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ÚVODNÍ SLOVO
Účelem předkládané výroční zprávy Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) je představit
naši činnost a projekty. Chceme také načrtnout, jakým
směrem se ubírá český zdravotnický systém a jak se
vyvíjí dostupnost inovativních léků v České republice.
Podpora dostupnosti převratných lékových novinek
pro české pacienty totiž představuje jeden z hlavních
úkolů AIFP.
Grafika na titulní straně vyjadřuje pojmy jako harmonie,
rovnováha. Výběrem této ilustrace jsme chtěli vystihnout mimořádnou situaci, která dnes v ČR nastala.
Panuje shoda
Ačkoliv se v posledních letech dostupnost inovativních
léků zrovna nezlepšovala, současná situace zavdává
důvod k optimismu. Všichni důležití aktéři, kteří mohou mluvit do podoby našeho zdravotnictví (počínaje
ministerstvem zdravotnictví s jeho Státním ústavem
pro kontrolu léčiv, přes odborné lékařské společnosti
a zdravotní pojišťovny až po vedení nemocnic nebo
představitele pacientských organizací), se shodují, že
skutečně potřebujeme reformu lékové politiky státu.
A tato reforma se už reálně připravuje.
Novinek v lékové oblasti je hodně, ale současný systém není vždy schopen je absorbovat a zprostředkovat
pacientům. Aby se čeští pacienti dříve a ve větší
míře dostávali k moderním lékům, musí se poměrně
striktní, složitý a nepředvídatelný systém zjednodušit
a zprůhlednit. Všichni si přejí, aby ubylo výdajů na
mimořádně schvalovanou léčbu. Více léčiv – zejména
těch určených k léčbě vzácných chorob – se musí dostávat do systému standardní a transparentní cestou přes

MUDr. Martin Minarovič
Předseda představenstva AIFP,
Managing Director pro Českou a Slovenskou
republiku společnosti Janssen
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schválení ceny a úhrady. Farmaceutické společnosti
jsou připraveny nést svůj díl odpovědnosti, například
za výsledky léčiv prokázané v klinických studiích. Bude
mít nový lék v praxi nižší účinnost, než se myslelo na
základě klinických testů? Pak velkou část nákladů proplatí výrobce.
Na různých úrovních probíhá debata, jak přesně reformu lékové politiky zrealizovat. V této debatě hraje
AIFP důležitou roli. S aktéry zdravotnického systému
mluvíme, zprostředkováváme pohled výrobců a pomáháme hledat řešení.
Naše asociace reprezentuje hlas téměř všech inovativních farmaceutických společností působících v České
republice. Sdružujeme 34 společností, které vyvíjejí
a dodávají nové léky. Takové, které dokážou bojovat s chorobami, na něž dosud žádný lék neexistoval.
Anebo léky nabízející vyšší účinnost, bezpečnost nebo
komfort pacienta při léčbě. Ano, i komfort pacientů
je důležitý. Díky němu pacienti léčbu snáze snášejí,
přesněji dodržují instrukce lékařů, méně často svůj boj
s vážnou nemocí vzdají.
Nové technologie, mezi které počítáme i léky, mění
podobu řady medicínských oborů k nepoznání. Vyhlídky pacientů se rok od roku zlepšují. Byla by škoda technologické revoluce probíhající v medicíně plně nevyužít
a ztratit z hlediska kvality péče kontakt se „špičkou
pelotonu“, kterou představují třeba země západní
Evropy a USA. Proto pevně doufáme, že se povede praxi
zlepšit a systém více otevřít novým inovativním lékům,
jež pro pacienty vyvíjejí naše členské společnosti.

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA
Výkonný ředitel AIFP

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.

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

III.

