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1. PROBLÉM 

Zriedkavé choroby (ZCH) sú život ohrozujúce alebo chronicky invalidizujúce choroby s nízkym 
výskytom a vysokou komplikovanosťou. Väčšina z nich sú genetické choroby, medzi ostatné 
kategórie patria zriedkavé druhy rakoviny, autoimúnne choroby, vrodené malformácie, toxické 
a infekčné choroby. Vyžadujú si jednotný prístup založený na osobitnom a spoločnom úsilí 
predchádzať značnej chorobnosti alebo zamedziť predčasnej úmrtnosti a zlepšiť kvalitu života 
alebo socioekonomický potenciál postihnutých osôb. 

• Akčný program Spoločenstva v oblasti ZCH vrátane genetických chorôb bol prijatý na 
obdobie od 1. januára 1999 do 31. decembra 20031. Tento program definoval výskyt ako 
nízky, ak choroba postihuje menej ako 5 z 10 000 osôb v Európskej únii. 

• Hoci sa zdá, že táto miera výskytu 5 z 10 000 je nízka, ide približne o 246 000 osôb na 
chorobu v EÚ s 27 členskými štátmi (ČŠ). 

• Na základe súčasných vedeckých poznatkov 6 % z celkového počtu obyvateľov EÚ je 
v určitom okamihu života postihnutých medzi 5 000 až 8 000 rôznymi ZCH. Inými 
slovami, približne 15 miliónov ľudí v Európskej únii (s 27 ČŠ) je postihnutých alebo bude 
postihnutých ZCH. 

• Podľa dostupných zdrojov v medicínskej literatúre2 menej ako 100 ZCH sa vyskytuje blízko 
hranice 5 z 10 000, napríklad, Brugadov syndróm, Guillain-Barrého syndróm, skleroderma 
alebo defekty neurálnej rúry. Väčšina ZCH je veľmi zriedkavá, postihuje jedného zo 100 
000 ľudí alebo menej, a patria medzi ne hemofília, Ewingov sarkóm, Duchennova svalová 
dystrofia alebo von Hippel-Lindauova choroba. Tisícky ZCH postihujú iba niekoľko 
pacientov v Európe, napríklad, Pompeho choroba, alternačná hemiplégia alebo kongenitálny 
centrálny hypoventilačný syndróm. Pacienti s veľmi zriedkavými chorobami a ich rodiny 
sú osobitne izolovaní a zraniteľní. 

• Veľká rôznorodosť sa zaznamenáva aj pokiaľ ide o vek, v ktorom sa objavia prvé 
symptómy: polovica ZCH sa môže objaviť pri narodení alebo počas detstva (napríklad, 
Williamsov syndróm, Prader-Williho syndróm, retinoblastóm). Druhá polovica ZCH sa 
môže objaviť v dospelosti (napríklad, Huntingtonova choroba, Creutzfeld-Jacobova 
choroba, amyotrofická laterálna skleróza). 

• Väčšina ZCH sú genetické choroby, ale môžu vzniknúť aj v dôsledku vystavenia vplyvom 
životného prostredia počas tehotenstva alebo neskôr počas života, často v spojení 
s genetickou náchylnosťou. Niektoré sú zriedkavými formami alebo zriedkavými 
komplikáciami bežných chorôb. 

• ZCH sa veľmi líšia aj pokiaľ ide o závažnosť a prejavy. Predpokladaná dĺžka života 
pacientov so ZCH je výrazne znížená. Mnohé ZCH sú zložité, degeneratívne a chronicky 
invalidizujúce ochorenia, zatiaľ čo iné sú zlučiteľné s bežným životom – ak sa diagnostikujú 
včas a zvládajú sa a/alebo liečia primeraným spôsobom. Ovplyvňujú fyzické schopnosti, 
duševné schopnosti, správanie a zmyslové schopnosti a spôsobujú postihnutia. Niekoľko 

                                                 
1 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1295/1999/ES z 29. apríla 1999 o akčnom programe Spoločenstva v oblasti verejného zdravia 
na roky 1999 až 2003. 
2 Výskyt zriedkavých chorôb: Bibliografický prehľad z júla 2007 - Orphanet 
 

http://eur-lex.europa.eu/pri/en/oj/dat/1999/l_155/l_15519990622en00010005.pdf
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postihnutí sa často vyskytuje spolu, s mnohými funkčnými následkami (definovanými ako 
poly-postihnutie alebo pluri-postihnutie). Tieto postihnutia prispievajú k pocitu izolovanosti 
a mohli by byť zdrojom diskriminácie a obmedzovať akékoľvek príležitosti vo 
vzdelanostnej, profesijnej a spoločenskej oblasti. 

• Za pomerne bežnými chorobami sa môžu skrývať základné ZCH, napríklad autizmus 
(ktorý je hlavným prejavom Rettovho syndrómu, syndrómu fragilného chromozómu X, 
Angelmanovho syndrómu, fenylketonúrie dospelých, Sanfilippovej choroby, atď.) alebo 
epilepsia (ktorá je prejavom tuberkulóznej sklerózy, Shokeirovho syndrómu, Dravetovho 
syndrómu, atď.). Mnohé stavy, ktoré boli v minulosti klasifikované ako duševná porucha, 
cerebrálne postihnutie, autizmus alebo psychóza, sú prejavmi ZCH, ktoré je potrebné ešte 
charakterizovať. Mnohé druhy rakoviny vrátane všetkých druhov rakoviny postihujúcej deti 
sú ZCH, ako aj väčšina vrodených malformácií. 

• Ukázalo sa, že výskum v oblasti ZCH je veľmi užitočný pre lepšie pochopenie mechanizmu 
bežných chorôb, medzi ktoré patrí obezita a cukrovka, pretože predstavujú model 
dysfunkcie biologickej cesty. Výskum v oblasti ZCH bol nevyhnutný na určenie väčšiny 
ľudských génov, ktoré boli doposiaľ určené, a na štvrtinu inovačných liekov, ktorých 
uvedenie na trh EÚ bolo schválené (lieky na ojedinelé ochorenia). Výskum v oblasti ZCH 
však nie je iba obmedzený, ale je aj rozptýlený v rôznych laboratóriách po celej EÚ. Za 
normálnych trhových podmienok nie je farmaceutický priemysel ochotný investovať do 
liekov a lekárskych pomôcok na zriedkavé choroby v dôsledku veľmi obmedzeného trhu pre 
každú chorobu. Tým sa vysvetľuje, prečo sa ZCH nazývajú aj „chorobami - sirotami“: Sú 
„sirotami“ na okraji záujmu výskumu a trhu, ako aj politík v oblasti verejného zdravia. 

• Hoci ZCH značnou mierou prispievajú k chorobnosti a úmrtnosti, nie sú viditeľné 
v informačných systémoch verejného zdravia v dôsledku neexistencie vhodných kódových 
a klasifikačných systémov. 

• Neexistencia špeciálnych zdravotných politík v oblasti ZCH a nedostatok odborných 
znalostí vedú k oneskorenej diagnóze a obtiažnemu prístupu k starostlivosti. To vedie 
k ďalším fyzickým, psychologickým a duševným poškodeniam, niekedy narodeniu 
postihnutých súrodencov alebo dokonca škodlivej liečbe a strate dôvery v systém zdravotnej 
starostlivosti. Niektoré ZCH sú zlučiteľné s normálnym životom, ak sa včas diagnostikujú a 
primerane zvládnu. 

• Zameranie pozornosti na ZCH je vo väčšine ČŠ EÚ pomerne novým javom. Orgány 
verejného zdravia a politickí činitelia si až donedávna väčšinou nevšímali tieto otvorené 
problémy v dôsledku roztrieštenia politických diskusií o mnohých rôznych ZCH namiesto 
toho, aby radšej uznali spoločné problémy týkajúce sa všetkých ZCH. 

• Národné zdravotnícke služby pre diagnostiku, liečbu a rehabilitáciu ľudí so ZCH sa značne 
líšia, pokiaľ ide o ich dostupnosť a kvalitu. Obyvatelia ČŠ a/alebo regiónov v ČŠ majú 
nerovnaký prístup k odborným službám a liekom na ojedinelé ochorenia. Niekoľko ČŠ sa 
úspešne zaoberá niektorými problémami, ktoré so sebou prináša zriedkavosť týchto chorôb, 
zatiaľ čo iné ešte neuvažovali o možných riešeniach. 

 

2. ROZSAH PÔSOBNOSTI EURÓPSKYCH OPATRENÍ  
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• Oprávnenosť opatrení Spoločenstva v oblasti ZCH sa jasne prejaví pri spojení zásady 
subsidiarity [„Únia neprijíma opatrenia (okrem oblastí, ktoré spadajú výlučne pod jej 
právomoc), pokiaľ nie sú účinnejšie ako opatrenia prijaté na národnej, regionálnej alebo 
miestnej úrovni“] s právnym základom opatrení EÚ v oblasti verejného zdravia, článkom 
152, v ktorom sa uvádza: „Pri stanovení a uskutočňovaní všetkých politík a činností 
Spoločenstva sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia. Činnosti Spoločenstva, 
ktoré dopĺňajú vnútroštátne politiky, sa zameriavajú na zlepšenie verejného zdravia, 
prevenciu ľudských chorôb a ochorení, a odstraňovanie zdrojov nebezpečenstva pre zdravie 
ľudí.“. 

