experts on Rare Diseases 
(EUCERD; www.eucerd.eu). 

 
 
4.6. Prognóza dal"ího v!voje  
 
V oblasti presymptomatické diagnostiky lze oekávat jednak rozvoj celopopulaního 
novorozeneckého screeningu léiteln!ch ddin!ch metabolick!ch poruch a dále lze 
oekávat rychl! a "irok! nástup nov!ch technologií anal!zy lidského genomu. 
Pedpokládá se, #e úplná sekvenace genomu jedince bude v nejbli#"ích letech 
technicky dostupná. Tento typ vy"etení (proveden! 1-krát za #ivot) odstraní nutnost  
stanovování v"ech indikaních a diagnostick!ch kritérií a zásadn omezí poet 
provádn!ch DNA test, piem# konfirmaní testy tímto postupem samozejm 
dotené nebudou. Znalost a "iroká dostupnost genomové informace jedinc bude 
vy#adovat zásadn jiné specializace, pesahující souasnou úrove klinické a 
biochemické genetiky. Bude nutné vybudovat t!my slo#ené z oborník v oblasti 
genomiky, molekulární patologie, biostatistiky, bioinformatiky a lékaské etiky, které 
budou schopny efektivn a kvalifikovan (vzhledem k aktuálním poznatkm a 
postupu medicíny zalo#ené na dkaze; „evidence-based medicine“) interpretovat 
genomovou informaci jedince a tyto znalosti vyu#ívat k jejich prospchu. V této 
souvislosti by mlo b!t postupn ustanoveno nkolik Center s vícezdrojovou 
podporou, která by kvalifikovan zavádla techniky anal!zy genomu, vytváela t!my 
lidí s po#adovan!mi specializacemi a postupn vychovávala odborníky v této oblasti.    
 
V oblasti léby vzácn!ch nemocí lze oekávat pokrok v rozvoji pístup zamen!ch 
na cílenou biologickou lébu a lébu ovlivující konformaci mutantních protein a 
dále rozvoj proteinové náhradní terapie, RNA interference a dal"ích metod genové 
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léby. Vzhledem k nákladnosti této léby bude nezbytné s pedstihem vypracovat 
mechanismy pro vyhodnocení efektivity tchto nov!ch postup a pro zaji"tní 
finanních prostedk pro tuto vysoce specializovanou centrovou péi, a to v 
návaznosti na souasná a budoucí mezinárodní doporuení v této oblasti.  
    
 
5. Cíle a navrhovaná opatení 
 
5.1. Cíle: 
 
Zajistit v"em pacientm se vzácn!m onemocnním pístup k vysoce kvalitní péi, 
vetn diagnostiky, zpsobu léby a léiv!ch pípravk pro vzácná onemocnní na 
základ rovného zacházení a solidarity, zefektivnit diagnostiku a péi o pacienty se 
vzácn!m onemocnním. 
 
5.2. Navrhovaná opatení: 

 
5.2.1. Zlep"ení informovanosti o vzácn!ch onemocnních 

• Vytvoení a provoz webového portálu pro vzácná onemocnní 
(vytvoení portálu bylo podpoeno v rámci dotaního programu MZ, 
portál bude zprovoznn v roce 2010). 

• Pacienti (zaste"ení pacientsk!ch organizací, vetn jejich úasti na 
zasedáních pracovních skupin). 

• Zdravotníci (odborné spolenosti, sdru#ení praktick!ch léka). 
Hlavní aktivitou v této oblasti je vytvoení Portálu vzácn!ch onemocnní 
a podpora na"í úasti v projektu Orphanet, kter! umo#ní peklad 
základních informací pro pacienty a lékae do v"ech národních jazyk 
Evropské Unie, tj. vetn e"tiny. 

 
5.2.2. Vzdlávání v oblasti vzácn!ch onemocnní  

• Pacienti (portál, semináe s odborníky, spolené iniciativy pacientsk!ch 
organizací) 

• Odborná veejnost (pre- a postgraduální vzdlávání léka, stedního 
zdravotnického personálu, nelékask!ch zdravotnick!ch pracovník, 
celo#ivotní vzdlávání v této oblasti) 

 
5.2.3. Zlep"ení diagnostiky vzácn!ch onemocnní a screening vzácn!ch 
onemocnní  

• Celoplo"n! novorozeneck! screening v R je teba dle mo#ností 
postupn roz"iovat o vasnou diagnostiku nap. smyslov!ch vad 
(sluch, zrak), dal"ích ddin!ch poruch metabolismu, které jsou 
v souasné dob ji# léitelné. 