Asociace chce být přínosem pro širokou veřejnost. Provozuje poradny pro pacienty,
vydává edukační materiály, pořádá či spolupořádá různé akce a přednášky. Zlepšování
dostupnosti léčiv a zvyšování etických standardů ve farmaceutickém průmyslu pomáhají
pacientům i zdravotníkům. Pro tento pilíř, který je úzce svázán s předchozími dvěma pilíři,
jsou důležité naše konkrétní projekty.
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FAR MACEUTICKÝ TRH
A DĚNÍ VE ZDRAVOTNICT VÍ
V ROCE 2018
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2017

cenu a úhradu nebo
rozšíření indikace sedmi
desítkám nových produktů;
jen 2 rozhodnutí byla
negativní

v 67 případech
výrobce poskytl
slevu, anebo
uzavřel dohodu
o sdílení rizika či
podobné schéma
většina
schválených
produktů
spadala do oblastí
onkologie a
hematoonkologie

Vstupování nových léků na trh

V roce 2018 požádali výrobci o stanovení ceny a úhrady
pro 27 nových lékových molekul a lékových kombinací.
Šlo o značný meziroční pokles oproti roku 2017 se 43
žádostmi.
Přes sedm desítek léčiv získalo rozhodnutí o ceně
a úhradě. V naprosté většině šlo o rozhodnutí pozitivní.
V tomto ohledu jde o nárůst – v roce 2017 rozhodnutí
dostalo pouhých 29 produktů. Řada dlouho se táhnoucích řízení o stanovení ceny a úhrady se dostala
úspěšně do finále.
Tím, že se regulátorovi povedlo „odbourat“ mnoho
starších restů, narostl průměrný počet dní, po které
vstoupivší přípravky na rozhodnutí čekaly, na 594 dní;
pro rok 2017 tento údaj činil 424 dní. Relativně nízký
počet nově podaných žádostí svědčí o tom, že výrobci
léčiv nevnímají systém jako otevřený inovacím. Pokud
vidí, že jejich léčivo nemá šanci dostát nízko nastaveným limitům, ani o cenu a úhradu nepožádají.
V důsledku hrozí významné zpomalení toku nových
léků do systému. Ten byl nastaven v době, kdy se ještě
nepočítalo s dnešní dynamikou vývoje nových léčiv,
anebo s fenoménem, že mnohé dříve homogenní nemoci se s lepší diagnostikou a možnostmi genetiky „rozpadají“ do většího množství vzácných nemocí. Právě
toto by měla změnit připravovaná reforma systému
hodnocení nových léků.

Objem trhu

Růst farmaceutického trhu byl dynamický – meziročně
představoval 6,95 procenta. Trh dosáhl objemu téměř
72,5 miliardy. Toto číslo vychází z prodejů léčiv ještě
neočištěných o slevy na základě obchodních dohod.
Výrobci přitom mnohdy poskytují na léky značné slevy.
Průmyslu se povedlo překonat dobré výsledky z roku
2017, kdy nárůst trhu činil 5,56 procenta. Pacienti mají
poměrně dobrý přístup k léčbě, systém je prozatím
schopen financovat léčbu pro široké skupiny pacientů.
Co se nevyvíjí nejlépe, je v prvé řadě přístup ke špičkové
inovativní léčbě. Ne každý (a hodně záleží na medicínském
oboru) může být léčen těmi nejlepšími léky, které má medicína k dispozici.

Paralelní vývoz

Dobrou zprávou je meziroční pokles paralelního vývozu léčiv distributory za účelem prodeje léků v zemích
s vyšší cenovou hladinou, a to o cca osminu (12,3
procenta). Paralelní vývoz má potenciál ohrožovat
dostupnost určitých léčiv v lékárnách. Doufáme, že
zamýšlený systém nouzových dodávek do lékáren –
tedy přímo od výrobce k lékárníkovi – pomůže danou
praktiku omezit.

