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Úvodní slovo
a představení AIFP
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
(AIFP) sdružuje pětatřicet farmaceutických
společností působících v ČR, které vyvíjejí
a dodávají na trh nové, účinnější a bezpečnější léky.
Klíčovým úkolem asociace je zastupovat inovativní
farmaceutický průmysl navenek. Jsme partnery
pro odbornou veřejnost, státní správu, zástupce
pacientských organizací i jednotlivé pacienty, kteří
si na našich stránkách mohou vyhledat informace
o moderních lécích nebo si nechat poradit ve specializovaných poradnách.

Do finále se dostala příprava systému pro boj proti
padělkům léčiv, což je projekt srovnatelný svou
složitostí se zaváděním elektronického receptu
– leží ovšem téměř výhradně na bedrech farmaceutického průmyslu.

Přispíváme ke zvyšování transparentnosti českého zdravotnictví a podporujeme co nejširší
dostupnost léčby pro pacienty. Asociace stojí za
řadou užitečných projektů, z nichž nejznámější
je asi Akademie pacientských organizací (APO).
Nabízíme však i další vzdělávací projekty a programy. V médiích pravidelně informujeme o pokrocích ve vývoji nových léků.

Formát výroční zprávy nedovoluje popsat vše
důležité. Najdete v ní však popis několika klíčových
projektů a pracovních skupin AIFP, představíme
lidi v asociaci a předložíme zprávu o našem
hospodaření.

V ruce držíte naši výroční zprávu za rok 2017, který
zdaleka nebyl klidný. Legislativa týkající se zdravotnického systému doznala několika změn, na něž se
naše členské společnosti musely adaptovat. Proces
vstupování nových léků do systému se stával čím
dál obtížnějším. To vše se dělo na pozadí ne zcela
předvídatelné politické situace.

MUDr. Martin Minarovič
Předseda představenstva AIFP,
Managing Director pro Českou republiku
a Slovensko společnosti Janssen

Ve veřejném prostoru opět zaznívala tvrzení, že
moderní léčiva jsou pro český zdravotnický systém příliš drahá. Jde o tvrzení nepravdivá a my
se je snažíme předkládáním tvrdých dat trpělivě
vyvracet.

Jestliže shledáváte naše cíle a aktivity užitečnými,
můžete nás oslovit. Jsme otevření novým nápadům.
Rádi mezi sebe přijmeme další farmaceutické
společnosti, které disponují vlastním vývojem.
Chceme zvlášť poděkovat současným partnerům,
kteří naši činnost podporují nebo nám naslouchají.
Těšíme se na další spolupráci!

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA
Výkonný ředitel AIFP
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Zalistujte touto výroční zprávou a zjistěte, čím může AIFP pomoci právě vám.
Máme projekty pro představitele farmaceutického průmyslu, zdravotnické odborníky,
akademiky i pacienty.
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Cíle, hodnoty a aktivity AIFP
Základními hodnotami asociace inovativního farmaceutického
průmyslu a jejích členů jsou:

INOVACE

DŮVĚRA

ETICKÉ
JEDNÁNÍ

PŘÍNOS
PRO PACIENTY

Činnost AIFP stojí na třech pilířích:
i.
Asociace podporuje dostupnost
inovativních léků pro české
pacienty. Zasazuje se o spravedlivé a včasné posouzení přínosu
inovativních léčiv.
Aktivně komunikuje s odbornými společnostmi, představiteli
regulátorů, pacientskými organizacemi či zástupci médií – právě
komunikace je tedy základem
tohoto pilíře.

iI.

iII.

Zajišťujeme a posilujeme principy
etiky a transparence v oblasti
farmaceutického průmyslu.
Činnost asociace a jejích členů
je vázána Etickým kodexem,
který stanovuje závazná, vymahatelná samoregulační pravidla,
která jsou většinou přísnější
a konkrétnější než stávající legislativní úprava. Podstatou tohoto
pilíře je seberegulace.

Asociace se snaží být přínosem
pro širokou veřejnost. Chce,
aby byl inovativní farmaceutický průmysl vnímán jako dobrý partner. S tím jsou svázány
oba předchozí pilíře. Zlepšování
dostupnosti léčiv i zvyšování
etických standardů ve farmaceutickém průmyslu totiž pomáhají
pacientům či zdravotníkům,
prospívají zdravé a otevřené
společnosti. Tento pilíř zahrnuje
velmi širokou škálu aktivit – od
jednorázových po dlouhodobé.
Asociace provozuje poradny
pro pacienty, pořádá vzdělávací
akce a přednášky, podporuje boj proti padělkům léčiv
a podobně.
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Členské společnosti AIFP
na počátku roku 2017