• Stratégia Spoločenstva v oblasti ZCH je spojená aj s implementáciou európskych hodnôt, 
medzi ktoré patrí boj proti diskriminácii, vrátane diskriminácie založenej na postihnutí, 
a ochrana ľudských práv. 

• Osobitnosti ZCH – obmedzený počet pacientov a nedostatok príslušných vedomostí 
a odborných znalostí – ich vyčleňujú ako jedinečnú oblasť veľmi vysokej európskej 
pridanej hodnoty. V oblasti verejného zdravia pravdepodobne neexistuje žiadna iná oblasť, 
v ktorej spolupráca medzi 27 rôznymi národnými prístupmi môže byť tak účinná a efektívna 
ako v prípade ZCH. Túto skutočnosť uznali a potvrdili národné aj európske subjekty 
prijímajúce rozhodnutia a všetky dotknuté strany (nadsadenie). Potreba spojiť tieto veľmi 
obmedzené zdroje by sa mohla lepšie riešiť koordinovaným spôsobom na úrovni EÚ. 

• Výskum v oblasti ZCH si vyžaduje spoluprácu medzi tímami rôznych disciplín a prístup k 
údajom a biologickému materiálu zhromaždenému na úrovni EÚ s cieľom zabezpečiť 
primeranú veľkosť vzoriek. V tejto oblasti sú osobitne dôležité projekty spolupráce 
v oblasti výskumu a projekty v oblasti koordinácie, ako aj vytvorenie spoločných 
infraštruktúr: registre, databázy, informačné fondy a technické platformy. 

• Pacienti, ktorí trpia zriedkavou chorobou, by mali mať právo na rovnakú prevenciu, 
diagnostiku a liečbu ako všetci ostatní pacienti. Rozvinutie európskej spolupráce 
v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a lekárskych služieb pacientom so ZCH 
bude mať hlavný potenciál, pokiaľ ide o prínosy pre európskych obyvateľov, predstavujú 
tieto opatrenia: 

- prekonanie obmedzených skúseností odborníkov, ktorí zápasia so zriedkavými 
chorobám; 

- zlepšenie prístupu obyvateľov EÚ k liečbe, ktorá si vyžaduje koncentráciu/spojenie 
zdrojov (infraštruktúra a znalosti) alebo odborné poznatky; 

- zabezpečenie najvyšších možných vyhliadok na úspech pre pacientov 
prostredníctvom spoločného využívania odborných poznatkov a zdrojov; 

- nákladovo efektívne využívanie zdrojov ich koncentráciou tam, kde je to vhodné; 
- pomoc pri spoločnom využívaní vedomostí a zabezpečenie odbornej prípravy pre 

zdravotníckych odborníkov; 
- pôsobenie ako normy, ktoré pomáhajú rozvinúť a šíriť osvedčené postupy po celej 

Európe; 
- pomoc krajinám, ktoré nemajú dostatočné zdroje zo svojho zdravotníckeho sektora, 

aby poskytovali úplné spektrum vysoko špecializovaných služieb najvyššej kvality. 

• Prostredníctvom biologického testu možno diagnostikovať viac ako 2 000 ZCH. Vzhľadom 
na tento veľký počet a potrebu vytvoriť a overiť špecifický súbor diagnostických skúšok pre 
každú chorobu nemôže byť žiadna krajina sebestačná pri zabezpečení biologických testov. 
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• Prístup k informáciám je absolútnym právom. Uverejnenie presných informácií o každej 
z tisícok ZCH, ktoré sú prispôsobené potrebám zdravotníckych odborníkov, pacientov a ich 
rodiny, je výzvou, ktorú možno splniť iba na úrovni EÚ, aj keď budú potrebné preklady do 
národných jazykov a prispôsobenie vnútroštátnym rámcom zdravotnej starostlivosti. 

• Mnohé ZCH sú veľmi zriedkavé. Izolované rodiny by mali byť lepšie informované 
o príslušných dostupných službách. To sa dá lepšie uskutočniť iba na európskej úrovni 
prostredníctvom vhodných nástrojov, medzi ktoré patria internetové služby a linky pomoci. 

 

3. PREDCHÁDZAJÚCE A PREBIEHAJÚCE ČINNOSTI V OBLASTI ZCH 

Na základe článku 152 bol na obdobie od 1. januára 1999 do 31. decembra 2003 prijatý akčný 
program Spoločenstva v oblasti ZCH vrátane genetických chorôb. Cieľom programu bolo 
prispieť, v koordinácii s inými opatreniami Spoločenstva, k zabezpečeniu vysokej úrovne 
ochrany zdravia vo vzťahu k ZCH. V rámci prvého úsilia EÚ v tejto oblasti sa osobitná 
pozornosť venovala zlepšeniu vedomostí a zjednodušeniu prístupu k informáciám o týchto 
chorobách. 

ZCH sú teraz jednou z priorít programu EÚ v oblasti verejného zdravia na roky 2003 - 
20083. Podľa pracovných plánov GR SANCO týkajúcich sa vykonávania programu v oblasti 
verejného zdravia boli hlavnými oblasťami opatrení definovanými GR SANCO: 

• podpora informačných sietí o ZCH a podpora rozvoja osvedčených postupov. Pokiaľ ide 
o projekty ZCH a ako všeobecné kritérium, GR SANCO uprednostňuje všeobecné siete, 
v ktorých sa sústreďujú informácie o čo najväčšom počte ZCH – nielen o jednej špecifickej 
chorobe – s cieľom zlepšiť informácie, monitorovanie a dohľad; 

• vytvorenie európskej konzultačnej štruktúry, osobitnej skupiny pre zriedkavé choroby 
(podporovanej vedeckým sekretariátom)4, ako európskeho referenčného miesta na výmenu 
osvedčených postupov; 

• koordinácia úsilia zameraného na realizáciu akcií v oblasti programu verejného zdravia 
s úsilím v oblasti výskumu v rámci programov FP6 a FP7. 

ZCH budú naďalej prioritou v novom akčnom programe v oblasti verejného zdravia na roky 
2008 - 2013. V spoločnej pozícii prijatej Radou 22. marca 2007 k prijatiu rozhodnutia 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje druhý akčný program 
Spoločenstva v oblasti zdravia na roky 2007 - 20135 sa v bode 2.2.2. prílohy stanovuje: 
„Podporovať opatrenia na prevenciu závažných ochorení osobitného významu so zreteľom na 
celkové zaťaženie Spoločenstva spôsobené chorobou a opatrenia týkajúce sa zriedkavých 
ochorení, v prípade ktorých môžu kroky Spoločenstva zamerané na boj s ich determinantmi 
predstavovať významnú pridanú hodnotu k úsiliu na vnútroštátnej úrovni“. 

                                                 
3 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1786/2002/ES z 23. septembra 2002 o akčnom programe Spoločenstva v oblasti verejného 
zdravia (2003-2008). 
4 Pozri http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/rare_5_en.htm 
5 Pozmenený návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o druhom akčnom programe Spoločenstva v oblasti zdravia a ochrany 
spotrebiteľa na roky 2007 – 2013, KOM(2006) 234 v konečnom znení. 
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ZCH sú určené za prioritu aj v pracovnom dokumente pracovníkov Komisie, ktorý je sprievodným 
dokumentom k Bielej knihe „Spoločne za zdravie: Strategický prístup EÚ na obdobie 2008 – 
2013“6. 

ES uskutočňuje politiku v oblasti liekov na ojedinelé ochorenia v rámci zodpovednosti GR 
ENTR a Európskej agentúry na hodnotenie liekov (European Medicines Agency, EMEA). 
Nariadenie o liekoch na ojedinelé ochorenia (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 141/2000 zo 16. decembra 1999 o liekoch na ojedinelé ochorenia7) bolo navrhnuté s cieľom 
stanoviť kritériá na stanovenie liekov na ojedinelé ochorenia v EÚ a opisujú sa v ňom stimuly 
(napríklad, desaťročnú exkluzivitu na trhu, pomoc pri príprave protokolu, prístup 
k centralizovanému postupu na udelenie povolenia na uvedenie lieku na trh) na podporu 
výskumu, vývoja liekov a obchodu s liekmi na liečbu, predchádzanie ZCH alebo ich 
diagnostikovanie. Právnymi predpismi EÚ vo farmaceutickej oblasti sa dokončila politika 
v roku 2003 s povinným centralizovaným postupom v EÚ na povoľovanie uvádzania všetkých 
liekov na ojedinelé ochorenia na trh. 

V roku 2000 bol v rámci EMEA zriadený Výbor pre lieky na ojedinelé ochorenia (Committee 
for Orphan Medicinal Products, COMP)8 s cieľom preskúmať žiadosti od osôb alebo 
spoločností žiadajúcich o „zaradenie liekov medzi lieky na ojedinelé ochorenia“ v prípade 
výrobkov, ktoré chcú vyvíjať na diagnostiku, prevenciu alebo liečbu ZCH.  