Klinický pohled na vývoj
farmaceutického trhu – jaké léky
se objevují

V poslední době nejrychleji přibývá nových léčivých
přípravků používaných v onkologii. Loni spadala do
této skupiny skoro polovina (konkrétně 48 procent)
léčiv, jež se nově ucházela o vstup do systému. Skoro
60 procent léčiv, která v roce 2018 skutečně do systému vstoupila, patří do oblasti onkologie nebo hematoonkologie. Nutno podotknout, že podíl výdajů
na onkologické léky nijak strmě neroste. V roce 2017
představoval 23,25 procenta trhu, v roce 2018 pak
24 procent.
Nejdynamičtěji se rozvíjí oblast imunoonkologie, a to
jak z hlediska počtu nových přípravků, tak z hlediska
rozšiřování indikací stávajících léků. K velmi významnému pokroku došlo v profylaktických režimech terapie
hemofilií, kde přibyly léky s prodlouženým biologickým
poločasem, takže pacient nemusí obden podstupovat nitrožilní aplikaci, ale v optimálním případě stačí
aplikace jednou za dva týdny. Zlepšila se i možnost
léčby pacientů s inhibitory faktoru VIII.
Na přelomu let 2017 a 2018 schválila Evropská léková
agentura (EMA) dva klíčové přípravky pro léčbu
roztroušené sklerózy (RS). Jeden z nich je první pro
terapii primárně progresivní RS, která byla doposud
neléčitelná. Výbornou zprávou je, že oba přípravky
získaly od SÚKL cenu i úhradu, a tudíž jsou dostupné
pro pacienty v RS centrech. Při dohodovacím řízení
s pojišťovnami bylo dosaženo příslibu platby v režimu
risk-sharing.
Velmi nadějné léky – první ve své třídě – se objevují pro
preventivní léčbu těžké epizodické a chronické migrény. Jde o monoklonální protilátky proti calcitonin generelated peptidu. První je již na českém trhu, druhá čeká
na schválení ceny a úhrady SÚKL.
Bohužel v ČR nejsou dostupné (nemají stanovenu cenu
a úhradu) první přípravky genové terapie (pro cystickou
fibrózu) a T-CAR (pro léčbu lymfomů), ačkoli jsou schváleny Evropskou lékovou agenturou (EMA).

Zdravotnický systém se vyvíjí

Do oblasti preskripce léků vstoupila v roce 2018 povinnost používat elektronické recepty. Praxe ukázala, že
jde o fungující systém. Udály se jen dva krátkodobé
výpadky v řádu minut. Současně v roce 2018 probíhala příprava na implementaci evropské směrnice pro
ověřování pravosti léků.
Ministerstvo zdravotnictví připravuje novelizaci zákonů,
které rozšíří preskripční možnosti praktických lékařů,
urychlí vstup léků pro vzácná onemocnění (orphan
drugs) a vysoce inovativních léčivých přípravků (VILP).

Výroční zpráva 2018
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PROJEKT Y AIFP
Asociace provozuje řadu projektů určených odborné i laické
veřejnosti. Dovolujeme si představit alespoň ty nejvýznamnější.
Poradna Znám své léky

Poradna o klinických studiích

Bezplatná a anonymní poradna Znám své léky (přístupná
na www.aifp.cz nebo přes www.znamsveleky.cz)
je určená lidem, kteří si chtějí ověřit, zda jim nehrozí
nežádoucí lékové interakce nebo neužívají léky se
stejnou účinnou látkou (lékové duplicity). Tazatel na
webu uvede do formuláře, které léky užívá. Specialisté
v poradně dotaz vyhodnotí a tazateli odpoví mailem.

V roce 2018 fungovala na webu AIFP třetím rokem
i 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.

Na sklonku roku 2018 dosáhl počet dotazů zodpovězených za dobu trvání poradny 50 000. Farmaceuti v poradně od přelomu let 2017 a 2018 pracují
s online databází Stockley’s, což odpovídání urychlilo.
Garanty poradny jsou farmaceuti Petr Průša a Markéta
Adamcová.
Podíl dotazů v poradně, které obsahují potenciální lékovou interakci, z roku na rok roste. Svědčí to o rostoucí
spotřebě léků, nedostatečné kontrole a nedostatečné
pozornosti věnované příbalovým letákům léčiv. Nadějí
na změnu k lepšímu je připravovaný lékový záznam
pacienta, který má coby důležitá funkcionalita elektronické preskripce upozorňovat lékaře a lékárníky automaticky na nežádoucí interakce předepisovaných léčiv.