V listopadu 2017 opustila řady členů společnost Ferring Pharmaceuticals.
V prosinci 2017 se novým přidruženým členem stala společnost Alexion, která se zabývá vývojem
léků na vzácná onemocnění.
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Organizační
struktura AIFP
Valná hromada

Kontrolní komise

Představenstvo

Pracovní skupiny

Výkonný tým

Etická komise

Platformy

Pracovní skupina
pro vztahy a legislativu

Platforma
„Trust and Reputation“

Farmakoekonomická
pracovní skupina

Regulatory Platform

Pracovní skupina
pro vztahy s odbornou
veřejností
Pracovní skupina
pro inovace
Pracovní skupina
pro vztahy
s pacientskými
organizacemi

Platforma
pro lidské zdroje
Platforma
pro finanční ředitele
Platforma
pro klinická hodnocení
Platforma
pro farmakovigilanci
PR platforma
Vakcinační platforma

Výroční zpráva 2017

7

Co je nového
Rok 2017 byl bohatý na různá překvapení, nové politické
plány pro oblast zdravotnictví či novou legislativu, s níž se
farmaceutický průmysl musel vyrovnat. Zabývali jsme se přípravou
na velké změny a snažili se zjistit také něco o přáních občanů ČR.
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v roce 2017

18

1,6

43

8

tisíc

miliardy Kč

žádostí

žádostí

Pracovních míst
v průmyslu

Investice
farmaceutických
společností
do výzkumu
a vývoje

o stanovení
ceny a úhrady
u nových molekul
a indikací

Produkty
se statusem
VILP

cca

29 produktů
(z toho 7 VILP)
v roce 2017
vstoupilo do
systému úhrady,
a to v průměru
424 dní od podání
žádosti
Pouze ve třech
případech
(1 nová molekula
a 2 rozšíření
indikace) úřad
rozhodl v zákonem
stanovené lhůtě

(vysoce inovativní
léčivé přípravky)

* v cenách výrobce

4,45

Vývoj českého farmaceutického
trhu 2013–2017 (v mil. Kč)

Rozdělení českého
farmaceutického trhu
podle ATC skupin

70 000

23,25

7,52
4,96

(v %)
8,47

60 000
Anatomicko-terapeutickochemické (ATC) skupiny:

50 000
40 000

2,18
4,50
1,72

12,03

10,43

9,51

Trávicí trakt a metabolismus

Antiinfektiva
pro systémovou aplikaci

20 000

Krev a krvetvorné orgány

Cytostatika
a imunomodulační léčiva

10 000

Kardiovaskulární systém

Muskuloskeletární systém

Dermatologika

Nervový systém

Urogenitální trakt a pohlavní
hormony

Respirační systém

30 000

0

2013

2014

2015

Rx – léky
na předpis

8

10,97
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2016

2017

OTC – volně
prodejné léky

Systémová hormonální
léčiva kromě pohlavních
hormonů a insulinů

Další

Boj proti padělkům
Česká republika se musí přichystat na start systému boje proti padělkům léčiv v únoru 2019. Týkat
se bude veškerých léčivých přípravků na předpis,
které na obalu ponesou unikátní dvojrozměrný
kód. Prostřednictvím jeho načítání bude sledována
cesta léčiv od výrobce až ke spotřebiteli. Zamezí to
proniknutí padělaných či například kradených léčiv
do oficiální distribuční sítě.
Na počátku roku 2017 byla založena Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv
(NOOL) za vydatné organizační podpory AIFP.
Její členské společnosti se staly hlavními poskytovateli finančních prostředků a ředitel Jakub
Dvořáček byl zvolen předsedou představenstva

NOOL. Na projektu se podílejí i výrobci generických léčiv, distributoři léků a lékárníci.
V roce 2018 odstartuje pilotní provoz systému,
který ověří jeho reálné fungování a pomůže včas
odhalit a napravit možné nedostatky. „Tento
projekt lze z hlediska náročnosti a nákladnosti
přirovnat k zavedení elektronického receptu.
V tomto případě ale EU nařídila zprovoznění
systému samotným regulovaným subjektům
– průmyslu, distributorům a lékárnám. Z tohoto
pohledu jde o bezprecedentní, velice náročný
úkol, který vyžaduje precizní a zodpovědný
přístup všech zúčastněných subjektů,“ uvedl
Jakub Dvořáček.

průzkum veřejného mínění
V roce 2017 zadala AIFP provedení výzkumu
veřejného mínění, při němž tazatelé oslovili pět
stovek běžných lidí a desítky odborníků (členů
managementů nemocnic, poslanců, představitelů
samosprávy apod.).
Z výzkumu vyplynulo, že české zdravotnictví je
stále hodnoceno velmi dobře – a to u laické i odborné veřejnosti. Nejdůležitějším zjištěním bylo,

že obyvatelé České republiky mají jasnou prioritu
co se týče dalších investic do zdravotnictví. Nejvíce
si přejí zvyšování kvality a dostupnosti zdravotní
péče. Otázky jako rekonstrukce areálů nemocnic
nebo další navyšování mezd a platů ve zdravotnictví jsou vedlejší ve srovnání s požadavkem
na lepší péči. Především za její kvalitu by také
podle názoru lidí měly být hodnoceny zdravotní
pojišťovny.