Európska komisia, EMEA a ČŠ poskytujú farmaceutickému priemyslu už sedem rokov stimuly 
na výskum, vývoj a predaj takýchto liekov na ojedinelé ochorenia, medzi inými ide aj o lieky na 
rakovinu, metabolické poruchy, imunologické, kardiovaskulárne a respiračné choroby. Za 
bežných trhových podmienok by sa takéto lieky nevyvinuli. Od Komisie sa žiada, aby uverejnila 
podrobný zoznam všetkých takýchto stimulov. Doposiaľ boli uverejnené dve takéto správy, 
v roku 2002 a v roku 2006. V poslednej správe, ktoré uverejnilo GR ENTR 26. júna 2006, sa 
zdôrazňuje, že politika EÚ v oblasti liekov na ojedinelé ochorenia je úspešná a celkove jedna 
z najúspešnejších politík EÚ. V období od apríla 2000 do augusta 2007 dostala EMEA viac ako 
740 žiadostí o zaradenie liekov medzi lieky na ojedinelé ochorenia. K júlu 2007 dostalo viac 
ako 40 rôznych nových liekov na ojedinelé ochorenia, ktoré sú určené na liečbu viac ako 40 
rôznych život ohrozujúcich alebo chronicky invalidizujúcich ZCH, povolenie na uvedenie na 
trh. Okrem toho COMP označil už viac ako 500 ďalších liekov ako lieky na ojedinelé ochorenia, 
ktoré sa však stále podrobujú klinických testom. V správe9 sa uvádzajú aj podrobnosti o doteraz 
zavedených národných stimuloch. Situácia sa medzi jednotlivými ČS výrazne líši, niektoré ČŠ 
sa zameriavajú na podporu ďalšieho výskumu (napríklad, Španielsko alebo Nemecko), iné na 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zabezpečenie centier odborníkov (škandinávske krajiny, 
Dánsko, Taliansko). Iba jedna krajina uplatňuje komplexný prístup k problematike ZCH 
prostredníctvom národného akčného plánu (Francúzsko na obdobie rokov 2005 - 2008). ČŠ 
však stále nezabezpečujú úplný prístup ku každému schválenému povolenému lieku na 
ojedinelé ochorenia. 

Výskumné projekty v oblasti zriedkavých chorôb sa podporujú prostredníctvom rámcových 
programov Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu a technického rozvoja (Framework 
Programmes, FP)10. V súčasnom rámcovom programe, FP7, je téma zdravia, ako jedna 
z desiatich tém navrhnutých v rámci osobitného programu „spolupráce“, vytvorená na podporu 
rôznych foriem medzinárodnej spolupráce v celej Únii aj mimo nej s cieľom zlepšiť zdravie 
                                                 
6 Pozri http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/health_strategy_en.htm 
7 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 141/2000 zo 16. decembra 1999 o liekoch na ojedinelé ochorenia. 
8 Pozri http://www.emea.europa.eu/htms/general/contacts/COMP/COMP.html 
9 Pozri http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/orphanmp/doc/inventory_2006_08.pdf. 
10 Pozri http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html 

http://emea.europa.eu/htms/general/contacts/COMP.html
http://emea.europa.eu/htms/general/contacts/COMP.html
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obyvateľov Európy, zvýšiť konkurencieschopnosť a podporiť inovačnú kapacitu európskych 
odvetví a podnikov pôsobiacich v oblasti zdravia, pričom sa v rámci nej riešia celosvetové 
problémy v oblasti zdravia. Dôraz sa bude klásť na translačný výskum (prenesenie základných 
objavov do klinickej praxe vrátane vedeckého overenia experimentálnych výsledkov), vývoj 
a overenie nových liečebných postupov, spôsoby podpory zdravia a prevencie, vrátane podpory 
zdravia detí, zdravého starnutia, diagnostických nástrojov a liečebných technológií, ako aj na 
trvalo udržateľné a účinné systémy zdravotnej starostlivosti. Presnejšie, výskum zriedkavých 
chorôb v rámci FP7 je zameraný na celoeurópske štúdie prírodovedy, patofyziológie a vývoj 
preventívnych, diagnostických a liečebných zákrokov.  

Projekt ERA-NET podporovaný z FP6 je venovaný ZCH (E-Rare)11 s cieľom vyvinúť spoločné 
a medzinárodné činnosti (preskúmanie národných programov, označenie rozdielov 
a prekrývania medzi národnými výskumnými programami a činnosťami v oblasti ZCH). E-Rare 
počíta s vytvorením trvalej a dlhotrvajúcej spolupráce medzi partnermi z ČŠ s cieľom 
koordinovať národné výskumné programy, aby sa prekonala roztrieštenosť výskumu v oblasti 
ZCH a aby sa podporili interdisciplinárne prístupy s cieľom zosúladiť a rozvíjať synergie medzi 
národnými a/alebo regionálnymi výskumnými programami zúčastnených krajín, rozvíjať 
spoločnú výskumnú politiku v oblasti ZCH a udržať priaznivé konkurenčné postavenie, pokiaľ 
ide o výskum v oblasti ZCH v iných regiónoch sveta, napríklad, v severnej Amerike a Ázii. 

GR SANCO zriadilo skupinu na vysokej úrovni (High Level Group, HLG) pre zdravotnícke 
služby a zdravotnú starostlivosť, ako spôsob prijatia odporúčaní vyjadrených v rámci procesu 
úvah o mobilite pacientov. Jedna z pracovných skupín tejto skupiny na vysokej úrovni sa 
zaoberá referenčnými sieťami centier odborných poznatkov v oblasti ZCH. Osobitná 
skupina pre ZCH predložila HLG v roku 2006 správu „Prínos k formovaniu politiky: Za 
európsku spoluprácu v oblasti zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti v oblasti 
ZCH“12, v ktorej sa aktualizovali informácie o referenčných sieťach v Európe. V správe sú 
uvedené podrobnosti o využívaní konceptu referenčných sietí pre ZCH v Európe, ako aj o ich 
príslušných funkciách. V pracovných plánoch na roky 2006 a 2007, ktoré sa týkajú 
uskutočnenia programu EÚ v oblasti verejného zdravia, sa ako priorita v oblasti ZCH zaviedlo 
vytvorenie európskych referenčných sietí pre ZCH. Podľa tejto priority boli na financovanie 
vybrané niektoré pilotné projekty13 (v oblasti cystickej fibrózy, zriedkavých krvácavých 
ochorení, nedostatku enzýmu alfa 1 antitrypsínu, porfýrií, dysmorfológie, detského 
Hodgkinovho lymfómu, histocytózy a detských neurologických chorôb). 

V tomto zmysle sa v článku 16 návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady 
o zdravotníckych službách14 stanovuje, že: „Členské štáty v úzkej spolupráci s Komisiou 
podporujú rozvoj európskych referenčných sietí s cieľom poskytovať vysokokvalitnú a nákladovo 
efektívnu zdravotnú starostlivosť pacientom s chorobami, ktoré si vyžadujú osobitnú koncentráciu 
finančných zdrojov alebo odborných poznatkov.“ 

POSILNENIE POSTAVENIA PACIENTOV 

Svetová banka definuje posilnenie postavenia ako „proces zvyšovania schopnosti jednotlivcov 
alebo skupín vybrať si a premeniť svoju voľbu na žiadané opatrenia a výsledky“. Svetová 
zdravotnícka organizácia (WHO) opísala posilnenie postavenia ako „podmienku zdravia“ a 
„stratégiu aktívneho partnerstva a starostlivosti o seba na zlepšenie výsledkov v oblasti zdravia 

                                                 
11 Pozri http://www.e-rare.eu/cgi-bin/index.php 
12 Pozri http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/rare_8_en.htm 
13 Vyberajú sa projekty na financovanie na rok 2007 a mali by získať spolufinancovanie pod podmienkou, že rokovania s Európskou komisiou 

budú úspešné a že sa podpíše grantová dohoda. 
14 Pozri http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/patient_mobility_en.htm 
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a kvality života chronicky chorých“. Takto definované posilnenie postavenia je nutnou 
podmienku pre pacientov so ZCH, ktoré sú chronické, ťažko zvládnuteľné, také zriedkavé, že 
koordinované úsilie je nevyhnutné, aby sa dosiahol pokrok, a v značnej miere prehliadané 
výskumným/lekárskym spoločenstvom a politickými činiteľmi. Pacienti so ZCH a organizácie, 
ktoré ich podporujú, patria medzi najviac akcieschopné skupiny v zdravotníckom sektore, najmä 
v dôsledku ich vlastného boja za uznanie a zlepšenú starostlivosť. V oblasti výskumu ZCH 
otvorili cestu novej ére prekonaním medzery značne ignorovanej na jednej strane verejným 
výskumom, ktorý prehliadal ich požiadavky a očakávania, a na druhej strane výskumom 
motivovaným trhom, ktorý obmedzuje výskumné projekty na projekty, ktoré sú dostatočne 
ziskové, aby sa nimi opodstatnili súkromné investície. Organizácie pacientov teraz zohrávajú 
aktívnu a pomocnú úlohu pri stanovení výskumných politík a projektov v oblasti ZCH. 
V dôsledku veľkého počtu ZCH existuje v Európe viac ako 1 700 organizácií pacientov. Mnohé 
z nich sú organizované v národných združeniach ZCH a/alebo pridružené k zastrešujúcim 
organizáciám EÚ pre špecifické choroby a/alebo k zastrešujúcej organizácii EÚ pre ZCH, medzi 
ktoré patrí Európska organizácia pre zriedkavé choroby (Eurordis)15. Eurordis združuje 
organizácie v 33 krajinách, umožňuje priamy dialóg medi Európskou komisiou, ďalšími 
zainteresovanými stranami a spoločenstvom pacientov so ZCH. 