50 000+
zodpovězených
dotazů

Podíl dotazů s potenciální lékovou
interakcí v poradně Znamsveleky.cz
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Certifikace
reprezentantů

Školení pacientských
organizací v oblasti HTA
(tj. hodnocení nákladové efektivity
zdravotnických technologií)

Na půdě Asociace se koná školení obchodních
reprezentantů členských společností v oblasti odborné, právní i etické. Cílem je kultivace celého odvětví
a zvyšování etických standardů v oblasti farmacie.
Projekt již od roku 2013 zaručuje dohled nad transparentností vztahů mezi odbornou veřejností a farmaceutickými společnostmi.
Podle platné legislativy i etických pravidel nastavených seberegulací nesmějí společnosti poskytovat odborníkům žádnou hmotnou podporu. Přispívají
pouze na vzdělávací akce, a tyto příspěvky jsou
navíc zveřejňovány. Všichni reprezentanti, kteří seznamují odbornou veřejnost s produkty jednotlivých
společností, jsou ohledně těchto pravidel detailně
proškoleni.
Bez certifikátu AIFP zaměstnanci členských společností
vůbec nesmějí práci obchodního reprezentanta
vykonávat. Testy nejsou žádnou formalitou. Nezřídka
se stává, že některý účastník neuspěje, musí se připravit
lépe a zkoušky opakovat. Několik stovek farmaceutických reprezentantů v roce 2018 prošlo novým
školením anebo přezkoušením po vypršení 5leté platnosti certifikátu.

Program intenzivního vzdělávání v oblasti HTA „Zapojení pacientů do rozhodovacích procesů o úhradě
zdravotní péče“ zorganizovalo na podzim roku 2018
Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) ve spolupráci
s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu
(AIFP) a s podporou České lékařské společnosti
J. E. P. Jednalo se o 5 celodenních modulů:
Modul I.

•

•

Modul II.

•

Jak se posuzují medicínské technologie – HTA
v Evropě, MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., člen
výboru České farmakoekonomické společnosti

•

Český systém stanovení cen a úhrad léčiv ze
zdravotního pojištění, MUDr. Jana Skoupá, MBA,
předsedkyně České farmakoekonomické společnosti

Modul III.

Certifikace reprezentantů v roce 2018

•

927

38

vydaných
certifikátů

termínů

Český zdravotnický systém a jeho financování, PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D., 1.LF UK,
Společnost sociálního lékařství ČLS JEP
Financování a úhrady zdravotní péče v ČR,
Ing. Jan Michálek, MZ ČR

•

Modul IV.
Principy nákladové efektivity a dopadu na
rozpočet – jak jim rozumět, Ing. Tomáš Mlčoch,
iHETA
Modul V.
Case-studies, práce ve skupinách, Karen Facey,
Ph.D., expertka na HTA z Velké Británie

Pro účast v HTA programu bylo nutné splnit stanovená kritéria. Celkem se zapojilo 19 zástupců
z řad pacientských organizací, kteří v prosinci 2018
obdrželi certifikát z rukou ministra zdravotnictví
Adama Vojtěcha.
Navazující program HTA II se bude konat v dubnu 2019. Termín pro další zájemce se plánuje
na podzim roku 2019.

Výroční zpráva 2018

9

AKADEMIE PACIENTSKÝCH
ORGANIZACÍ
90+

25

pacientských
organizací

celodenních
seminářů

Akademie pacientských organizací (APO, Akademie), rozvojová
a networkingová platforma pro české pacientské organizace,
pokračovala svým sedmým ročníkem. Hlavní náplní zůstaly
i v roce 2018 vzdělávací semináře zaměřené na potřeby
pacientských organizací.
Nejžádanějšími tématy byly:
•
•
•
•

GDPR Ochrana osobních údajů
Zásady etiky
Práva a povinnosti pacientů
Fundraising a jak na kampaně v neziskovém sektoru

•
•
•

EET pro neziskovky a novinky v účetnictví
a daních neziskového sektoru
Komunikační strategie nejen na internetu
Typologie osobnosti MBTI

Cílem APO je přispět k profesionalizaci pacientských organizací a podporovat jejich samostatnost.

Novinkou v roce 2018 bylo obnovení individuálních konzultací pro APO členské organizace. Zástupci pacientských
organizací tak měli jedinečnou možnost projednat záležitosti svých organizací s experty na tyto oblasti:

•
•
•
•
•
•

Budování značky, strategie brandingu
a rebranding
Web – komunikace s dodavatelem, příprava webu,
provoz webu, zabezpečení, vhodný obsah
Správa dat online v souvislosti s GDPR
Online aplikace pro grafiku, pro řízení týmu
nebo administrativu
Efektivní marketingová komunikace
– jak zaujmout, jak argumentovat
Komunikační strategie – jak poskládat
jednotlivé kroky, aby Vás to bavilo

		
a další...
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APO Letní škola IV

APO Alumni V

Čtvrtý ročník celodenní konference APO Letní škola
se konal na konci srpna a jeho hlavním tématem bylo
„Zapojení pacientských organizací do procesu hodnocení zdravotnických technologií (HTA)“. Pozvání
na tuto akci přijali experti na HTA ze zahraničí i ČR,
zástupci pacientských organizací, Ministerstva zdravotnictví ČR, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, České
lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, farmaceutického průmyslu a médií i další hosté.