Lidé nejvíce zohledňují vlastní zájem coby
potenciálních pacientů. Dvě třetiny zástupců
široké veřejnosti by ušetřené prostředky
investovaly do léčby a rozšíření její dostupnosti.

Téměř 7 z 10 oslovených odborníků považuje
za nejvhodnější kritérium pro hodnocení
zdravotních pojišťoven poskytovanou péči.

Pokud by se ve zdravotnictví v roce 2017
ušetřilo, na co by měly být prostředky hlavně
využity?

Podle čeho by měly být především hodnoceny
zdravotní pojišťovny?

64

68
18

(v %)

8

(v %)

7
6

9
3

6

11

Měly by se investovat zpátky do léčby a rozšíření její
dostupnosti pro pacienty

Podle toho, jakou péči pacientům zajišťují

Měly by se investovat do zařízení nebo budov nemocnic

Podle úrovně servisu poskytovaného pojištěncům
(komunikace s pojišťovnou apod.)

Měly by jít na platy personálu

Podle skladby a kvality preventivních programů

Měly by jít na zvýšení dostupnosti lázeňské péče

Podle svých hospodářských výsledků

Na něco jiného

Něco jiného
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Orgány AIFP
Valná hromada

Představenstvo

Valnou hromadu tvoří zástupci členských
společností, obvykle generální ředitelé pro Českou
republiku nebo například pro střední Evropu.
Jedná se o nejvyšší orgán asociace. Valná hromada
volí členy představenstva.

Představenstvo je volený výkonný orgán, který se
schází jednou za dva týdny. Rozhoduje o důležitých
otázkách a naplňuje strategii stanovenou valnou
hromadou.

V roce 2017 byli členy představenstva:

Martin Minarovič
(Janssen)
Předseda

Michaela Hrdličková
(Biogen)
1. místopředsedkyně

Heidrun Irschik-Hadjieff
(Novartis) – do února 2017
2. místopředsedkyně

Daniela White
(Novo Nordisk)

Miloš Živanský
(Eisai)

Miha Kline
(Eli Lilly) – od února 2017

John P. Kennedy
(Pfizer) – do června 2017

Pavel Sedláček
(Pfizer) – od června 2017

Renan Özyerli
(MSD) – od dubna do srpna 2017

V prosinci 2017 valná hromada zvolila nové představensvo na následující dva roky.
Složení: Předseda – Martin Minarovič (Janssen); 1. místopředsedkyně – Daniela White (Novo Nordisk);
2. místopředseda – Pavel Sedláček (Pfizer); Miloš Živanský (Eisai); Gratiela Popescu (AstraZeneca);
Tuba Albayrak (Novartis); Robin Turner (Roche)
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Orgány, které dohlížejí
na fungování AIFP
Etická komise
Komise kontrolovala dodržování Etického kodexu,
Pacientského kodexu, Kodexu transparentní
spolupráce a dalších norem AIFP. Pravidelně
kontrolovala neintervenční klinické studie
zadávané členskými společnostmi, zda jsou při
jejich realizaci dodržovány všechny náležitosti.
Nově má komise 13 členů. Byl navýšen počet členů,
kteří nepocházejí z prostředí farmaceutického
průmyslu, a mohou tak přinést zajímavý pohled
zvenčí.

Patrik Kastner
Předseda Etické komise

Na konci listopadu se již tradičně konal Den
s Etickou komisí, interaktivní workshop pro
zástupce společností AIFP zaměřený na témata
spojená s etikou a compliance.

Kontrolní komise
Komise dohlížela na hospodaření AIFP, kontrolovala zápisy z valných hromad a předkládala
doporučení představenstvu.

Jiří Locker
Předseda Kontrolní komise

Výroční zpráva 2017
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Pracovní skupiny
a platformy – prostor
pro expert y z různých
oblastí
Na neutrální půdě AIFP se schází několik pracovních skupin
a platforem složených ze zástupců členských společností.
Nominovaní odborníci se v nich věnují specifickým oblastem,
jež jsou nějakým způsobem provázány s hlavními cíli a hodnotami
asociace. Představujeme vybrané pracovní skupiny a platformy:

Pracovní skupina
pro vztahy a legislativu
V roce 2017 skupina vytvořila strukturu 4 specializovaných podskupin (task forces). Ty se věnovaly
hlavně problematice dostupnosti léčiv v České
republice, délce správních řízení a připravované
legislativě, a to zejména v souvislosti s léky na vzácná onemocnění, u nichž je vstupování do systému
bohužel velmi pomalé.