4. CIELE 

Cieľom tohto dokumentu je zhrnúť nevyhnutné prvky pre účinnú politiku, ktorá sa zaoberá 
dôležitou problematikou zriedkavých chorôb v Európe. Strategický cieľ zásahu ES v tejto 
oblasti je zameraný na zlepšenie možnosti pacientov byť primerane a včas diagnostikovaní, 
získať primerané a včasné informácie a starostlivosť. To zase prispeje k dosiahnutiu 
nadradeného cieľa, ktorým je zlepšenie výsledkov v oblasti zdravia, a teda k nárastu počtu 
rokov života v zdraví, ktoré sú kľúčovým ukazovateľom lisabonskej stratégie16.  

Tento cieľ si vyžaduje: 

• Posilnenie spolupráce medzi programami EÚ: tieto programy zahŕňajú programy EÚ 
v oblasti verejného zdravia, rámcové programy v oblasti výskumu a technologického 
rozvoja, stratégia v oblasti liekov na ojedinelé ochorenia, nariadenie o pediatrických 
liekoch17 a stratégia moderných liečebných metód, budúca smernica o zdravotníckych 
službách18, štatistický program EÚ19 a všetky ostatné existujúce alebo budúce iniciatívy EÚ. 

• Podporu EÚ - 27 pri rozvoji národných politík v oblasti zdravia s cieľom zabezpečiť 
rovnaký prístup k prevencii, diagnostike, liečbe a rehabilitácii a ich dostupnosť pre ľudí so 
ZCH. Je potrebných viac iniciatív v oblasti zvyšovania informovanosti verejnosti v ČŠ. 
Okrem usmernenia verejnej mienky by sa toto úsilie malo nasmerovať aj na odborníkov 
v oblasti zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb, subjekty prijímajúce rozhodnutia, 
vedúcich pracovníkov v oblasti zdravotníckych a sociálnych služieb a na média. Bolo by to 
možné dosiahnuť prostredníctvom každoročných informačných kampaní. 

• Zabezpečenie, aby sa všade v Európe rozvíjali a spoločne využívali spoločné usmernenia 
v oblasti politiky: osobitné opatrenia – v oblastiach, medzi ktoré patrí výskum, referenčné 
centrá, prístup k informáciám, stimuly na vývoj liekov na ojedinelé ochorenia a skríning – 

                                                 
15 Pozri http://www.eurordis.org 
16 Pozri http://ec.europa.eu/health/ph_information/indicators/lifeyears_en.htm 
17  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006 z 12. decembra 2006 o liekoch na pediatrické využitie, ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie (EHS) č. 1768/92, smernica 2001/20/ES, smernica 2001/83/ES a nariadenie (ES) č. 726/2004.  
18 Pozri http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/news_en.htm 
19 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2367/2002/ES zo 16. decembra 2002 o štatistickom programe Spoločenstva na roky 2003 až 

2007, zmenené a doplnené rozhodnutím č. 787/2004/ES. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/2002/D/02002D2367-20040520-en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/2002/D/02002D2367-20040520-en.pdf
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sú súčasťou celkovej spoločnej stratégie v oblasti ZCH. Očakáva sa aj oznámenie týkajúce 
sa posilnenia spolupráce medzi ČŠ v rámci Spoločenstva. 

Tieto všeobecné zámery sa dosiahnu prostredníctvom osobitných cieľov a opatrení.  

4.1. Zlepšiť identifikáciu a poznatky o ZCH 

• Jednotná definícia ZCH v EÚ: Existujúca definícia ZCH v EÚ bola prijatá v akčnom 
programe Spoločenstva v oblasti ZCH na roky 1999 – 2003 a definuje ZCH ako choroby, 
ktoré sa vyskytujú u menej ako 5 z 10 000 osôb v Európskej únii. Rovnakú definíciu 
používa EMEA na stanovenie liekov na ojedinelé ochorenia (nariadenie) a niekoľko ČŠ, 
ktoré prijali osobitné iniciatívy, napríklad, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko a 
Španielsko. Spojené kráľovstvo, Švédsko a Dánsko však používajú iné definície. Aj keď 
niektoré zainteresované strany považujú súčasnú definíciu za príliš širokú, EÚ je za 
zachovanie súčasnej definície. 

Otázka 1: Je súčasná definícia zriedkavej choroby používaná v EÚ uspokojivá? 

• Lepšia kodifikácia a klasifikácia ZCH: EÚ by mala úzko spolupracovať so WHO 
v procese preskúmania existujúcej medzinárodnej klasifikácie chorôb (International 
Classification of Diseases, ICD), aby sa ZCH mohli primerane kódovať a vyhľadať vo 
všetkých zdravotných informačných systémoch. To si vyžaduje podporu pracovnej skupiny 
na klasifikáciu a kodifikáciu ZCH, ktorá pôsobí ako poradná pracovná skupina WHO 
v procese revízie ICD20. Bude potrebná aj aktívna spolupráca so štatistickým programom 
EÚ, len čo bude k dispozícii nová ICD-11, aby sa zabezpečilo používanie novej verzie ICD 
obsahujúcej nové kódy pre ZCH v úmrtných listoch a v tabuľkových systémoch 
používaných pri prepustení pacientov z nemocníc vo všetkých ČŠ. Podobné úsilie by sa 
malo vyvinúť na zabezpečenie správneho kódovania ZCH v kódovacích systémoch 
SnowMed a MedDRA. 

Otázka 2: Súhlasíte s tým, že existuje naliehavá potreba zlepšiť kódovanie a klasifikáciu v tejto 
oblasti? 

• Zavedenie zoznamu ZCH: Medzi príčiny zanedbávania problematiky ZCH patrí 
neinformovanosť o tom, ktoré choroby sú zriedkavými chorobami. Je potrebné poskytnúť 
Spoločenstvu presný zoznam ZCH, ktorý sa bude pravidelne aktualizovať, klasifikovať 
podľa lekárskej špecializácie, výskytu, mechanizmu, etiológie, aby sa maximalizovala 
informovanosť a zabezpečila dokumentačná podpora výskumu a uchovávanie údajov 
všeobecne. Európska komisia by mala poskytnúť tejto činnosti finančnú podporu 
prostredníctvom programu v oblasti verejného zdravia. 

Otázka 3: Môže európsky zoznam zriedkavých chorôb pomôcť vášmu národnému/regionálnemu 
systému lepšie zvládnuť ZCH? 

4.2. Zlepšiť prevenciu, diagnostiku a starostlivosť o pacientov so ZCH 

• Šírenie primeraných informácií: Kľúčovým prvkom zlepšenia diagnostiky a starostlivosti 
v oblasti ZCH je poskytovanie presných informácií vo forme prispôsobenej potrebám 
odborníkov a dotknutých osôb. Databáza Orphanet21 o ZCH poskytuje od roku 2000 

                                                 
20 Pozri http://www.who.int/classifications/icd/en/index.html 
21 Pozri http://www.orpha.net/ 

http://eur-lex.europa.eu/pri/en/oj/dat/1999/l_155/l_15519990622en00010005.pdf
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informácie o viac ako 5 000 chorobách v šiestich jazykoch. Poskytuje komplexnú 
encyklopédiu ZCH; adresár odborných služieb v 35 krajinách; adresár európskych 
referenčných centier; databázu informácií o štádiu vývoja a dostupnosti liekov na ojedinelé 
ochorenia v krajinách EÚ; a celé spektrum ďalších služieb pre osobitné kategórie 
zainteresovaných strán vrátane nástroja na vyhľadanie diagnóz prostredníctvom prejavov 
a príznakov a zbierku odporúčaní pri mimoriadnych situáciách. Európska komisia by 
prostredníctvom programu v oblasti verejného zdravia a FP7 mala na túto činnosť poskytnúť 
ďalšiu finančnú podporu. 

• Podpora informačných sietí: Prioritou je zaručiť výmenu informácií prostredníctvom 
existujúcich európskych informačných sietí, podporiť lepšiu klasifikáciu, vypracovať 
stratégie a mechanizmy na výmenu informácií medzi zainteresovanými stranami, definovať 
príslušné zdravotné ukazovatele, vypracovať porovnateľné epidemiologické údaje na úrovni 
EÚ a podporiť výmenu osvedčených postupov a vypracovať opatrenia pre skupiny 
pacientov. Prebiehajúce projekty už preukázali svoj význam. Tento druh projektov by sa mal 
uskutočňovať na úrovni ČŠ aj EÚ. Zdá sa, že veľmi dôležitá je aj podpora osobitných 
medzinárodných konferencií zhody. Európska komisia by mala finančne podporiť túto 
činnosť prostredníctvom programu v oblasti verejného zdravia a FP7. 