V prosinci se konalo páté výroční APO Alumni, které
hostil velvyslanec USA pan Stephen B. King ve svém
pražském sídle – vile Otto Petschka.

Činnost APO v Asociaci organizačně podporuje
a koordinuje manažerka Mgr. Zuzana Komárková.
		
		

www.pacientskaakademie.cz		

		
		

Akademie pacientských organizací
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KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ
V roce 2018 Asociace slavila 25 let od svého založení a u této
příležitosti představila veřejnosti řadu medicínských oborů, které
v posledních letech udělaly díky novým léčivům velký skok kupředu
(například: onkologie, revmatologie, neurologie, gastroenterologie).
V roce 2019 budeme v této úspěšné strategii pokračovat a dále
zdůrazňovat hodnotu inovativní léčby coby investice, která
se společnosti může bohatě vrátit.

AIFP v médiích v roce 2018:

410

6

4

100+

citací v mediálních
příspěvcích

organizace tiskových
konferencí

spoluorganizace
tiskových konferencí
s různými partnery

vydání zpráv
a vyjádření pro média

Komunikaci v AIFP řídil PR manažer Jan Typlt.
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Důraz na onkologii
Intenzivně jsme se věnovali oblasti onkologie. Jen tiskové
konference s touto tematikou se konaly dvě. Spustili
jsme web informaceleci.cz určený onkologickým
pacientům a jejich blízkým a umístili na něj poselství
předních českých onkoložek i pacientů, kteří prošli
úspěšnou léčbou.

Na internetu

Deník

8

Onkologie si zaslouží velkou pozornost, neboť
právě v ní se objevuje obzvlášť vysoké množství
nových, převratných léčiv. Některé typy nádorových
onemocnění se díky nim podařilo změnit na nemoci
dobře zvladatelné, v podstatě spíše „chronické“ než
smrtelné.

7. června 2018

www.denik.cz

PRO zdraví

Léky proti žloutence C
jsou revolucí v medicíně

Rozhovor
s odborníkem

Před exotickou
dovolenou
nezapomeňte
na očkování

DENIS DRAHOŠ

PETR URBÁNEK,
vedoucí lékař Oddělení
gastroenterologie,
hepatologie
a metabolismu ÚVN
a místopředseda České
hepatologické společnosti
ČLS JEP.

Světová zdravotnická
organizace (WHO)
důrazně varuje –
hepatitida C totiž
každoročně zabije
více než 1,4 milionu
lidí, což je téměř
stejný počet jako
AIDS, malárie či
tuberkulóza. Přitom
léčba již existuje, je
však dnes stále ještě
drahá.

Nedávná epidemie
žloutenky v Ústeckém
a Jihomoravském kraji
ukázala, že nemoc,
u níž jsme výskyt
počítali v desítkách lidí
ročně, může být větším
problémem. Může
nemoc opravdu masově
zaútočit?

dhaduje se, že
nakaženo je
zhruba 140
milionů lidí, což
je asi pětkrát
více než pacientů s virem
HIV. A je navíc prokázáno,
že pouze jeden z dvaceti
nakažených ví, že v těle
nosí virus hepatitidy C a že
jeden ze sta nakažených je
skutečně podroben léčbě.
Hepatitida neboli žloutenka je nakažlivé virové
onemocnění napadající jaterní tkáň. Správný termín
pro virový zánět jater je
hepatitida, žloutenka totiž
označuje pouze důsledek
projevující se zežloutnu-

Dodržování hygienických návyků je nejlepší obranou proti hepatitidě A

A JAKO HYGIENA

Infekční žloutenkou se lidé
mohou nakazit při nedodržení základních hygienických návyků. Virus tedy
vniká do těla ústy, nej-

Můžete přiblížit způsob
a zákeřnost přenosu
hepatitidy typu C?