Farmakoekonomická pracovní skupina
Ve spolupráci s farmakoekonomy vytvořila přehled
léčiv, u kterých již byla podána žádost o stanovení maximální ceny a úhrady (spolu s vyčíslením
očekávaných nákladů), s tím, že do přehledu
jsou zahrnuty pouze inovativní léčivé přípravky.
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Výsledný dokument nazývaný Horizon Scanning
slouží při vyjednávání se stakeholdery – slouží jako
jasný důkaz toho, že nová léčiva nepředstavují
nebezpečí pro finanční stabilitu českého zdravotnictví.

Pracovní skupina pro inovace
V první polovině roku byla realizována osvětová
kampaň o přínosech inovativní léčby, kterou skupina dříve iniciovala. Podskupina pro onkologii

se inspirovala a spustila přípravu další kampaně,
tentokrát specificky zaměřené na léčbu rakoviny
a onkologické pacienty.

Pracovní skupina „Trust and Reputation“
Členové pracovní skupiny, jež má na starosti etické
aspekty fungování farmaceutického průmyslu
a transparentnost jeho vztahů se zdravotnickými
odborníky, se v roce 2017 do hloubky zabývali
důležitým trendem současnosti, totiž lékařskými
kongresy, jež pořádají soukromé agentury.

Připravili projekt, v jehož rámci budou od roku
2019 zveřejňována data o odměnách odborníků
přednášejících na těchto vzdělávacích akcích.
V polovině roku se pracovní skupina přeměnila
na platformu.

Platforma pro farmakovigilanci
V roce 2017 se mimo jiné zabývala přípravou
a spuštěním online školení pro zástupce agentur
pro výzkum trhu. Ti totiž při výkonu své práce mohou narazit na informace o nežádoucích účincích

léků. Agentury musejí být schopné naplnit literu
zákona a zajistit hlášení nežádoucího účinku autoritám.

Vakcinační platforma
Platforma se věnovala například spolupráci s akademickou sférou (přednášky o očkování na 2. LF
UK), angažovala se v hlášení informací o očkování
v ČR evropské organizaci Vaccines Europe a pláno-

vala osvětové aktivity. Sem patří tisková konference
o klesající proočkovanosti a postojích veřejnosti
zjištěných v průzkumu či příprava spuštění internetové poradny o očkování pro rodiče.

Platforma pro klinická hodnocení
Platforma se věnovala projektu Poradny pro klinická hodnocení. Tato poradna přešla z pilotního
provozu do provozu ostrého. Odborníci na klinická hodnocení pracovali na společném templátu smlouvy mezi farmaceutickými společnostmi

a zdravotnickými zařízeními. Díky němu by se proces zadávání a schvalování klinických studií v České
republice mohl zrychlit a zjednodušit.
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výkonný t ým

Jakub Dvořáček
Výkonný ředitel

Pod vedením Jakuba Dvořáčka se AIFP
rozvinula z nevelké asociace s poměrně úzkou
agendou do současné podoby, v níž zastává
velmi široké spektrum činností.
Ty sahají od zastupování inovativního
průmyslu vůči ostatním aktérům a každodenní
podpory pracovních skupin a platforem až po
intenzivní, rozsáhlé vzdělávací a certifikační
programy nebo poradenství pro veřejnost.

Výkonný ředitel AIFP:
• intenzivně jedná se zástupci regulátorů,
vedoucími manažery farmaceutických 		
společností, představiteli odborných 		
společností i zahraničních a mezinárodních
institucí
• hovoří za inovativní farmaceutický průmysl
v rozhlasových i televizních pořadech, 		
poskytuje interview do tištěných médií –
laických i odborných
• přednáší na odborných konferencích, 		
účastní se kulatých stolů zaměřených na vývoj
zdravotnického systému

Zuzana
Komárková
Office manažerka
& projektová
manažerka APO,
finanční koordinátorka

Jana Benová
(za svobodna Švorčiková)

Tajemnice
a právnička

Externisté:
David Kolář – asistent tajemnice, právní asistent
Loan Nguyen – office asistentka
Markéta Černá – PR asistentka
Denisa Průšová – PR asistentka
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•

•

•

účastní se jednání pracovních skupin
a platforem AIFP a setkání vrcholných orgánů
asociace
předsedá představenstvu Národní organizace
pro ověřování pravosti léčiv, která v ČR buduje
systém namířený proti padělkům léčiv
v roce 2017 byl místopředsedou speciální
pracovní skupiny Evropské federace 		
farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA)
pro střední a východní Evropu