• Vytvorenie národných/regionálnych referenčných centier a zriadenie referenčných 
sietí EÚ: Ak sú choroby zriedkavé, obmedzené sú aj odborné poznatky. Niektoré centrá 
odborných poznatkov (nazývané aj referenčné centrá) zhromaždili odborné poznatky, ktoré 
v širokej miere využívajú odborníci z ich krajiny alebo ktoré sa dokonca využívajú 
medzinárodne. V niektorých krajinách sú tieto centrá oficiálne uznané, ale vo väčšine krajín 
sú uznávané iba na základe dobrého mena. ES sa rozhodlo, že bude uprednostňovať 
spoluprácu a spoločné využívanie poznatkov medzi nimi ako najúčinnejší prístup. 
Vypracovali sa niektoré zásady týkajúce sa európskych referenčných sietí (ERS) vrátane ich 
úlohy v snahe o zdolanie ZCH alebo iných chorôb vyžadujúcich si osobitnú starostlivosť, 
počtu pacientov a niektorých ďalších kritérií, ktoré by tieto centrá mali spĺňať. ERS by mali 
slúžiť aj ako výskumné a vedomostné siete, ktoré aktualizujú vedecké poznatky 
a prispievajú k najnovším vedeckým výsledkom, liečia pacientov z iných ČŠ a podľa 
potreby zabezpečujú dostupnosť zariadení na následnú liečbu. V definícii ERS by sa mala 
odraziť potreba služieb a odborných poznatkov, ktoré sa majú primerane šíriť v rozšírenej 
Európskej únii. V správe osobitnej skupiny EÚ pre ZCH z roku 2006 „Prínos k formovaniu 
politiky: Za európsku spoluprácu v oblasti zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti 
v oblasti ZCH“22 sa odporúča, aby ČŠ prispievali k identifikácii svojich centier odborných 
poznatkov a čo najviac ich podporovali finančne. V správe sa tiež odporúča, aby ČŠ 
organizovali pre svojich pacientov cesty zdravotnej starostlivosti prostredníctvom 
nadviazania spolupráce so všetkými potrebnými odbornými centrami v rámci krajiny alebo 
podľa potreby zo zahraničia. V správe sa odporúča, aby príslušné programy EÚ naďalej 
finančne podporovali referenčné centrá odborných poznatkov v oblasti ZCH až kým nebude 
pre ďalšiu činnosť k dispozícii hodnotenie výsledkov procesu vytvárania sietí. 

Otázka 4: Mali by byť európske referenčné siete zamerane prednostne na prenos poznatkov? 
Mobilitu pacientov? Oboje? Ako? 

• Vytvorenie elektronického zdravotníctva v oblasti ZCH: Elektronické služby rozvinuté 
v rámci Orphanet a ďalších projektov financovaných z EÚ sú jasným dôkazom toho, ako 
elektronické technológie môžu prispieť k vytvoreniu kontaktov medzi pacientmi, 

                                                 
22 Pozri http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/docs/contribution_policy.pdf 
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spoločnému využívaniu databáz medzi výskumnými skupinami, k zhromažďovaniu údajov 
pre klinický výskum, registrovaniu pacientov ochotných zúčastniť sa na klinickom výskume 
a k predkladaniu prípadov odborníkom, ktorí zlepšujú kvalitu diagnostiky a liečby. On-line 
a elektronické nástroje sú veľmi účinné a mali by tvoriť pevnú súčasť stratégie EÚ 
v oblasti ZCH. Môžu zachrániť život osôb so ZCH v mimoriadnych situáciách. Európska 
komisia by mala finančne podporiť túto činnosť prostredníctvom programu v oblasti 
verejného zdravia a FP a ČŠ. 

Otázka 5: Mali by sa v tejto oblasti uplatňovať on-line a elektronické nástroje? 

• Dostupnosť presných diagnostických testov vrátane genetických testov a prístup 
k nim: Mnoho ZCH sa v súčasnosti dá diagnostikovať pomocou biologického testu, ktorý je 
často genetickým testom. Tieto testy sú významnými prvkami primeraného manažmentu 
pacienta, pretože umožňujú skoré určenie diagnózy, niekedy kaskádové skríningové 
vyšetrenie rodinných príslušníkov alebo prenatálny test. Vzhľadom na veľký počet testov 
a potrebu vytvoriť a overiť osobitný súbor diagnostických testov pre každú chorobu nemôže 
byť žiadna krajina sebestačná pri zabezpečení testovania. Táto skutočnosť vedie k výmene 
materiálov pacientov a cezhraničnému testovaniu. Cezhraničný tok je bezpochyby 
mechanizmom, ktorý vyplní značnú medzeru v dostupnosti testov na ZCH. Je potrebné 
umožniť a podporiť túto výmenu prostredníctvom jasne stanovených, transparentných 
noriem a postupov schválených EÚ. Je potrebné prekonať regulačné rozdiely medzi 
krajinami v postupoch týkajúcich sa dôvernosti údajov, úhrady, prepravy a skladovania 
vzoriek a certifikácie laboratórií. Laboratória by sa mali vyzvať, aby sa zapojili do skúšok 
odbornej spôsobilosti, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať výsledkom správy. 
Malo by sa zabezpečiť poskytovanie genetického poradenstva pred a po testovaní. To si 
vyžaduje primeranú podporu referenčných laboratórií (v závislosti od počtu testov za rok). 
Rôzne zainteresované strany (Európska komisia23, Rada Európy a najmä OECD24) vyvinuli 
v posledných dvoch rokoch úsilie v oblasti politiky zabezpečenia kvality laboratórií. 

Otázka 6: Čo možno urobiť pre ďalšie zlepšenie prístupu k testovaniu kvality v prípade ZCH? 

• Hodnotenie stratégií skríningu obyvateľov (vrátane neonatálneho skríningu) na ZCH: 
V Európe sa v súčasnosti vykonáva neonatálny skríning na výskyt PKU a vrodenej 
hypotyreózy a ukázalo sa, že je vysoko účinný pri predchádzaní invalidite medzi 
postihnutými deťmi. Keďže sa technológie vyvíjajú, mnohé testy sa teraz môžu vykonávať 
pri nízkych nákladoch pre široké spektrum ZCH, vrátane testov pomocou robotov, najmä 
v prípade metabolických porúch a genetických chorôb všeobecne. To by nemalo byť 
príčinou na ich zavedenie do politík skríningu obyvateľov bez dôkladného hodnotenia na 
základe kritérií stanovených WHO v roku 1965 (ktoré sa majú overiť), keďže skríning môže 
byť pre vyšetrované osoby škodlivý a spotrebúva značné verejné zdroje. V súčasnosti je iba 
malá zhoda v tom, ktoré choroby opodstatňujú systematický skríning podľa kritérií WHO. 
Organizácia skríningu obyvateľov alebo cieleného skríningu je podmienená mnohými 
otázkami, medzi ktoré patrí kvalita a spoľahlivosť testu, dostupnosť účinnej liečby/zásahu 
pre osoby podrobené skríningu, rozšírenie choroby a jej závažnosť a výber/hodnota, ktorú 
spoločnosť pripisuje skríningu. Odporúča sa podporovať spoluprácu v tejto oblasti, aby sa 
vytvorili dôkazy, na ktorých by mali byť založené rozhodnutia na úrovni ČŠ. 

                                                 
23 Pozri http://www.eurogentest.org/ 
24 Pozri usmernenia OECD k zabezpečeniu kvality pri molekulárnom genetickom testovaní 
(http://en.eurogentest.org/files/public/QAGuidelineseng.pdf) 
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Otázka 7: Považujete hodnotenie potenciálneho skríningu obyvateľov na ZCH na úrovni EÚ za 
veľmi dôležité? 

• Primárne preventívne opatrenia, ak je to možné: Je iba veľmi málo ZCH, v prípade 
ktorých je možná primárna prevencia. Environmentálne faktory sú dôležité pri stanovení 
príčiny širokého spektra zriedkavých vrodených malformácií, ako aj druhov rakoviny 
vyskytujúcich sa v detstve. Aby sa predišlo týmto ZCH, v opatreniach v oblasti verejného 
zdravia zameraných na hlavné zdravotné determinanty – výživu, obezitu, alkohol, fajčenie, 
rekreačné drogy a znečistenie životného prostredia - je potrebné osobitne sa zamerať na 
obdobie pred počatím a počas tehotenstva. Pri očkovaní proti chorobám, medzi ktoré patrí 
rubeola (na účely prevencie vrodených syndrómov rubeoly), sa musia zohľadniť dôsledky 
migrácie medzi krajinami s rôznymi politikami očkovania. Okrem toho sa v oblasti 
zvládnutia chronických chorôb, medzi ktoré patrí cukrovka, epilepsia a neplodnosť, musí 
pozornosť venovať ženám pred počatím a v ranom štádiu tehotenstva. Medzi možné zásahy 
patrí zvýšenie príjmu kyseliny listovej u žien v čase pred počatím, aby sa zabránilo 
defektom neurálnej rúry (napríklad, spina bifida) a iným malformáciám. Mnoho štúdií 
poskytuje dôkazy o tom, že primeraný príjem kyseliny listovej v období okolo počatia môže 
zabrániť viac ako polovici defektov neurálnej rúry. Opatrenia v tejto oblasti by mali byť 
témou diskusie na úrovni EÚ zameranej na stanovenie ZCH, v prípade ktorých môžu byť 
primárne preventívne opatrenia úspešné. 

• Osvedčené postupy týkajúce sa starostlivosti pri ZCH: Určenie a opísanie osvedčených 
postupov je nevyhnutné pre spoločné využívanie informácií a údajov o účinných stratégiách 
na zvládnutie ZCH, a teda na zlepšenie informácií a poznatkov na rozvíjanie osvedčených 
postupov týkajúcich sa starostlivosti pri ZCH. Spoločné využívanie osvedčených postupov 
umožní ČŠ EÚ čerpať zo získaných skúseností, aby bolo možné vytvoriť siete medzi 
rôznymi poskytovateľmi starostlivosti zapojenými do oblasti každej ZCH. Porovnávacím 
hodnotením na úrovni ČŠ sa zvýšia vyhliadky na dosiahnutie úspechu v zvládnutí ZCH. 