Uvedený typ se
nepřenáší „špinavýma
rukama“, nýbrž krevní
cestou. Před objevem
viru hepatitidy C se
infekce šířila především
krevní transfuzí
a lékařskými výkony
i zákroky, kdy se
opakovaně používaly
injekční jehly, stříkačky
a další chirurgické
nástroje. V současné
době je riziko přenosu
krevní transfuzí
téměř nulové. Jde spíš
o rizikové chování –
sdílení stříkaček, jehel
a dalších instrumentů
mezi narkomany.

Podle zežloutnutí očního bělma dostala hepatitida český název

Obě zmíněná opatření
mají okrajový význam,
karanténa má snad
určitý smysl u hepatitidy
A. Ale u hepatitidy
typu C jsou jak
dietní opatření, tak
karanténa, nesmyslem.
Onemocnění je plíživé
a velmi dlouho nemá
vůbec žádné příznaky.
Pokud se objeví, jde
většinou o příznaky už
pokročilého onemocnění
jater. A objevuje se
velmi dlouho po vlastní
nákaze, není totiž
výjimkou, že doba od
nákazy je třeba 20 i 30
let.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Lidé si pod nemocí
nejčastěji představí
dietu a karanténu. Jak
se vlastně hepatitida
projevuje?

tím očního bělma nebo
kůže, příznak se může
vyskytnout i u jiných
nemocí. Hepatitid existuje několik typů. Rozdíl je
ve způsobu přenosu viru,
průběhu onemocnění
i v možnými následcích.
Očkovat můžeme pouze
proti typu A a B, vakcína
proti typu C je prozatím
stále ve vývoji.
Za úmrtími stojí z 96 %
případů právě typy B a C.
Před dekádou se z hepatitidy C uzdravilo jen něco
přes 40 procent léčených
a ještě před pěti lety
maximálně každý šestý.
„Pokrok v léčbě chronické virové hepatitidy C je
rychlý a bouřlivý. V posledních letech přišly společnosti, jež jsou sdružené
v naší asociaci, s celou
řadou nových přípravků ze
skupiny přímo působících
antivirotik,“ řekl k vyhlídkám léčby Jakub Dvořáček,
výkonný ředitel Asociace
inovativního farmaceutického průmyslu. Dnes se
tak hepatitida stala téměř
ve 100 procentech případů vyléčitelnou.

Proměnou prošel také web samotné Asociace
(www.aifp.cz). Tento krok vycházel z nutnosti rozdělit
web na sekce pro pacienty a odborníky.
V sekci pro širokou veřejnost byly zachovány oblíbené
poradny a přibyla užitečná sekce shrnující práva
pacientů.

O

Při těchto epidemiích
jde o případy žloutenky,
přesněji pak virové
hepatitidy typu A.
Říká se jí také „nemoc
špinavých rukou“,
protože se skutečně
nejčastěji přenáší
přímým kontaktem se
znečištěným předmětem,
ale jejím zdrojem může
být i požití znečištěné
vody či neomytého
ovoce. Na to je třeba
myslet i při turistických
pobytech v zemích, kde
je její výskyt mnohem
častější než u nás.

Asociace chce být aktivní i na sociálních sítích a na své
weby začala aktivně zvát nové návštěvníky.

lidé potýkali již v dávné
minulosti. Během doby
bronzové byla v Evropě
a Asii dokonce o dost
častější, než je tomu dnes.
Akutní forma onemocnění nevyžaduje speciální
léčbu, postačují klidový
režim a dieta. Zato chronická forma může vést až
k cirhóze či rakovině jater
nebo úmrtí. Infekce se šíří
nechráněným pohlavním
stykem, sdílením injekční stříkačky, tělesnými
tekutinami nebo z matky
na dítě v průběhu těhotenství, ale i během
porodu. Díky plošnému
očkování se od roku 2001
snížil počet nově nakaže-