• Selektivní populaní screening pacient (symptomatick!ch jedinc) se 
vzácn!mi onemocnními a zdrav!ch (asymptomatick!ch) nosi 
genetick!ch vloh pro vzácná onemocnní, a to v souladu 
s mezinárodními doporueními nebo v rámci píslu"n!ch v!zkumn!ch 
projekt. 

• Diagnostické laboratoe (podpora jejich evidence v rámci databáze 
Národní referenní laboratoe pro DNA diagnostiku pi UHKT 
(http://www.uhkt.cz/nrl/db), akreditace tchto laboratoí podle normy 
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ISO15189 ve spolupráci s Národním akreditaním orgánem eské 
republiky (esk! institut pro akreditaci o.p.s; www.cai.cz), uplatnní 
doporuení Organizace pro hospodáskou spolupráci a rozvoj -„OECD 
Guidelines for Quality Assurance in Molecular Genetic Testing z roku 
2007 (www.oecd.org/dataoecd/43/6/38839788.pdf) v diagnostické 
praxi, stanovení podmínek pro nepodkroitelné personální a 
technologické vybavení laboratoí ve spolupráci s píslu"n!mi 
odborn!mi spolenostmi eské lékaské spolenosti J.E.P 
(www.cls.cz), zavést licencování tchto laboratoí ze strany MZ, 
zdravotních poji"oven formou obecn závazn!ch právních pedpis, 
vetn ustanovení národních referenních laboratoí pro jednotlivé 
skupiny vzácn!ch onemocnní), stanovení indikaních a diagnostick!ch 
kritérií pro molekulárn genetickou diagnostiku v souladu s rozvojem 
mezinárodních doporuení a postupy medicíny zalo#ené na dkaze 
(„evidence-based medicine“), s odkazem na souasná a budoucí 
mezinárodní doporuení v této oblasti. 

 
5.2.4. Zlep"ení léby a kvality pée  

• Centralizace pée o pacienty se vzácn!m onemocnním:  
- Anal!za stávajících pracovi", návrh sít pracovi", stanovení kritérií 
pro zaazení do sít pracovi" a definice podmínek pro poskytování 
pée.  
- Ustavení Národního koordinaního centra pro vzácná onemocnní, 
jeho# posláním bude odborná garance a koordinace aktivit z oblasti 
vzácn!ch onemocnní. Pop. ustavení národních referenních center 
pro jednotlivá onemocnní nebo jejich klinické / diagnostické skupiny. 
Tato centra by mla vznikat buto institucionáln (v rámci existujících 
nebo navrhovan!ch center obvykle pi fakultních nemocnicích) nebo 
„virtuáln“ (tj. funkní centra daná institucionalizovanou spoluprací 
rzn!ch pracovi")  

• Doporuené postupy v diagnostice a léb (vetn postup 
v o"etovatelství) – anal!za stávajících, návrh potebn!ch standard a 
jejich postupné zpracování s pravideln!m vyhodnocováním efektu léby 

• Sekundární prevence u pacient se vzácn!mi onemocnními – 
vypracování odborného doporuení pro dispenzarizaci vybran!ch 
skupin vzácn!ch onemocnní  

• Spolupráce v"ech zainteresovan!ch stran (odborníci – lékai, zdravotní 
poji"ovny, SÚKL, MZ) na zaji"tní úelné farmakoterapie v návaznosti 
na mezinárodn uznávané standarty  

- Problematika „orphan drugs“ ve smyslu zlep"ení dostupnosti a 
efektivity pée, evidence spoteby léiv, monitoring efektivity léby a 
sledování náklad na lébu.  

- Katalogizace ostatních léiv, která pacienti se vzácn!m onemocnním 
potebují a která nejsou hrazena z veejného zdravotního poji"tní.  

 
5.2.5. Zlep"ení kvality #ivota a sociálního zalenní osob se vzácn!m 
onemocnním  

• Zavedení ICF (International Classification of Functioning, Disability and 
Health - mezinárodní klasifikace funkních schopností; 
www.who.int/classifications/icf/en/) jako prostedku k vyhodnocení 
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dopadu zdravotního posti#ení na kvalitu #ivota a k monitorování efektu 
léby na zlep"ení sociálních kompetencí osob se vzácn!m 
onemocnním, anal!za poteb tchto osob dle ICF 

• Zlep"ení meziresortní spolupráce (Ministerstvo zdravotnictví, 
Ministerstvo práce a sociálních vcí, Ministerstvo zemdlství, 
Ministerstvo "kolství, mláde#e a tlov!chovy, Ministerstvo pro místní 
rozvoj, Ministerstvo financí) 