• Rovnaký prístup k liekom na ojedinelé ochorenia: Napriek úspešným stimulom v oblasti 
vývoja a registrácie liekov na ojedinelé ochorenia je prístup obyvateľov k liečbe 
zachraňujúcej život obmedzený dvoma faktormi. Po prvé, niektoré spoločnosti neposkytujú 
svoje výrobky schválené na trhu vo všetkých ČŠ v dôsledku obmedzení v oblasti registrácie 
na úrovni ČŠ. Po druhé, uvádzajú sa administratívne prieťahy (výrazne prekračujúce 
zákonom stanovený limit 180 dní) v dostupnosti schválených liekov na ojedinelé 
ochorenia25. To vedie k značným rozdielom medzi ČŠ v počte dostupných liekov. Mali by sa 
nájsť riešenia tejto situácie. Komisia by mala každé dva roky predložiť Rade a Parlamentu 
správu, v ktorej sa uvedú tieto prekážky (prieťahy, uvedenie na trh, prístup, úhrada, ceny, 
atď.) a navrhnú potrebné legislatívne úpravy, aby sa zaručil rovnaký prístup k liekom na 
ojedinelé ochorenia v celej EÚ. Lieky na ojedinelé ochorenia sa v nemocniciach musia 
financovať na úrovni spravovanej vyššie ako v prípade miestnej nemocnice, aby sa 
zabezpečila kapacita na poskytovanie týchto liekov pacientom. 

Otázka 8: Domnievate sa, že problém dostupnosti liekov na ojedinelé ochorenia sa má riešiť na 
národnej úrovni alebo na úrovni EÚ? 

• Zdravotnícke pomôcky na ojedinelé ochorenia a diagnostika ojedinelých ochorení: 
Nariadenie o liekoch na ojedinelé ochorenia sa nevzťahuje na zdravotnícke pomôcky a 
diagnostiku. Problém obmedzenej veľkosti trhu však brzdí vývoj liekov pre pacientov so 

                                                 

 25 Prieskum EURORDIS o dostupnosti liekov na ojedinelé ochorenia a správy COMP. 
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ZCH. Mali by sa preskúmať iniciatívy na vytvorenie stimulov pre odvetvie zdravotníckych 
pomôcok a diagnostiku v oblasti ZCH podľa vzoru toho, čo sa urobilo v oblasti liekov na 
ojedinelé ochorenia. 

Otázka 9: Mala by mať EÚ nariadenie o zdravotníckych pomôckach a diagnostike v oblasti 
ojedinelých chorôb? 

• Hodnotenie zdravotníckej technológie v oblasti liekov na ojedinelé ochorenia: 
Hodnotenie zdravotníckej technológie v oblasti liekov na ojedinelé ochorenia, ktoré sa musí 
vykonať pred prijatím rozhodnutia o cene a úhrade, je ďalším faktorom, ktorý začína 
zohrávať rozhodujúcu úlohu v oddialení prístupu pacientov alebo dokonca v zamedzení ich 
prístupu k využitiu liečby. Spôsoby používané na hodnotenie efektívnosti nákladov na lieky 
na bežné choroby sa nevzťahujú na lieky na ojedinelé ochorenia a väčšinou neexistujú žiadne 
porovnateľné údaje alebo údaje sú obmedzené. Okrem toho etický prístup k tomuto problému 
nemôže byť založený iba na ekonomických kritériách, pretože ekonomické hodnotenie je iba 
prvkom rozhodovacieho procesu, v ktorom by sa mali zohľadniť možnosti výberu 
a preferencie spoločenstva. Je potrebný koordinovaný prístup ČŠ k tomuto problému. Okrem 
toho by sa mali podporovať príslušné spôsoby hodnotenia, v ktorých sa zohľadnia vyhliadky 
pacienta. 

• Program koordinovaného použitia liekov v nevyhnutných prípadoch: Je potrebný lepší 
systém poskytovania liekov pacientom v núdzi pred schválením a/alebo úhradou (takzvané 
použitie v nevyhnutných prípadoch) nových liekov. Na poskytnutí liečby v nevyhnutných 
prípadoch by sa mali podieľať klinický lekár, subjekt, ktorý vyvinul liek, a príslušné orgány. 
Je nutné pripomenúť, že mnohé lieky na ojedinelé ochorenia vyvinuli malé a stredné 
podniky, ktoré nemôžu podporovať dlhodobé programy poskytovania liekov 
v nevyhnutných prípadoch bez štátneho zásahu a finančnej podpory. Tento problém by mal 
byť predmetom koordinácie medzi ČŠ s podporou EK. V článku 83 nariadenia (ES) 
726/2004 sa stanovuje možnosť, aby členské štáty využili svoju zodpovednosť za použitie 
liekov v nevyhnutných prípadoch a stanovuje, že Európska agentúra na hodnotenie liekov 
(European Medicines Agency, EMEA) môže vydať stanovisko k podmienkam použitia 
a distribúcie lieku, ak sa predpokladá jeho použitie v nevyhnutných prípadoch. 

• Špecializované sociálne služby sú dôležité na zlepšenie kvality života ľudí so ZCH. Tieto 
služby boli medzi rôznymi sociálnymi službami určené ako osobitne užitočné pre zvýšenie 
kvality života pacientov aj osôb, ktoré sa o nich starajú a ktorými sú často rodinní 
príslušníci: služby dočasnej starostlivosti: umožňujú osobám, ktoré sa starajú o pacientov, 
aj pacientom zorganizovať si svoj život a dopriať si chvíľu oddychu; informačné služby 
a linky pomoci: zvyšujú možnosti pacientov a osôb, ktoré sa o nich starajú, mať prístup 
k príslušným informáciám o zriedkavých chorobách, s ktorými žijú a ktoré musia každý deň 
zvládať; liečebné rekreačné programy pre deti a mladých dospelých ľudí: poskytujú 
pacientom skôr ďalšie vyhliadky na život, ako na chorobu; finančná podpora: pomôže 
v zápase proti ochudobňovaniu, aby sa uznala pracovná kariéra tých, ktorí nahrádzajú 
platené zamestnanie neplatenou starostlivosťou o pacienta; psychologická podpora. 
Európska komisia by mala na túto činnosť poskytnúť finančnú podporu prostredníctvom 
programu v oblasti verejného zdravia a akčných plánov v prospech postihnutých. 

Otázka 10: Aké špecializované sociálne a vzdelávacie služby pre pacientov so ZCH a ich rodiny 
by sa mali odporúčať na úrovni EÚ a na národnej úrovni? 

4.3. Urýchliť výskum a vývoj v oblasti ZCH a liekov na ojedinelé ochorenia 
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• Podpora databáz, registrov, úschovní vzoriek a biologických bánk: Registre a databázy 
predstavujú kľúčové nástroje na rozvoj klinického výskumu v oblasti ZCH. Predstavujú 
jediný spôsob, ako zhromaždiť údaje, aby sa dosiahla dostatočná veľkosť vzoriek pre 
epidemiologický výskum a/alebo klinický výskum. Registre pacientov liečených liekmi na 
ojedinelé ochorenia majú osobitný význam, pretože umožňujú zhromaždiť dôkazy 
o účinnosti liečby a o jej možných vedľajších účinkoch, pričom sa vie, že povolenie na 
uvedenie liekov na trh sa obvykle udeľuje v čase, keď sú dôkazy ešte obmedzené, ale už 
presvedčivé. Mali by sa podporovať snahy o spoluprácu v oblasti zavedenia zberu 
a uchovávania údajov za predpokladu, že tieto zdroje budú prístupné na základe 
dohodnutých pravidiel. V rámci mnohých výskumných sietí a sietí verejného zdravia 
finančne podporovaných GR RTD a GR SANCO sa zaviedli takéto spoločné infraštruktúry, 
ktoré sa ukázali ako veľmi užitočné nástroje na zlepšenie vedomostí a organizovanie 
klinických testov. Špecializovaná sieť, ako napríklad EuroBioBank26, je neoceniteľným 
európskym zdrojom, ktorý si vyžaduje dlhodobé financovanie a prístup založený na EÚ, aby 
sa mohla úplne rozvíjať a optimálne využívať. Tento druh iniciatívy by sa mal podporovať 
na úrovni ČŠ a EÚ a pre tieto štruktúry by sa malo zabezpečiť dlhodobé financovanie za 
predpokladu, že sa potvrdí ich užitočnosť. To isté platí aj v prípade úschovní biologických 
vzoriek a biologických bánk. Osobitnou potrebou v oblasti biologických bánk ZCH je 
umožniť zber a skladovanie materiálu od pacientov s veľmi ZCH, a to aj vtedy, ak 
neexistuje protokol o prebiehajúcom výskume. Oblasťami, ktoré majú podporovať ČŠ 
a Európska komisia, sú: normy kvality vrátane vytvorenia stratégií a nástrojov na pravidelné 
monitorovanie kvality databáz a na čistenie databáz; minimálny spoločný súbor údajov, 
ktoré sa majú zhromažďovať na epidemiologické účely a účely verejného zdravia; 
pozornosť venovaná prístupnosti užívateľov k databázam, transparentnosti a prepojiteľnosti 
databáz; duševné vlastníctvo, komunikácia medzi databázami/registrami (genetickými, 
všeobecnejšie diagnostickými, klinickými, stimulovanými dohľadom, atď.). Význam by sa 
mal prikladať prepojeniu medzinárodných (európskych) databáz s národnými a/alebo 
regionálnymi databázami, ak existujú. 

