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Co je cystická fibróza (CF)

• genetické onemocnění 

s multiorgánovou symptomatikou

Pohlavní 
orgány

Pankreas

Játra a 
žlučové 
cesty

GIT

Plíce

Horní cesty 
dýchací

• mutace v genu 

pro chloridový kanálek CFTR

• prevalence CF:

ČR 600

Evropa 45,000

USA 30,000 pacientů



Klinický obraz CF je ovlivněn:

• Genetické pozadí, tj. typ mutace

Centrová péče

Definované standardy péče

• Věk při diagnóze

• Kvalita péče



Standardy péče 2005



Standardy péče 2014

Uspořádání center

Nejlepší možná 

odborná péče

Kvalita péče



Standardy péče 2018
Nejlepší možná 

odborná péče

Newborn screening and access to specialist care

Diagnosis

Treatment of lung disease

Nutrition and metabolic complications 

Treatment of complications

Transplantation and end of life issues

Psychological support



Centrum

Minimální počet pacientů • 100 (dětí ANEBO dospělých)

CF centre



Minimální počet pacientů • 100 (dětí ANEBO dospělých)

Centra pro dětské a 

dospělé pacienty

• odděleně

• dospělí pacienti v péči center pro dospělé

• těsná spolupráce mezi oběma centry

Centrum
CF centre



Členové Poznámky

pneumolog vedoucí týmu

MDT



Členové Poznámky

pneumolog vedoucí týmu

specializovaná sestra edukace, péče, komunikace

MDT



Členové Poznámky

pneumolog vedoucí týmu

specializovaná sestra edukace, péče, komunikace

fyzioterapeut inhalace, airway clearance

MDT

nutriční terapeut dieta, nutriční podpora

klinický mikrobiolog kontrola infekcí, antibiotická léčba

klinický psycholog compliance, úzkost, příjem potravy

sociální pracovník zprostředkovat pomoc mimo nemocnici

klinický genetik diagnostika, genetické poradenství

farmakolog účinnost terapie

datamanažer registr, epidemiologie, benchmarking

sekretářka administrativní podpora



Péče o CF v České republice

• 630 pacientů (z toho 318 dospělých ~ 50 %)

• 5 center CF

• chybí oficiální statut centra vysoce specializované péče (MZ ČR)

• 3 z nich jsou centra se zvláštní smlouvou (zdrav. pojišťovny)

159 + 179

20 + 32

25 + 19
33 + 45

75 + 43

kvalita



2003: registr pacientů s CF

Indikátory kvality = BENCHMARKS

- týkající se klinického stavu (vybrané z parametrů registru):

• Medián věku

• Poměr dospělých a dětí

• Medián FEV1

• Medián BMI

• Medián věku při úmrtí

• Poměr pacientů s LuTx



2009 - 2016

Počet novorozenců 809 272

Indikovaných k potnímu testu 780

Diagnóza CF 126

falešně negativních 16

Prevalence CF 1 : 5,699

M. Macek et al. European CF konference 2018.

ECFS Neonatal 

Screening 

Working Group 

Report 2018.

2009: novorozenecký skrínink CF



• 43 CF center z 15 zemí

• Evropská CF společnost 

garantuje: 

- kvalitu center v CTN
standardizace procedur

trénink

pravidelné mítinky

hodnocení kvality center 

- kvalitu studií

recenze a hodnocení studií

úzká spolupráce se sítí U.S. center

2012: Clinical Trials Network



Fáze I Fáze II Fáze III schválenIaboratoř

Léky v klinickém výzkumu: modulátory CFTR



• 60 center z 12 zemí

• Zajištění adekvátní péče a 

sdílení expertízy pro vzácná 

plicní onemocnění 

- cystická fibróza

- non-CF bronchiektázie 

- plicní hypertenze

- primární ciliární dyskineze 

- alfa-1-antitrypsin deficience

- idiopatická plicní choroba

- a další

2017: Evropská referenční síť

ERN-LUNG

• Přeshraniční spolupráce



Kalydeco = 230,000 EUR/rok

Jan 2012: FDA

Jul  2012: EMA

2018: úhrada léku z kategorie orphans



Jan 2012: FDA

Jul  2012: EMA

....

....

Apr 2018: SÚKL



• Princip centrové péče o CF

• Definice standardů péče

• Program zvyšování kvality

Souhrn

• Registr pacientů

• Zakotvení centra v mezinárodních projektech

• Klinický výzkum

• Úzká spolupráce s pacientskými organizacemi
Česká asociace pro vzácná onemocnění 

Klub cystické fibrózy