• Vytvoení sociáln - zdravotní sít 
 

5.2.6. Podpora vdy a v!zkumu v oblasti vzácn!ch onemocnní 
Národní úrove - resortní v!zkum 
a) úelová podpora v!zkumu  

 IGA MZ – Interní grantová agentura MZ (www.mzcr.cz) 
 GA R -  Grantová agentura R (www.gacr.cz) 

  TA R –  Technologická agentura R (www.tacr.cz) 
b)  institucionální podpora v!zkumu, realizovaná do r. 2012 v!zkumn!mi 

zámry  
c) Pravidelné stanovení tematick!ch okruh národními agenturami 

• Zaazení v!zkumu vzácn!ch onemocnní do dlouhodob!ch priorit 
v!zkumu v R 

• Vypracování systému spolupráce s pacientsk!mi organizacemi a jejich 
zapojení do v!zkumu a klinick!ch studií v oblasti vzácn!ch onemocnní  

 
Mezinárodní úrove 
Informovanost o zahraniních píle#itostech v!zkumu v rámci: 

• DG SANCO / EUCERD   
• DG Research (rámcové programy) 
• COST (www.cost.esf.org/) 
• Spolupráce s Technologick!m centrem AV R (www.tc.cz) pi hledání 

píle#itostí pro mezinárodní spolupráci  
• Rozvoj spolupráce s USA – NIH programy pro vzácná onemocnní 

(www.rarediseases.info.nih.gov) 
• ERA-net, které se t!kají vzácn!ch onemocnní, jako je napíklad 

spolupráce s projektem E-rare2 (ERA-net for research programmes for 
rare diseases; www.e-rare.eu) 

 
5.2.7. Sjednocení a rozvoj sbru dat a biologick!ch vzork o vzácn!ch 
onemocnních 

• Národní sbr dat ve spolupráci s Ústavem zdravotních informací a 
statistiky (ÚZIS; www.uzis.cz) a návaznost na iniciativy EU v této oblasti 

• Právní rámec sbru dat a biologick!ch vzork v souladu s 
po#adavky Úadu na ochranu osobních údaj (www.uoou.cz) a 
s píslu"n!mi domácími a mezinárodními právními normami.  

• Rozvoj problematiky sbru a dlouhodobého uchovávání biologick!ch 
vzork („biobanking“) v souladu s mezinárodními doporueními a 
právními pedpisy (vetn zaji"tní jejich vícezdrojového financování – 
bod. 5.2.6) 
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5.2.8. Rozvoj zahraniní spolupráce v oblasti vzácn!ch onemocnní 
a) Poskytování pée 

• Peshraniní spolupráce (expertní úrove, zaji"tní superkonziliární 
pée pro na"e pacienty v zahranií v písn indikovan!ch 
pípadech) 

 
b) V!mna zku"eností, dat, informací 

• ORPHANET 
• EURORDIS 
• ERNDIM 
• EUROCAT 
• a dal"ích souasn!ch i budoucích projekt EU 
 

5.2.9. Spolupráce se Svtovou zdravotnickou organizací (WHO) 
Tento typ spolupráce je dle#it! pro rozvoj návrhu jednotné kodifikace 
vzácn!ch onemocnní do pipravované aktualizace MKN-11 a ve spolupráci 
s konsorciem Orphanet. 
 
5.2.10. Podpora a posílení role organizací pacient se vzácn!m 
onemocnním  
Spolupráce s pacientsk!mi organizacemi u nás, ustanovení representativní 
skupiny, která bude mít mandát hovoit v jejich zájmu na domácí a 
mezinárodní úrovni, vetn rozvoje spolupráce s evropsk!m sdru#ením 
pacientsk!ch organizací Eurordis. Zlep"ení informovanosti o jejich innosti 
v rámci pipravovaného Portálu pro vzácná onemocnní (viz v!"e).  
 
5.2.11. Posílení úasti pacient se vzácn!m onemocnním z R 
v klinick!ch hodnoceních nov!ch léiv!ch pípravk na evropské úrovni 
Tento cíl je dle#it! pro zaji"tní pístupu na"ich pacient k moderní léb a 
souvisí s na"í úastí v projektu Orphanet a s aktivitami SÚKL v této oblasti.  
 
5.2.12. Spolupráce s projektem Evropské komise – EuroPlan 
Spolupráce s tímto projektem je velmi dle#itá, proto#e umo#ní erpat 
mezinárodní zku"enosti pro tvorbu Národního akního plánu pro vzácná 
onemocnní. Hlavním cílem tohoto projektu je vytvoit nepodkroitelné limity, 
které je nutno pí tvorb národních akních plán na celoevropské a národní 
úrovni zohlednit.  
 
