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Vzácná onemocnění 

•  Výskyt u 5/10 000 obyvatel 
•  Příčina často není známa 
•  80% genetický podklad 

•  6 000- 8 000 nemocí 
•  600 000- 800 000 postižených v ČR   
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Legislativa 
•  Vzácná onemocnění poprvé určena prioritní   v akce 

rámci veřejného zdraví v EU  ve sdělí Komise  11/1993  
 

Nařízení (ES) č.141/2000 Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 1999 

 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění 
•  kritéria designace LPVO 

  



AIFP 25.2.2016 

 
 

Nařízení (ES) č.141/2000- Léčivé 
přípravky pro vzácná onemocnění  

 
 

•  Zajistit přístup nemocných se vzácnými chorobami k 
léčbě 

•  Podporovat výzkum, vývoj a uvedení na trh LPVO 

•  Pobídky (incentives) 

•  USA 1983, Japonsko 1993, Austrálie, Singapur  

•  Snaha o koordinaci podpory na úrovni EU 
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Nařízení EK No.141/2000 
 
 •  vysoké náklady na vývoj a uvedení na trh  léčivých 

přípravků (LP) pro diagnostiku, prevenci a léčbu 
•  běžné podmínky trhu = nezájem farmaceutického 

průmyslu o vývoj takovýchto léčivých přípravků 
 

    

LPVO (Orphan Drugs, OD) 
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Nařízení (ES) č.141/2000 
 
 Kritéria designace LPVO: 

•  Pro diagnostiku, prevenci a léčbu 

•  Prevalence 5/10 000 obyvatel EU 

•  Život ohrožující, chronicky invalidizující či závažná a 
chronická onemocnění 

•  Ustanovení komise expertů- COMP, EMA 
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Kritéria dezignace 
 II. 

•  neexistuje jiná uspokojivá metoda 
diagnostiky, prevence nebo léčby  
registrovaný  v EU 

  

•  pokud existuje LP musí prokázat významný 
užitek pro pacienta (significant benefit, SB)   
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Committee for Orphan Medicinal 
Products- COMP 
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Zákon č. 378/2007 Sb. § 11 zákona 
o léčivech  

•  činit opatření za účelem zajištění dostupnosti 
léčivých přípravků významných pro poskytování 
zdravotní péče a přijímá opatření na podporu 
výzkumu, vývoje a dostupnosti léčivých 
přípravků pro vzácná onemocnění a léčivých 
přípravků, které mohou být jako takové 
stanoveny, jakož i léčivých přípravků pro použití 
v dětském lékařství, 
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Meziresortní pracovní skupina pro 
vzácná onemocnění  

•  Ustanovena 2010 

Ø Zástupci jednotlivých resortů- MZČR, MPSV, 
ÚZIS,  

Ø Odborníci 
Ø Zástupci pacientů 
Ø Zástupci plátců   
Ø SÚKL 
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Národní strategie pro vzácná 
onemocnění na léta 2010-2020 

•  Mezi hlavní cíle Národní strategie proto patří 
včasná diagnostika a dostupnost adekvátní 
léčby vzácných onemocnění, koordinace a 
centralizace efektivní péče o pacienty se 
vzácným onemocněním, zlepšení vzdělání a 
informovanosti odborné i laické veřejnosti v dané 
oblasti a spolupráce na národní i mezinárodní 
úrovni se zapojením pacientských organizací a 
také zlepšení identifikace vzácných onemocnění 
v rámci systému Mezinárodní klasifikace nemocí 
(MKN). 
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Novela zákona č. 48/1997 Sb. o 
veřejném zdravotním pojištění- 2015   

….„ na poskytnutí zdravotní péče hrazené v 
rozsahu a za podmínek stanovených tímto 
zákonem souvisejícím s onemocněním s 
velmi nízkým výskytem“   
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Centra vysoce specializované péče 
o pacienty se vzácnými 

onemocněními dle §112 zákona 
372/2011Sb. 