Markéta
Souhradová

Jan Typlt
PR manažer

Asistentka ředitele

Šárka Dragounová – projektová manažerka IMI
Petr Průša – specialista poradny Znám své léky
Markéta Adamcová
– specialistka poradny Znám své léky

Významné projekt y
Poradny AIFP
Znám své léky
V roce 2014 byla spuštěna na webu AIFP (v sekci přístupné též přes www.znamsveleky.cz)
poradna o lékových interakcích, do níž může
zájemce vložit údaje o své medikaci. Následně
obdrží zprávu, že je bez potenciálních rizik,

anebo že se některé užívané léky mohou vzájemně
ovlivňovat a je nutná konzultace s lékařem.
V roce 2017 přesáhl celkový počet dotazů zodpovězených za dobu trvání poradny 40 000!

přes

téměř

40 000+

37 %

10 %

10 %

zodpovězených
dotazů

dotazů obsahovalo
potenciální
nežádoucí lékovou
interakci

dotazů obsahovalo
závažnou interakci

dotazů obsahovalo
duplicitu (stejnou
účinnou látku
v různých užívaných
lécích)

V poradně odpovídali farmaceuti Petr Průša a Markéta Adamcová.

Poradna o klinických studiích
V roce 2017 fungovala na webu AIFP druhým
rokem také poradna o klinických studiích. Ta
pomáhá pacientům či jejich lékařům zjistit, kde
zrovna probíhá nábor do vhodné klinické studie.
Díky klinickým studiím se pacienti mohou dostat

k inovativní léčbě, jež bude v České republice běžně
přístupná třeba až za několik let. Klinické studie
do České republiky přinášejí investice v hodnotě
přesahující miliardu a půl.
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Akademie pacientských
organizací
Akademie pacientských organizací je vzdělávací a rozvojový
projekt, který již šestým rokem pořádá bezplatné vzdělávací
semináře určené pro zástupce českých pacientských organizací.
Cílem APO je přispět k profesionalizaci pacientských organizací a podporovat jejich samostatnost.
Jednotlivé semináře se zaměřují na různá témata jako například:
•
•
•
•

Daně a účetnictví pro neziskové organizace
Fundraising
Jak napsat projektovou žádost
EU granty, programy, strukturální
a investiční fondy

•
•
•
•

Práva a povinnosti pacientů
Komunikace v krizových a zátěžových situacích
PR pro neziskovky
Předcházení syndromu vyhoření

co všechno se dělo v roce 2017?
Čeští pacienti v Bruselu
Padesát zástupců českých pacientských organizací,
kteří jsou zapojeni do činnosti APO, mělo možnost
zúčastnit se celodenní konference, jež se konala
pod záštitou europoslankyně Kateřiny Konečné.
Hlavním cílem setkání bylo přiblížit českým
pacientským organizacím evropské struktury
a výhody spolupráce na evropské úrovni.
Ve druhé části programu se konaly kulaté stoly,
při kterých se potkali a diskutovali o možnosti užší
spolupráce zástupci českých pacientských organizací s představiteli evropských zastřešujících pacientských organizací.
APO Letní škola
Hlavním tématem 3. ročníku APO Letní školy bylo
zapojení pacientských organizací do systému
hodnocení zdravotnických technologií (HTA).
Přednášeli o něm odborníci z Austrálie a Velké
Británie. Pozvání přijal také zástupce německé
zastřešující pacientské organizace.
Především v anglicky mluvících zemích mají pacienti slovo v procesu hodnocení nových zdravotnických technologií. Jejich pohled je neocenitelný
například při stanovování kritérií úspěšnosti léčby.

16
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APO Alumni IV
Výroční setkání všech účastníků Akademie pacientských organizací se uskutečnilo na půdě Senátu pod záštitou senátorky doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc. Zúčastnili se zástupci pacientských
organizací, státních institucí, České lékařské
společnosti Jana Evangelisty Purkyně, průmyslu
i médií.

Ocenění nápaditých projektů
V rámci APO Alumni IV proběhlo vyhlášení druhého
ročníku APO Cen.
V kategorii Nejlepší probíhající projekt zvítězila
organizace Popálky za spolupráci s dobrovolnými
hasiči. Spočívá v prevenci popálenin s využitím
vzdělávacího stanu na akcích dobrovolných hasičů
i ve fundraisingových aktivitách.
V kategorii Nejlepší inovativní projektový záměr
/ vize uspěla organizace DIAktiv, a to s motivačním
a vzdělávacím programem pro mladé dospělé
diabetiky, který má pomoci zvyšovat adherenci
k léčbě.