5.2.13. Udr#itelnosti inností v oblasti vzácn!ch onemocnní  
- celostátní úrove (lokální – regionální-národní) 
- mezinárodní úrove 
- vícezdrojové financování  
 
5.2.14. Ustavení Meziresortní pracovní skupiny pro vzácná onemocnní 
K zabezpeení koordinace systémového meziresortního postupu pi e"ení 
problematiky vzácn!ch onemocnní v souladu s Národní strategií pro prevenci 
vzácn!ch onemocnní na léta 2010-2020 je nezbytné zídit na Ministerstvu 
zdravotnictví Meziresortní pracovní skupinu pro vzácná onemocnní. Tato 
meziresortní pracovní skupina by mla b!t slo#ena zejména ze zástupc: 
resort (Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních vcí a jiné), 
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odborn!ch spoleností eské lékaské spolenosti Jana Evangelisty Purkyn, 
zdravotních poji"oven, Státního ústavu pro kontrolu léiv, Kanceláe WHO 
v R, Ústavu zdravotnick!ch informací a statistiky R, pacientsk!ch 
organizací, odborník z oblasti nov!ch analytick!ch technologií a metod, 
genomiky, bioinformatiky a lékaské etiky. 

 
 
6. Závry 

Vzácná onemocnní jsou komplexní, pevá#n ddiná (i vrozená) onemocnní, 
ka#dé s relativn nízk!m v!skytem v populaci, která mají velk! dopad na kvalitu 
#ivota a sociální zalenní pacienta, pop. ohro#ují i zkracují jeho #ivot. 

Pesto#e jsou jednotlivá onemocnní vzácná, ve svém souhrnu zpsobují a# 8% 
morbidity a mortality v rámci EU, a tak se t!kají v souhrnu a# nkolika milion 
nemocn!ch. V pípad vt"iny vzácn!ch onemocnní neexistuje úinná kauzální 
léba, nicmén vhodnou péí je mo#né prodlou#it délku #ivota a zlep"it jeho kvalitu. 
Velké nadje se vkládají rovn# do moderních terapeutick!ch pístup a 
indikovaného zavádní orphan drugs to terapeutické praxe.  

Souasné nedostatky v oblasti vzácn!ch onemocnní jsou zejména nedostatená 
identifikace vzácn!ch onemocnní v rámci systému Mezinárodní klasifikace nemocí, 
nedostatky v jejich vasné diagnostice a léb, nerovnost a nedostatená kvalita 
poskytovan!ch slu#eb, nedostatky ve v!zkumu, nedostatky ve sbru dat a 
neefektivnost pée o pacienty se vzácn!m onemocnním.   

V R dosud neexistuje jednotná koncepce pro vzácná onemocnní. Návrh Národní 
strategie shrnuje problematiku vzácn!ch onemocnní z hlediska EU i R a navrhuje 
hlavní cíle a opatení ke zlep"ení situace v dané oblasti v R. Tyto cíle a opatení 
budou blí#e specifikovány v rámci píslu"ného národního akního plánu, kter! 
stanoví dílí úkoly, nástroje, odpovdnost, termíny a indikátory plnní jednotliv!ch 
úkol. Cílem Národní strategie je zefektivnit diagnostiku a lébu vzácn!ch 
onemocnní a zajistit v"em pacientm se vzácn!m onemocnním pístup 
k indikované a vysoce kvalitní zdravotní péi a následné sociální zalenní, a 
to na základ rovného zacházení a solidarity. Cílem Národní strategie je rovn# 
vyu#ít odborné spolupráce se zahraniím, umo#nit úast na"ich pacient na 
mezinárodních klinick!ch studiích nov!ch lék, vetn léby v zahranií v písn 
indikovan!ch pípadech, kdy není mo#no zajistit adekvátní specializovanou péi v 
R. 
 
Návrh Národní strategie je v souladu se „Sdlením Komise Evropskému parlamentu, 
Rad, Evropskému hospodáskému a sociálnímu v!boru a V!boru region o 
vzácn!ch onemocnních: v!zvy pro Evropu“ a na toto sdlení navazujícím 
„Doporuením Rady o akci v oblasti vzácn!ch onemocnní“ („Council 
Recommendation on an action in the field of rare diseases“), které bylo pijato Radou 
EU 9.6.2009 v prbhu pedsednictví R v Rad EU.  
 
 

 
 
 