Otázka 11: Aký model riadenia a systému financovania by bol vhodný pre registre, databázy a 
biobanky? 

• Biomarkery: Biologické markery (biomarkery) sú „objektívne merateľné ukazovatele 
biologických procesov“. Môžu sa používať na diagnostikovanie ochorenia a zhodnotenie 
jeho vývoja a reakcie na liečebné zásahy. Veľký počet v súčasnosti používaných 
diagnostických testov (nádorové markery, fragmenty sekvencií DNA spôsobujúce ochorenie 
alebo spojené s chorobou) spadá pod definíciu biomarkerov. Funkčné a rádiologické 
hodnotenia sa môžu tiež považovať za biomarkery. Pri hodnotení vývoja ochorenia 
a potenciálnych nových spôsobov liečby sa biomarkery môžu využívať ako náhrada za 
prirodzené konečné výsledky, medzi ktoré patrí prežitie alebo nezvratná chorobnosť, 
konečné výsledky, ktoré si vyžadujú dlhé obdobia pozorovania a veľký počet pacientov. To 
osobitne platí v prípade zriedkavých chorôb, v dôsledku malého počtu postihnutých ľudí 
v prípade každej choroby. Povolenia na uvedenie liekov na trh už boli udelené na základe 
biomarkerov ako konečných výsledkov na posúdenie účinnosti lieku. Impulzom pre oblasť 
objavovania biomarkerov boli nové molekulárne biologické postupy (napríklad, genomika, 
proteomika, kombinatoriálna chémia), ktoré umožňujú určiť naraz veľký počet 
potenciálnych biomarkerov. Je dôležité, aby EÚ podporovala nové postupy objavovania 
biomarkerov, vrátane rádiodiagnostických a funkčných postupov. Ešte rozhodujúcejšia je 

                                                 
26 Pozri http://www.eurobiobank.org 
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podpora skúmania a činností, pomocou ktorých sa potenciálne biomarkery overujú 
a uvádzajú do klinickej praxe. Tento proces je dlhý, nákladný a v súčasnosti neefektívny. 
V oblasti ZCH by sa v tomto procese mohlo využiť financovanie činností, ktorými sa 
posudzuje efektívnosť špecifických biomarkerov (alebo zoskupenie biomarkerov) na čo 
najväčšom počte pacientov (referenčné siete), a rozširujúce sa partnerstvo medzi 
farmaceutickým priemyslom a vedeckou obcou s cieľom zabezpečiť dokončenie cesty „z 
laboratória k pacientovi“. 

• Ochrana údajov: Všetky tieto infraštruktúry by sa mali uplatňovať pri dodržiavaní 
nariadení a dohôd EÚ týkajúcich sa dôvernosti údajov a ochrany súkromia pacienta. 
Osobitná pozornosť sa musí venovať smernici ES o ochrane údajov27. Mala by sa zvážiť 
iniciatíva v oblasti výmeny údajov medzi správnymi orgánmi (Interchange Data among 
Administrations, IDA)28 v záujme činností v oblasti ZCH, aby sa podporilo vytvorenie 
európskych registrov určitých ZCH vysokého významu pre verejné zdravie. 

• Siete výskumu v oblasti ZCH: Kľúčovými prvkami úspechu sú koordinované výskumné 
projekty na úrovni EÚ. Koordinované siete by sa mali podporovať na úrovni ČŠ aj EÚ 
a ZCH by mali zostať prioritou v budúcich programoch GR RTD. Okrem toho by sa mali 
zaviesť určité nové oblasti, napríklad, sociálny výskum v oblasti ZCH. 

• Koordinácia medzi financujúcimi agentúrami ČŠ: Projekt ERA-NET podporovaný z FP6 
EÚ, v rámci ktorého sa v súčasnosti koordinujú politiky financovania ZCH siedmich krajín, 
je príkladom úspešného riešenia roztrieštenosti úsilia v oblasti výskumu. Tento prístup by sa 
mal uplatňovať a ďalšie ČŠ by sa mali vyzvať, aby sa pripojili k tejto iniciatíve. 

• Zintenzívnenie výskumu: Pre väčšinu závažných ZCH, ktoré by sa potenciálne dali liečiť, 
jednoducho v súčasnosti neexistuje špecifická liečba. Pri vývoji spôsobov liečby sa musia 
prekonávať tri prekážky: nepochopenie hlavných patologických mechanizmov, chýbajúca 
verejná podpora v prvotných fázach klinického vývoja a nedostatočný záujem 
farmaceutického priemyslu. Vysoké náklady na vývoj liekov spolu s odhadovanou nízkou 
návratnosťou investícií (v dôsledku veľmi malého počtu pacientov) skutočne odrádzajú 
farmaceutický priemysel od vývoja liekov na ZCH, napriek obrovskej zdravotnej potrebe. 
Hoci nariadenia o liekoch na ojedinelé ochorenia určite podporili vývoj liekov na ZCH, stále 
pretrvávajú značné ťažkosti a sú potrebné ďalšie iniciatívy. Keďže identifikácia cieľov 
v oblasti liečby v značnej miere závisí od genetickej a molekulárnej charakterizácie ochorení 
a od objasnenia biologických mechanizmov, je rozhodujúce zintenzívniť patofyziologický 
a klinický výskum v oblasti ZCH. S pokrokom v oblasti výskumu, určenia sekvencií 
ľudského genómu a vývoja vysokovýkonných genomických a post-genomických nástrojov 
môžeme očakávať, že v nasledujúcich niekoľkých rokoch sa rozlúštia mechanizmy, ktoré 
tvoria základ mnohých zriedkavých genetických porúch. V prípade týchto porúch je 
potrebné podporiť terapeutický výskum vrátane inovačného biotechnologického výskumu 
(monoklónové protilátky, bunková a génová terapia a enzýmová substitučná terapia), ako aj 
klasický terapeutický výskum založený na vyhľadávaní aktívnych chemických zlúčenín. 
Dokonca aj v oblasti zriedkavých genetických porúch je výber chemických zlúčenín 
pôsobiacich na určené biologické ciele dôležitým cieľom pri objavovaní liekov. Keďže 
farmaceutický priemysel neurobí vo väčšine prípadov prvý krok, je dôležité rozvíjať záujem 
verejného sektora o takýto krok. EÚ by mala podporovať vedecký výskum v oblasti 
predklinického vývoja. Mali by sa podporovať aj spojenia s európskymi vysokovýkonnými 

                                                 
27 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom 
pohybe týchto údajov. 

 28 Pozri http://europa.eu.int/idabc/ 
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platformami, ktoré sa v súčasnosti vytvárajú, a využívanie spoločných európskych zbierok 
molekúl. Musia sa podporovať štúdie na rozhraní medzi farmaceutickými spoločnosťami 
a organizáciami verejného sektora prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva, čo 
bude viesť k hodnoteniu týchto nových liekov na ZCH. Na európskej úrovni by sa táto úloha 
mohla riešiť vytvorením a financovaním verejno-súkromného fóra pre ZCH, ktoré by 
umožnilo vývoj sľubných predklinických a klinických projektov prebiehajúcich vo 
viacerých centrách prostredníctvom poskytnutia potrebných odborných poznatkov 
a finančných prostriedkov. Nezávislé výskumné klinické pokusy by sa mali podporiť na 
národnej úrovni podľa vzoru toho, čo sa doteraz urobilo v Taliansku, Francúzsku 
a Španielsku, a toto úsilie by sa malo koordinovať, aby sa zabezpečila dostatočná účasť 
pacientov. 

Otázka 12: Ako vnímate úlohu partnerov (odvetvie a charita) v opatreniach EÚ v oblasti 
zriedkavých chorôb? Ktorý model by bol najvhodnejší? 

4.4. Posilniť postavenie pacientov so ZCH na individuálnej a kolektívnej úrovni 

• Spoločný prístup k posilneniu postavenia organizácií pacientov: Organizácie pacientov 
preukázali, že sú neoceniteľnými partnermi na úrovni ČŠ a EÚ pri zviditeľňovaní 
zriedkavých chorôb, zhromažďovaní a šírení informácií potrebných na definovanie verejnej 
politiky v oblasti ZCH, pri zlepšovaní prístupu ku kvalitným informáciám o ZCH a liekoch 
na ojedinelé choroby, pri organizovaní odborných seminárov na európskej a národnej úrovni, 
ako aj pri vypracovaní usmernení a pedagogických dokumentov. Kolektívne posilnenie 
postavenia pacientov a organizácií pacientov si vyžiada podporu činností, medzi ktoré patrí: 
budovanie kapacity, odborná príprava a vytváranie sietí činností medzi skupinami pacientov 
na regionálnej, národnej a európskej úrovni, výmena informácií, skúseností a osvedčených 
postupov v oblasti služieb poskytovaných pacientom a vytvorenie „spoločenstiev na podporu 
pacientov“ pre izolovaných pacientov s veľmi zriedkavými chorobami a pre ich rodiny. 
Takáto podpora by sa mala začleniť do programu v oblasti verejného zdravia a FP7 ako 
priorita opatrení. 