•  Národní koordinační centrum pro pacienty se vzácným 
onemocněním- FN Motol (prof. MUDr. Milan Macek) 

Ø  Ustanovení center pro jednotlivé diagnózy, diagnostické skupiny 

Ø  Sjednocení činnosti úhrad z veřejného zdravotního pojištění u 
center ustanovených MZČR s „ centry se zvláštní smlouvou 
„ ustanovených zdravotními pojišťovnami  
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* 5 withdrawn from the register of orphan medicinal products  
   4 withdrawn from register medicinal products human use  
   15 removed from register after expire of the market exclusivity period 
 

Distribution of Orphan MAA  
100 granted to date* Period 2000-2014 

  
 

Number of conditions: 81 
(including extension of indications/variations) 

A Alimentary tract and 
metabolism 
B Haematology 
C Cardiovascular system 
H Systemic hormonal 
J Antiinfectives for systemic 
use  
L Immunology 
L Antineoplastic 
M Musculo-skeletal system 
N Nervous system 
R Respiratory system 
V Various 
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16 

Dostupnost „ orphan“ léků 
v ČR 

90 centrálně 
schváleno 

27 dostupné 
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LPVO a nákladová efektivita 
VILP 
§  Stanovení trvalé úhrady  

o  Jeho terapeutická účinnost a bezpečnost- risk/ benefit- 
EU,EMA,COMP- požadavek účinnosti v běžné klinické praxi ČR  

o  Závažnost onemocnění, k jejímuž léčení je určen- statut 
orphan léku  

o  Nákladová efektivita - jak ji stanovit ???? 
o  Při přechodu do trvalé úhrady hodnocení nákladové efektivity- 

pro vzácnost doba 36 měsíců nedostatečná  
o  HTA nelze aplikovat na „léky pro vzácná onemocnění  
o  2 roky trvá než centrálně registrovaný lék v EU získá  cenu/

úhradu v ČR 
o  Ochota platit- QUALY 1 100 000 Kč ( 3x HDP) 
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VZP+SZP – ABSOLUTNÍ ČÍSLA 
2007-2012 
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Mboho překážek ….. 
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Směrnice EP a Rady o uplatňování 
práv pacientů v přeshraniční péči 

Vzácné onemocnění- samostatný dodatek 

•  Síť evropských referenčních 
center pro vzácná onemocnění - 
2017 

 



ČAVO 
§  zal. v březnu 2012 
§  27 členů - pacientských organizací pro VO 
§  Spolupráci s odbornými garanty, EUCERD, 

Orpha.net 
§  členem Meziresortní a mezioborové komise 

pro VO při MZČR 
§  členem Eurordis 
§  Zpravodaj „ČAVO“ 
§  www.vzacna-onemocneni.cz 
§  Zvyšování povědomí o VO u nás  
     Semináře, medializace 
 
 



Kdo jsme 

Česká asociace pro vzácná onemocnění 
(ČAVO) 
 
 

§  Zastupovat a prosazovat zájmy pacientů/členů 
s VO 

§  Zvyšovat povědomí o VO 

§  Zlepšovat přístup k informacím, léčbě, diagnostice a   
dalším službám  

§  Podporovat vědecký a klinický výzkum v oblasti VO 

§  Podporovat zlepšení kvality života pacientů s VO 



30 pacientských organizací  

Naši členové 

18 členských diagnóz 



Zvyšování povědomí 



Projekt Včasná diagnostika 

help@vzacna-onemocneni.cz 
 



-  Účast pacientů na 
praktických cvičeních 
 
Spolupráce s LF UK , FN 
Motol a ÚBLG na 
pregraduálním vzdělávání 
mediků  
 
Cílem je osobní předávání 
zkušeností pacientů a jejich 
rodin studentům medicíny 

Spolupráce s LF UK 



Dotazy? 

info@vzacna-onemocneni.cz 
www.vzacna-onemocneni.cz 

 
 
 



29. únor 2016 
 

Den vzácných onemocnění 