na zvracení, bolest břicha,
tmavá moč či žluté oči
a kůže.
ZÁLUDNÉ CÉČKO

Hepatitida typu C může
probíhat i desítky let
s minimálními příznaky.
Nejrozšířenější bývá mezi
narkomany či bezdomovci a přenáší se zpravidla
krevní cestou. Lékaři se
ale setkávají i s lidmi, kteří
byli nakaženi před mnoha
desítkami let přímo v nemocnicích, nejčastěji při
transfuzích. I dnes se ale
můžete inﬁkovat při sdílení společných předmětů,
jako jsou zubní kartáček či
holicí strojek, onemocnění

stykem či při nehygienickém tetování a piercingu.
Za nejmodernější zbraň
lze jednoznačně považovat
léky, které máme nyní
k dispozici. Jde o jeden
z největších převratů
v medicíně za mnoho let.
V současnosti dostupné
léky se podávají poměrně
krátkou dobu, 2–3 měsíce,
nemají prakticky žádné
vedlejší účinky a úspěšnost léčby se pohybuje
kolem 96–98 %,“ říká Petr
Urbánek.
„Úspěšnost je konzistentně vysoká u všech
skupin pacientů, ať už
se v minulosti neúspěšně léčili, nebo jsou
léčeni poprvé, navíc bez
ohledu na to, s jakým
množstvím viru v těle do
terapie vstupují, zda jsou
po transplantaci jater
a podobně,“ říká Jan Šperl,
koordinátor programu
léčby virových hepatitid z pražského IKEMu.
Léčba funguje také jako
prevence šíření nemoci.
Čím méně je totiž v populaci inﬁkovaných lidí,
tím méně dalších se může
virem nakazit. Jediným
kazem na kráse je, že
nakažených virem hepatitidy C je u nás odhadem
40 tisíc. Při průměrných
nákladech více než půl
milionu korun na jednoho vyléčeného člověka jde
o 20 miliard, což je zatím
částka zcela mimo realitu.

častějším nosičem viru
jsou právě ruce, proto se
hepatitida označuje jako
nemoc špinavých rukou.
Často je nemoc také spojována se zeměmi třetího
světa, kde se také velmi
snadno šíří. Virus je
navíc velmi odolný vůči
vlivům prostředí, protože
dokáže přežít i týdny při
pokojové teplotě a v zamrazeném stavu dokonce
i několik let.
Průběh nemoci je ob- Nechat se očkovat lze jen proti hepatitidě typu A a B
vykle mírný a příznaky
odeznívají samy. „Očkování je dostupné, bezpečné ných. Většina dospělých se se rovněž přenáší kona zároveň i velmi účinné.
dokáže s infekcí vypořádat taktem s nakaženou krví,
Na rozdíl od očkování proti a plně se uzdravit v průbě- nechráněným pohlavním
dalšímu typu, hepatitidě
hu několika měsíců. Pouze
B, ale není zařazeno do
u dvou až šesti inﬁkovastandardního očkovacího
ných dospělých se může
Víte, že...
kalendáře,“ říká Petr Urbá- rozvinout v chronickou
nek, vedoucí lékař Odinfekci.
– virus hepatitidy A nepřenášejí jen lidé se žlutým
bělmem, infekční jsou totiž již mnohem dříve
dělení gastroenterologie,
Nemoc je ošidná, prohepatologie a metabolismu tože se často neprojevuje
– pravidelné mytí rukou neznamená, že člověk
ÚVN a místopředseda Česžádnými příznaky, pacineonemocní
ké hepatologické společent tak ani neví, že ji má.
– virus může být i v jídle, pití, nebo v kostkách ledu
nosti ČLS JEP.
Pokud se už symptomy
do nápojů
objeví, tak připomínají
– hepatitida typu C se netýká jen rizikových skupin
chřipku, častými příznaky
OČKOVÁNÍ PROTI
totiž jsou únava, mírná
HEPATITIDĚ TYPU B
– žloutenka není jen problémem chudých
horečka, bolest hlavy
Výzkum ukázal, že se
rozvojových zemí
žloutenkou typu B se
i svalů, nechutenství, pocit
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ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA AIFP
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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 2018 byli členy představenstva:

16

Martin Minarovič
(Janssen)
Předseda

Daniela White
(Novo Nordisk)
1. místopředsedkyně

Pavel Sedláček
(Pfizer)
2. místopředseda

Robin Turner
(Roche)

Miloš Živanský
(Eisai)

Gratiela Popescu
(AstraZeneca) – do července 2018

Miha Kline
(Eli Lilly) – od října 2018

Tuba Albayrak
(Novartis) – do listopadu 2018

Emmanuelle Boishardy
(GSK) – od prosince 2018

Výroční zpráva 2018

ORGÁNY, KTERÉ DOHLÍŽEJÍ
NA FUNGOVÁNÍ AIFP
Etická komise

Kontrolní 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.

