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Zriedkavé choroby:
 prevalencia menej ako 1:2000 

 veľký počet typov ZCH , viac ako 7000

 malý počet pacientov jedného typu ZCH v regióne

 nie je dostatok špecialistov/centier

 diagnostika je limitovaná, niekde až nedostupná

 liečba je možná len výnimočne

 organizácia starostlivosti nie je  dostatočne štandardizovaná

 vyšetrenia v zahraničí sú často nutné

2010
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Európska  legislatíva –
- Directive of the European Parliament and of the Council 

2011/24/EU of 9 March 2011 on the application of patients´
rights in cross-border healthcare 

- Council Recommendation /C 151/02 of 8 June 2009 on 
action in the field of rare diseases

....Zriedkavé 
choroby postihujú 
počas života cca

300 000 ľudí na
Slovensku

Area: 49,035 km2

Populácia: 5.410.836

1.5.2004 EU member



Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Národná stratégia rozvoja zdravotnej 
starostlivosti o pacientov so zriedkavými 

chorobami na roky   2012-2013

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 24. októbra 2012 

č. 578



Analýza starostlivosti o pacientov so zriedkavými 
chorobami

úroveň novorodeneckého skríningu zriedkavých chorôb
 špecializované centrá pre ZCH , Centrá expertízy  ZCH 
 zapojenie do európskych liniek expertov, ERN
 možnosti získania informácií o ZCH v zdravotníckej 

štatistike NCZI
 lieky pre zriedkavé choroby „Orphan medicinal products“
 organizácie na podporu pacientov so ZCH  v SR
 financovanie zdravotnej starostlivosti o pacientov so ZCH
 vzdelávanie 
 sociálna starostlivosť
 výskumné projekty v oblasti ZCH v SR
 prieskum zdravotníckej legislatívy ku                                                                 

starostlivosti o  pacientov so ZCH

2013 REPORT ON THE STATE OF THE ART 
OF RARE DISEASE ACTIVITIES IN EUROPE

STATE OF THE ART OF RARE DISEASE ACTIVITIES IN
THE SLOVAK REPUBLIC



Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 
o celoplošnom skríningu kongenitálnej hypotyreózy,kongenitálnej adrenálnej
hyperplázie, cystickej fibrózy a vybraných dedičných metabolických porúch u 
novorodencov a zdravotnej starostlivosti o zachytené prípady
december 2012 ,                  Odvtedy Národné centrum  novorodencov rozšírilo
poče skrínovaných chorôb zo 4 na 23  v roku 2017

Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore  lekárska genetika , 
Číslo: S01260-OZS-2014                                                január 2014

Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zriedkavé 
choroby (Rare Diseases –RD),                 november 2014

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o 
štandardizácii genetickej diagnostiky syndrómu hereditárneho karcinómu
prsníka a ovárií december 2014                  upgrade 2017

Národný  program  starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami na roky 
2016-2020, schválené vládou SR                        uzn.č..671 december 2015

Prebieha pilotný projekt Registra zriedkavých chorôb od    1.1.2014 

Akčný plán ku NPZCHSR aktualizujeme ročne, t.č. roky 2018-2019



NÁRODNÝ ZOZNAM PRACOVÍSK PRE 
ZRIEDKAVÉ CHOROBY              (2017)

počet žiadateľov                                                     86
počet žiadateľov, ktorí splnili kritériá práce so zriedkavými 
chorobami                                                                59

z toho :
42 pracovísk pre zriedkavé choroby
17 expertíznych pracovísk pre zriedkavé choroby



Národný register vrodených 
chýb v NCZI 

základ registra zriedkavých 
chorôb

Monogénové - onkogenetika 1154
- neonkogenetické 1345    

Chromozómové 650

Klinicko-genetické                               
syndrómy                                                             69

Spolu                                                                 3218

Register zriedkavých chorôb 2014-2017 NCZI

ORPHA  kódovanie



Akčný plán k Národnému programu rozvoja 
starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami v

Slovenskej republike na obdobie rokov 2016 – 2020
podľa 9. základných priorít

• Za roky 2016 a 2017 podpora pracovísk pre ZCH v sume spolu 200 000 
Eur ( uspeli 4 pracoviská)

• Vyhlásená Výzva v roku 2018 v sume 100 000 Eur ( 1-2 pracoviská)
• Ďalšie plánované aktivity podľa  plánu v sume spolu 50 000 Eur





Ďakujeme Vám za pozornosť



2014-2015                2016                          2017

Monogénové - onkogenetika 460            383           311

- neonkogenetické 616             283            446           

Chromozómové 310            152               188
- balansované translokácie (45)                            (27)          
- mikrodelécie, mikroduplikácie (46)                           (32)
- chromozómová patológia      (218)                           (93)     

Klinicko-genetické                               
syndrómy                                                   35               26                     8

Spolu                                                         1422            836               953                          
Register zriedkavých chorôb 2014-2015 NCZI

2016


