
Odpovědi k veřejné konzultaci 
 
Vzácná onemocnění : výzva pro Evropu. 
 
Společnost CMT o.s.  v ČR – svépomocné sdružení občanů s dědičnými neuropatiemi 

Charcot-Marie-Tooth (CMT) podporuje tuto iniciativu ke zlepšení a zefektivnění péče , 

poznání, evidence i výzkumu v oblasti tzv. vzácných onemocnění. 

 

Dědičná neuropatie CMT je jedním z nečastějších geneticky podmíněných onemocnění. 

Incidence CMT  je uváděna mezi 1:2500 – 1:5000 tj. 2-4 osoby na 10 000 obyvatel, odpovídá 

tedy definici tzv. vzácných onemocnění a je na horní hranici limitu. V ČR žije určitě několik 

tisíc lidí postižených CMT. 

Vyjadřujeme plnou podporu iniciativě EK ve věci vzácných onemocnění. Jsme toho 

názoru, že je potřeba sestavení soupisu těchto nemocí. Po tomto kroku musí 

následovat informační kampaň pro širokou veřejnost, a to za použití moderních forem 

komunikace s důrazem na elektronická média. Co se týče lékařské péče o lidi s 

těmito vzácnými onemocněními, je třeba zajistit vytvoření a podporu specializovaných týmů 

odborníků z různých oborů, kteří by se dané problematice speciálně a podrobně věnovali. 

Vytvoření specializovaných center umožní zefektivnění péče pro pacienty i zefektivní 

vynakládané prostředky. Pacienti se vzácnými onemocněními by měli být v péči zkušených 

odborníků v dané problematice, což lze zajistit jen v specializovaném centru s potřebným 

zázemím. V podobných centrech je také možné zajistit propojení klinické péče, diagnostiky a 

léčby s výzkumem, který umožní zlepšení kvality života lidí se vzácnými onemocněními a 

jejich rodin.  

 

Odpovědi k otázkám : 

 

1) současná definice EU vzácného onemocnění je uspokojivá a správná 

2) ano, je však třeba jasně předem vymezit konkrétní choroby a poruchy, část nemocí je 

určitě dobře vedena v kódování již dnes 

3) rozhodně může, vnitrostátní systém určitě většinou nemá či často nedostatečně validní 

podklady o incidencích řady onemocnění v ČR – nejsou údajně ani např. podklady o 

počtu neslyšících v ČR, o CMT také ne 

4) ano , měl by být podpořen přenos znalostí a vytvořit předpoklady pro mobilitu 

pacientů nebo aspoň jejich kontakty a přenos informací a zkušeností 



5) ano , měly by být zavedeny on-line elektronické nástroje – levné , dostupné, efektinví 

6) Vytvoření sítě specializovaných center poskytujích DNA testování pro co největší 

spektrum vzácných chorob, pro častější choroby a příčiny více center, pro vzácnější či 

velmi vzácné jen omezený počet či jen jediné centrum v EU, ale aby byla dostupnost i 

pro velmi vzácné choroby a genové poruchy 

7) U ovlivnitelných, tedy zejména léčitelných chorob  nebo dispozičních faktorů ano 

8) Předpokládáme spíše na úrovni vnitrostátní – vzhledem k systému financování 

zdravotní péče podle států 

9) měla by mít spíše dobrá doporučení a potřebné návrhy řešení, nařízení až mnohem 

později 

10) Specializovaná centra pro diagnostiku a léčbu a výzkum jednotlivých tzv. vzácných 

onemocnění případně skupin takových onemocnění. Podpora svépomocných sdružení 

osob s tzv. vzácnými onemocněními. Informovanost veřejnosti odborné i laické o 

existenci a o problematice jednotlivých tzv. vzácných chorob a o dostupnosti 

diagnostiky a léčby a výzkumu těchto chorob. 

11) Podpora na úrovni států i na úrovni EU. Podpora registrů i biobank a podpora 

mezinárodní spolupráce. 

12) Průmysl či charitativní organizace by měly či mohly mít úlohu podpůrnou 

13) Souhlas s myšlenkou akčních plánů ve smyslu celostátní a dlouhodobé koncepce a to 

obecně na celostátní úrovni s rozpracováním v regionech. 

14) Ano ! 
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