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

Patrik Kastner
předseda komise

Jiří Locker
předseda komise

Výroční zpráva 2018
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VÝKONNÝ T ÝM

Jakub Dvořáček
Výkonný ředitel
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Výkonný ředitel AIFP:
• 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
• účastní se jednání pracovních skupin a platforem AIFP a setkání 		
vrcholných orgánů Asociace
• předsedá představenstvu Národní organizace pro ověřování 		
pravosti léčiv, která v ČR provozuje systém zaměřený na boj 		
proti padělkům léků
• do března 2018 zastával funkci místopředsedy speciální pracovní
skupiny Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací
(EFPIA) pro střední a východní Evropu

Zuzana Komárková

Jana Benová

David Kolář

Office manažerka &
projektová manažerka APO,
finanční koordinátorka

Tajemnice a právnička
– do listopadu 2018

Asistent tajemnice, právní
asistent, od prosince 2018
právník a tajemník

Jan Typlt

Barbora Čechová

PR manažer

asistentka výkonného
ředitele – od srpna 2018
Od ledna do dubna byla
asistentkou ředitele Eliška
Salvová
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Externisté:
Václav Krudenc – právní
asistent – od září 2018
Barbora Kožoušková
– Office asistentka
Denisa Průšová
– PR asistentka
Šárka Dragounová
– projektová manažerka IMI
Petr Průša – specialista
poradny Znám své léky
Markéta Adamcová
– specialistka poradny
Znám své léky

ČLENSKÉ SPOLEČNOSTI AIFP

Mezi členy jsme (zatím coby člena přidruženého) přivítali původně japonskou společnost Kyowa
Kirin Pharma, která je velmi aktivní například v oblasti onkologických léčiv.

Společnost Alexion se po etapě přidruženého členství rozhodla vstoupit mezi řádné členy.

Výroční zpráva 2018
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FINANČNÍ ROZVAHA ,
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
Nezisková organizace AIFP je dobrovolným sdružením
právnických osob. Její financování bylo plně hrazeno
z příspěvků členských společností.
Vybrané údaje z účetní závěrky (v tis. Kč)
Výnosy za rok 2018
Přijaté příspěvky
• přijaté členské příspěvky
• přijaté finanční příspěvky na stř. APO
• přijaté finanční příspěvky – onkologie
• přijaté finanční příspěvky – vakcíny

Náklady za rok 2018
24 877
23 523
533
588
233

Tržby za vlastní výkony
• kursovné
Ostatní výnosy
• kurzové rozdíly
• jiné ostatní výnosy
• úroky
Celkem

0
0
683
7
214
462
25 560

14 722
556
62
295
1 081
12 728

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

9 124

Osobní náklady

4

Daně a poplatky
Ostatní náklady
• kurzové ztráty
• dary
• pokuty a penále
• nákladové úroky
• jiné ostatní náklady

610
32
59
2
455
62

Odpisy dlouhodobého majetku

152

Poskytnuté příspěvky

712
1

Daň z příjmu

25 325

Celkem

Kompletní účetní závěrka je zveřejněna ve Sbírce listin ve spolkovém rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl L, vložka 58517.
Výsledkem hospodaření za rok 2018 byl zisk 235 311,77 Kč, který po odsouhlasení AIFP Valnou
hromadou bude převeden na účet Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

Nerozdělený zisk z let minulých je ve výši
Nedílnou součástí výroční zprávy je výrok auditora.
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Kč 575 767,80

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO
AUDITORA
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KONTAKTNÍ
A IDENTIFIKAČNÍ ÚDA JE
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
Budova IBC – Pobřežní 620/3
186 00 Praha 8

+420 277 004 291

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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Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
Budova IBC, Pobřežní 3, Praha 8, 186 00
www.aifp.cz