V AIFP činnost Akademie organizačně zajišťuje
manažerka a koordinátorka Zuzana Komárková.
		
		

www.pacientskaakademie.cz		

90

23

pacientských
organizací

celodenních
seminářů

		
		

Akademie pacientských organizací
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komunikace s veřejností
a přednášková činnost
V průběhu roku 2017 se komunikace s veřejností dále rozšířila.
Asociace uspořádala 10 tiskových konferencí (4 v rámci
komunikačního projektu Inovace, který pokrýval první polovinu
roku). Média se na AIFP obracela se žádostí o komentář
při zpracovávání článků a reportáží o vývoji léčiv, o lékových
interakcích, o padělcích léků, a také, když se věnovala
systémovým změnám ve zdravotnictví.

Vybraná témata:
•

Lékové interakce zabijí přes 200 lidí ročně
a stojí stamiliony korun
(tisková konference 8. února 2017)

•

Vzácná onemocnění: Jakým překážkám čelí 		
pacienti i lékaři – problematika vzácných 		
nemocí a léků na vzácná onemocnění 		
pohledem lékařské odbornice a pacienta 		
s Duchennovou svalovou dystrofií
(tisková konference 23. února)

•

Inovativní léky stojí miliardy, zároveň
šetří peníze v sociálním systému a prodlužují
život
(tisková konference 1. března – vysvětlení 		
významu inovativních léků a upozornění 		
na pomalé vstupování nových léků
do českého zdravotnického systému)

•

Výzkum léků se prodražuje a komplikuje. 		
Nutností je spolupráce průmyslu s akademií
(tisková konference 5. dubna, pořádáno
s podporou Univerzity Karlovy, v Karolinu, 		
za účasti rektora prof. Tomáše Zimy)

•

České zdravotnictví na rozcestí
– Kam se bude vyvíjet?
(tisková konference 15. června – možné 		
scénáře budoucího vývoje s reformou 		
zdravotnictví a systému zdravotních
pojišťoven či bez ní)

•

Infekční onemocnění – kvůli klesající 		
proočkovanosti stoupá v ČR výskyt 		
nemocí jako černý kašel nebo spalničky 		
(tisková konference 29. listopadu)

398
mediálních příspěvků za 12 měsíců
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Tisková konference na půdě Univerzity Karlovy

V září 2017 se AIFP pustila do implementace celoevropské kampaně We won’t rest v České republice. Kampaň upozorňuje na význam inovací ve
farmacii a na práci vědců v primárním výzkumu,
lékařů provádějících klinické studie a všech, kdo
se podílejí na tom, že se nová léčiva dostávají
k pacientům.
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Farmaceutický průmysl představuje
pokroky ve výzkumu léků

Farmaceutické společnosti a asociace
chtějí představit nadějné směry vývoje
ve farmacii. „Cílem kampaně je přispět
do diskuse o současném výzkumu dob‑
rými zprávami a na konkrétních příkla‑
dech ukázat inovativní přístupy ve vývoji
a výrobě léčiv, které přispívají k pozitiv‑
ním změnám v životě pacientů,“ uvedl
výkonný ředitel AIFP Mgr. Jakub Dvo‑
řáček, MHA.
Přístupná a jednoduchá sdělení, která
si i laik ve spojení s vizuály dobře zapa‑
matuje, začíná AIFP v září 2017 zveřej‑
ňovat na svém webu, na Twitteru a pří‑
ležitostně i v médiích. V rámci kampaně
vzniklo také do češtiny lokalizované vi‑
deo. To je spolu se sérií vizuálů určených
především pro weby a sociální média po‑
staveno na konceptu „nemoc nikdy ne‑
spí, proto ani my nesmíme zaspat“.
Dobré zprávy přináší WeWontRest
třeba z oblasti onkologie, když informu‑
je, že v současnosti již dva pacienti ze tří
přežívají nejméně pět let, že na 30 000
úmrtí způsobených karcinomem plic
může v dohledné budoucnosti zachrá‑
nit pokročilejší léčba anebo že u pacien‑
tů s rakovinou krve by mohla jednorá‑

zová terapie pomocí CAR‑T lymfocytů
nahradit dosavadní celoživotní léčení.