4.5 Koordinovať politiky a iniciatívy na úrovni ČŠ a EÚ 

• Prijatie národných/regionálnych plánov v oblasti ZCH: Aby sa skoordinovali všetky 
potrebné iniciatívy, ktoré sa musia prijať na národnej alebo regionálnej úrovni, ČŠ sa 
vyzývajú, aby vypracovali národné alebo regionálne akčné plány pre ZCH. Iba obmedzený 
počet ČŠ prijal alebo čoskoro prijme národný plán alebo začne uskutočňovať príslušné 
iniciatívy. Hoci komplexný akčný plán prijalo iba Francúzsko (2005 - 2008)29, iné ČŠ 
zaviedli národné politiky v obmedzenom počte oblastí (Taliansko, Švédsko, Dánsko, 
Spojené kráľovstvo) alebo práve zavádzajú takéto politiky (Bulharsko, Portugalsko, 
Španielsko, Rumunsko, Luxembursko). Ďalšie ČŠ zamerali svoju politiku iba na oblasť 
výskumu (Nemecko, Holandsko). EÚ by mala dôrazne odporučiť prijatie 
národných/regionálnych plánov v súlade s odporúčaním tohto oznámenia a ich koordináciu 
po ich prijatí. Užitočným by mohlo byť vypracovanie európskych usmernení k vypracovaniu 
akčných plánov pre ZCH. Týmto spôsobom sa podporí politika EÚ o „rovnakom prístupe 
k zdravotníckym službám, ako aj ich cene a kvalite“. Takáto podpora sa začlenila do 
programu v oblasti verejného zdravia ako priorita opatrení. 

                                                 
29 Pozri http://www.orpha.net/actor/EuropaNews/2006/doc/French_National_Plan.pdf 
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Otázka 13: Súhlasíte s myšlienkou akčných plánov? Ak áno, malo by to byť vo vašej krajine na 
národnej alebo regionálnej úrovni? 

• Vytvorenie zdravotných ukazovateľov v oblasti ZCH: Vytvorenie zdravotných 
ukazovateľov je potrebné na monitorovanie situácie postihnutých osôb v EÚ a jej vývoja. 
Malo by sa podporiť zhromaždenie existujúcich zdrojov údajov, najmä tých, ktoré už boli 
financované na úrovni EÚ. V oblasti dostupnosti a liekov na ojedinelé ochorenia 
a prístupnosti k nim, v oblasti centier odborných poznatkov/referenčných centier a v oblasti 
politiky na úrovni ČŠ a EÚ by sa mal definovať súbor reálnych a zmysluplných 
ukazovateľov. 

• Organizovanie európskych konferencií o ZCH: V minulosti sa každé dva roky 
organizovali európske konferencie o ZCH (Kodaň 2001, Paríž 2003, Luxemburg 200530 a 
Lisabon 200731). Ukázalo sa, že sú neoceniteľné v tom, že sú miestom na výmenu informácií 
medzi zainteresovanými stranami a že sú silným komunikačným nástrojom zabezpečujúcim 
zviditeľnenie ZCH v médiách. Mali by slúžiť ako platforma pre pacientov, zdravotníckych 
odborníkov a politických činiteľov na preskúmanie politík, stratégií a príkladov úspešných 
opatrení, na vyjadrenie ich potrieb, podporu politík zameraných na pacientov na národnej 
a európskej úrovni a na potvrdenie životaschopnosti spoločenstva osôb zainteresovaných 
v oblasti zriedkavých chorôb v Európe. Konferencia by sa mala organizovať spolu 
s poradným výborom EÚ pre ZCH.  

• Vytvorenie poradného výboru EÚ pre ZCH: Poradný výbor EÚ pre ZCH bude plniť 
úlohy, ktoré v súčasnosti vykonáva osobitná skupina EÚ pre zriedkavé choroby. Je potrebné, 
aby výboru pomáhal vedecký sekretariát zriadený s cieľom prispieť k vypracovaniu opatrení 
v oblasti verejného zdravia týkajúcich sa ZCH, ktorý je orgánom oprávneným poskytovať 
poradenstvo Komisii v týchto oblastiach: i) organizácia služieb v oblasti ZCH na základe 
národných plánov (subsidiarita); ii) klinické testy a skríning; iii) označovanie referenčných 
sietí pre ZCH a kontrola kvality; iv) vypracovanie usmernenia k osvedčeným postupom; v) 
pravidelná epidemiologická správa o situácii v oblasti ZCH v EÚ; vi) registre/siete/ad hoc 
prieskumy EÚ; vii) podpora rozvoja politík na úrovni EÚ; viii) vytvorenie spoločného 
rámca v oblasti verejného zdravia pre ZCH a ix) vydávanie elektronického informačného 
bulletinu o ZCH. Zloženie tohto poradného výboru EÚ pre ZCH zaručí zachovanie úlohy 
prebiehajúcich a minulých projektov v oblasti ZCH podporovaných v rámci programu 
v oblasti verejného zdravia, malo by sa však zabezpečiť široké zastúpenie projektov 
v oblasti ZCH v rámci FP, najvýznamnejších organizácií pacientov a vysoká úroveň 
zastúpenia orgánov verejného zdravia ČŠ. Aby sa zabezpečila akčná schopnosť tohto 
výboru, v nadchádzajúcich rokoch by sa v rozpočte EÚ mal stanoviť pevný rozpočet. 

• Zriedkavé choroby v rozpočte EÚ: Všetky iniciatívy, ktoré sú v súčasnosti finančne 
podporované ES, sa financujú na základe krátkodobých zmlúv. Hoci sa uznáva pravidelné 
hodnotenie efektívnosti projektov a ich významu vo vzťahu k politike EÚ, skutočnosť, že 
ich obnovenie je pri súčasných pravidlách obtiažne a niekedy nemožné, sa vníma ako vážna 
prekážka vývoja spoločných jednotných infraštruktúr. Ďalším základným kameňom 
budúceho programu EÚ v oblasti verejného zdravia (2014 - 2020) v oblasti ZCH by malo 
byť vytvorenie fondu pre zriedkavé choroby, aby sa zabezpečila činnosť európskych 
referenčných sietí EÚ pre ZCH v EÚ, informačné služby, genetická akreditácia a akreditácia 
laboratórií pre ZCH, trvalá udržateľnosť európskej zdrojovej platformy pre registre 

                                                 
30 Pozri http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/ev_pre2005_en.htm 
31 Pozri http://www.rare-diseases.eu/home_en.php 
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a databázy ZCH a akákoľvek iná činnosť v oblasti ZCH vyžadujúca udržateľnú dlhotrvajúcu 
podporu, ktorá bude definovaná v správach o vykonávaní tohto oznámenia, ktoré Komisia 
predkladá Rade a Európskemu parlamentu. 

• Zriadenie agentúry Spoločenstva pre ZCH: Európska agentúra by sa mala zaoberať 
potrebou vytvoriť trvalý, udržateľný nástroj na dlhodobú implementáciu politík v oblasti 
ZCH na úrovni Spoločenstva. Podľa definície „Agentúra Spoločenstva je orgánom, ktorý sa 
riadi európskymi verejnými právnymi predpismi. Odlišuje sa od inštitúcií Spoločenstva a má 
svoju vlastnú právnu subjektivitu. Je zriadená na základe aktu sekundárnej legislatívy, aby 
plnila veľmi špecifické technické, vedecké alebo riadiace úlohy“. Agentúra EÚ venujúca sa 
ZCH môže byť výborným nástrojom na zabezpečenie trvalosti a spojitosti príslušných 
stratégií na úrovni EÚ v rôznych oblastiach, medzi ktoré patria registre pacientov, biobanky, 
klinické pokusy, informácie o ZCH, siete referenčných centier, odporúčania v oblasti 
tradičnej klinickej starostlivosti a hodnotenie kvality. Na základe práce GR SANCO 
a poradenstva Európskeho poradného výboru pre ZCH by EK mala v roku 2009 vypracovať 
štúdiu uskutočniteľnosti, pokiaľ ide o vytvorenie Európskej agentúry pre ZCH. Táto 
agentúra by mohla byť základným kameňom budúceho programu EÚ v oblasti verejného 
zdravia (2014 -2020) v oblasti ZCH. 

Otázka 14: Považujete sa nutné zriadiť novú Európsku agentúru pre ZCH a v roku 2009 
vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti? 

• Pravidelná správa o situácii v oblasti ZCH v EÚ: Komisia by mala každé tri roky 
vypracovať vykonávaciu správu vo forme oznámenia určeného Rade, Parlamentu 
a Sociálnemu a hospodárskemu výboru a Výboru regiónov o situácii a epidemiológii 
v oblasti ZCH v EÚ a o stave vykonávania oznámenia Komisie v oblasti ZCH. 

5. NASLEDUJÚCE KROKY 

Odpovede na tieto konzultácie zamerané na osobitné otázky uvedené texte by sa mali zaslať 
Komisii do 14. februára 2008 e-mailom na adresu: sanco-rarediseases-
consultation@ec.europa.eu alebo poštou na túto adresu: 

European Commission 
Health and Consumer Protection Directorate-General 
Rare Diseases consultation 
HTC 01/198 
11, Rue Eugène Ruppert 
L-2557 Luxembourg 

Všetky doručené príspevky budú uverejnené, pokiaľ v príspevku nebude osobitne uvedené, že si 
to autor nepraje. Po tejto konzultácii má Komisia v úmysle v roku 2008 predložiť príslušné 
návrhy. 

mailto:sanco-rarediseases-consultation@ec.europa.eu
mailto:sanco-rarediseases-consultation@ec.europa.eu
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