Čeho chtějí výzkumníci
z farmaceutického průmyslu
dosáhnout

V kampani je prostor pro individuální
vyjádření jednotlivých výzkumníků a zá‑
stupců průmyslu, kteří posílají veřejnos‑
ti své vzkazy. Lze se tak seznámit s kon‑
krétními lidmi, kteří stojí za výzkumem
a uváděním nových léčiv na trh. Tito
lidé na webu EFPIA – konkrétně do sek‑
ce příspěvků, tzv. Pledge Wall – umisťu‑
jí svá motta, plány, informují, kam smě‑
řuje jejich úsilí, na jakých výzkumných
úkolech se svými kolegy pracují. A jaké
problémy, nemoci či zdravotní kompli‑
kace by rádi odstranili ze světa.
Po „rozkliknutí“ těchto jednotlivých
příspěvků se návštěvník dostane k dru‑
hotnému obsahu, obvykle článku či vi‑
deu, v němž se o dané oblasti dozví více.
„Nepolevíme v úsilí, dokud nezmě‑
níme paradigma léčby kardiovaskulár‑
ních chorob: z pouhého léčení sympto‑
mů směrem k léčbě zaměřené na příčinu
chorob,“ svěřuje se například doktor‑

ka Kirsten Leineweber, jež v Německu
v rámci společnosti Bayer vede odděle‑
ní zkoumající souvislosti mezi genomem
člověka a chorobami. Její multidiscip‑
linární tým, zahrnující biology, včetně
specialistů na molekulární a buněčnou
biologii, genetiky, lékaře či specialisty
v bioinformatice, pátrá po genetických
variacích, jež by mohly sloužit k odha‑
lení predispozice jedince ke kardiovas‑
kulárním chorobám a také k chorobám
ledvin. Finálním cílem je samozřejmě
nalezení cesty, jak pomoci pacientům
anebo lidem, kteří jsou kvůli genetické
zátěži ohroženi.
„Hledání genetické varianty nebo va‑
riant ovlivňujících závažnost chorob je
jako příslovečné hledání jehly v kupce
sena. Proto nejdříve vyhledáváme lidi
s předem stanoveným fenotypem (ku‑
příkladu starší lidi s neobyčejně výkon‑
ným kardiovaskulárním systémem), a te‑
prve u nich potom pátráme po určitých
genetických variacích – v tomto případě
po těch, které jsou z hlediska kardiovas‑
kulárních chorob protektivní,“ vysvětlila
doktorka Kirsten Leineweber.
Do českého prostředí přenáší AIFP
myšlenku seznamování veřejnosti
s úspěšnými vědci prostřednictvím cyk‑
lu „Věda jako vášeň“. První realizovaný
a na webu Asociace (www.aifp.cz) zve‑
řejněný medailonek je věnován mladé‑
mu vědci npor. MUDr. Martinu Bortlí‑
kovi, jenž absolvoval všeobecné lékařství
na královéhradecké LF UK a zároveň stu‑
dium vojenského zdravotnictví na Uni‑
verzitě obrany, věnuje se výzkumu HIV
a za práci s názvem Exprese restrikč‑

ních faktorů u vertikálně infikovaných
HIV‑1 pozitivních dětí získal prestižní
cenu Alberta Schweitzera, udělovanou
v ČR francouzským velvyslanectvím.
Další medailonky mladých nadějných
vědců i zkušených doyenů vědy budou
na stránkách postupně přibývat.

Nákladný vývoj

Inovace jsou hybnou silou medicínské‑
ho pokroku. Po celém světě jsou ve vý‑
voji tisíce výzkumných projektů zaměře‑
ných na nejrůznější onemocnění a ročně
je schváleno několik desítek nových léků.
„Významné inovace je možné sledovat
i v samotném způsobu vývoje léků a je‑
jich dávkování. Farmaceutické společ‑
nosti se na úrovni jednotlivců i celých
týmů zapojují do řady dobrovolnických
aktivit, spolupracují s pacientskými or‑
ganizacemi na zlepšení podmínek v so‑
ciální či legislativní oblasti nebo podpo‑
rují ocenění pro mladé vědce. Kampaní
We won’t rest bychom chtěli dosáhnout
toho, že se o těchto aktivitách bude více
vědět,“ shrnul Jakub Dvořáček.
Podle AIFP je v rámci vývoje nových
léků klíčová i spolupráce farmaceutické‑
ho průmyslu s akademickými pracovišti,
univerzitami a fakultními nemocnicemi,
a to jak na úrovni základního výzkumu,
tak později v oblasti klinických studií.
„Právě rostoucí nároky na klinické stu‑
die, v nichž se ověřuje bezpečnost a účin‑
nost nových látek, zvyšují celkové nákla‑
dy na vývoj nového léku. Ty se šplhají
k částce 2,6 miliardy dolarů (zhruba 65
miliard korun), což je více než dvojná‑
sobek oproti situaci na počátku tisícile‑

tí,“ upozornil Dvořáček. Farmaceutický
průmysl ze všech průmyslových odvět‑
ví investuje vůbec nejvyšší podíl ze své‑
ho obratu zpátky do výzkumu a inovací.
S cílem zvýšit kredibilitu a důvě‑
ryhodnost farmaceutického průmyslu
vznikla iniciativa Transparentní spolu‑
práce, která přispívá ke zprůhledňování
spolupráce mezi zdravotnickými odbor‑
níky a farmaceutickými společnostmi.
Data za rok 2016 byla zveřejněna v po‑
lovině června na webu transparentnispo‑
luprace.cz. Databáze je veřejně přístupná
a nahlédnout do ní může každý. Zapojení
lékařských odborníků zůstává prozatím
dobrovolné (i když inovativní průmysl
naznačuje, že by bylo vhodné povinnost
zveřejňování informací v budoucnosti
ukotvit v zákoně). Nepřítomnost určité‑
ho lékaře v databázi tak prozatím může
znamenat jak to, že se odborných kon‑
gresů a jiných vzdělávacích akcí pod‑
porovaných průmyslem neúčastnil, tak
i to, že ke zveřejnění dat nedal souhlas.
V České republice nabírá diskuse
o významu a dostupnosti nových léčiv
dalších dimenzí s ohledem na neúnos‑
nou délku při vstupu nového léku na náš
trh. V řadě terapeutických oblastí není
dostupnost léčby zdaleka ideální. Jme‑
novat lze právě zmiňovanou onkolo‑
gii či léčbu řady vzácných chorob. Také
na problém dostupnosti léčby má celoev‑
ropská kampaň upozornit – v řadě zemí
se totiž povážlivě rozevírají nůžky mezi
počtem vědou objevených medicínských
inovací a tím, které inovativní technolo‑
gie a léčiva systém může pacientům do‑
mof
přát.

Přednášky
V průběhu celého roku se ředitel AIFP Jakub
Dvořáček účastnil jako mluvčí významných konferencí a workshopů zaměřených na zdravotnictví.

inzerce

Obrovský skok v délce přežití onkologických pacientů,
proměna nákazy HIV z dříve fatálního problému v problém
zvládnutelný anebo využití genové terapie v řadě terapeutických
oblastí. Takové a jiné podobné úspěchy se snaží veřejnosti
přiblížit kampaň #WeWontRest, spuštěná Evropskou
federací farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA),
farmaceutickými společnostmi a v České republice také
Asociací inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).

Za všechny lze jmenovat listopadovou konferenci Zdravotnictví 2017, věnovanou dostupnosti
léčby, padělkům léčiv a boji proti nim, reexportům
a klinickým hodnocením v ČR. Anebo kulaté stoly zdravotnického webu zdravotnickydenik.cz,
moderované šéfredaktorem Tomášem Cikrtem
a zaměřené např. na problematiku změny v zákoně
o léčivech a problematiku stanovování tržního
podílu distributorů).
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Finanční rozvaha ,
zpráva o hospodaření
AIFP je nezisková organizace, dobrovolné sdružení právnických
osob. Její financování je plně hrazeno z příspěvků členských
společností.
Vybrané údaje z účetní závěrky (v tis. Kč)
Výnosy za rok 2017
Přijaté příspěvky
• přijaté členské příspěvky
• přijaté finanční příspěvky na stř. APO
• přijaté finanční příspěvky – onkologie
• přijaté dary

Náklady za rok 2017
20 910
19 643
580
667
20
31
31

Tržby za vlastní výkony
• kurzovné
Ostatní výnosy
• pokuty udělené Etickou komisí
• úroky
Celkem

372
250
122
21 313

12 508
379
26
628
1 117
10 358

Spotřebované nákupy
• spotřeba materiálu
• opravy a údržba
• cestovné
• náklady na reprezentaci
• ostatní služby

9 183

Osobní náklady

5

Daně a poplatky
Ostatní náklady
• kurzové ztráty
• dary
• odpis nedobytné pohledávky
• nákladové úroky
• jiné ostatní náklady

464
68
142
2
177
75

Odpisy dlouhodobého majetku

208

Poskytnuté příspěvky

692

Celkem

23 060

Kompletní účetní uzávěrka je zveřejněna ve Sbírce listin na Spolkovém rejstříku, vedeného Městským
soudem v Praze, oddíl L, vložka 58517.
Výsledkem hospodaření za rok 2017 byla ztráta 1 747 167,99 Kč, která po odsouhlasení AIFP Valnou
hromadou bude převedena na účet zisků a ztrát minulých let.

Nerozdělený zisk z let minulých je ve výši
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Kč 2 322 935,79

Zpráva nezávislého
auditora
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Kontaktní
a identifikační úda je
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
Budova IBC – Pobřežní 3
186 00 Praha 8

+420 224 832 553

Datum založení:		
Právní forma:		
IČ: 			
DIČ:			

www.aifp.cz

24. listopadu 1993
Zájmové sdružení právnických osob
70970173
CZ70970173

Zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka L 58517.
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