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EURÓPSKY OKRÚHLY STÔL 
na tému zriedkavé choroby 

Napriek signifikantnému medicínskemu pokroku a zmenám v legislatíve prináša oblasť zriedkavých 
chorôb množstvo výziev. Jednou z najväčších je dostupnosť liečby a fragmentovaná sociálna starostlivosť. 
Európske referenčné siete sa venujú najmä prvej – diagnostike a liečbe. Práve o nich sa diskutovalo dňa 
17. 10. 2018 na Európskom okrúhlom stole. 

Na týchto stránkach sme viackrát spomenuli Európske re-
ferenčné siete ako koncept kolaboratívnej zdravotnej staros -
tlivosti v situáciách, keď pri vytváraní potrebných vedomostí 
a skúseností národná úroveň nestačí. Spolu 24 Európskych 
referenčných sietí existuje zatiaľ len rok a pol. Spájajú 900 
úzko špecializovaných odborníkov z 25 členských štátov Eu-
rópskej únie. Venujú sa širokému spektru medicínskych oblastí 
– od porúch kostí až po hematologické ochorenia, resp. od on-
kologických ochorení detí po imunodeficiencie. Visí však nad 
nimi viacero otáznikov. Aj preto sa im venoval tohtoročný eu-
rópsky okrúhly stôl medzinárodného centra parlamentárnych 
štúdií v Bruseli. 

Predsedal mu Dr. Til Voigtländer, jeden z európskych od-
borníkov na zriedkavé choroby, ktorý bol členom viacerých eu-
rópskych expertných skupín pre zriedkavé choroby a v súčas-
nosti zastupuje Rakúsko v Európskej komisii v Rade členských 
štátov pre Európske referenčné siete. 

Slovensko spolu s Cyprom a Gréckom patria medzi jediné 
tri krajiny, ktoré sa do tohto projektu doposiaľ nezapojili. Kým 
sa vypíše nové kolo, čo bude pravdepodobne v prvom polroku 
nasledujúceho roka, Slovensku ostáva jediná možnosť stať sa 
asociovaným partnerom a aspoň takýmto spôsobom hlbšie 
vstúpiť do problematiky Európskych referenčných sietí. 
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Čo to znamená byť asociovaným partnerom? 

Asociovaný partner je poskytovateľ zdravotnej starostli-
vosti, ktorý je schopný zabezpečiť minimálne čiastočnú zdra-
votnú starostlivosť aspoň v jednej z tematických domén 24 
Európskych referenčných sietí. Asociované národné špeciali-
zované centrum môže byť klinickým alebo diagnostickým 
pracoviskom pre niektorú z oblastí zriedkavých chorôb. Na 
Slovensku by sme ho mali hľadať medzi 58 špecia lizovanými 
pracoviskami z Národného zoznamu špecializovaných praco-
vísk pre zriedkavé choroby (www.sazch.sk). Asociované pra-
coviská získajú v budúcnosti možnosť stať sa riadnym členom. 
Pacienti od nich očakávajú predovšetkým kvalitnejší výskum, 
skoršiu diagnostiku, lepšie možnosti zapojiť sa do klinického 
výskumu a v neposlednom rade vyššiu kvalitu života. 

Pracoviská musia spĺňať nasledujúce kritéria: 
všeobecné kritéria ohľadom organizácie práce, rešpektova-
nia práv pacientov a zabezpečenia bezpečnosti pacienta; 
kritériá expertízy, počty diagnostikovaných, liečených, resp. 
konzultovaných pacientov s danou zriedkavou diagnózou, 
prípadne skupinou zriedkavých diagnóz; 
kritéria zabezpečenia potrebného počtu a špecializácie perso-
nálu; 
práca podľa najvyšších štandardov kvality. 

Nádej nielen pre Adama 

Väčšina pacientov žije bez diagnózy niekoľko rokov. Fru-
strujúce je to aj pre samotných odborníkov, ktorí vzhľadom na 
heterogenitu a komplexnosť zriedkavých chorôb nevedia pa-
cientom často pomôcť. Počas prvého roka od svojho spustenia 
Európske referenčné siete pomohli 50 pacientom. Napríklad, 
12 ročnému Adamovi, ktorý má neurologické a svalové pro-
blémy. Navštívil množstvo odborníkov, diagnózu stále nemá. 
Aktuálne práve jeho prípad riešia odborníci v piatich krajinách 
EÚ. Vďaka špeciálnej komunikačnej platforme majú špecialisti 
rôznych odborností prístup k výsledkom vyšetrení a môžu de-
tailnejšie hľadať jeho diagnózu, bez toho, aby pacient a jeho 
rodina museli podstúpiť samostatné vyšetrenia u rôznych od-
borníkov z rôznych krajín. 

V nasledujúcom roku sa očakáva, že Európske referenčné 
siete pomôžu stovkám, ak nie tisícom, pacientov. Práve vďaka 
tomu, že pomôžu diagnostikovať a liečiť oveľa vyšší počet pa-
cientov, umožnia naštartovať aj klinický výskum a prispejú tak 
k udržateľnosti národných zdravotných systémov. 

Štandardy pre zriedkavé choroby 

Európske referenčné siete sú ďalším z nástrojov na zvyšo-
vanie kvality života pacientov so zriedkavými chorobami. 
Jeden z piatich ľudí vynechal v uplynulom roku z práce viac ako 
3 mesiace, resp. porovnateľný počet pacientov prestal z dôvodu 
choroby svojho blízkeho pracovať. 

Európske referenčné siete majú skrátiť dĺžku diagnostiky, 
skvalitniť koordináciu liečby, umožniť konzultácie s väčším 
množstvom relevantných odborníkov a zvý šiť povedomie 
o zriedkavých cho robách. Majú napomôcť k lepšej diseminácii 
správnej praxe a umožniť kvalitnejšiu diagnostiku. Obmedze-
ním sú spoľahlivé dáta, na druhej strane spoľahlivé dáta o in-
cidencii a prevalencii sú kľúčom k národným auditom a regis-
trom. 

Európska komisia v tejto oblasti spravila zásadný krok 
a stanovila štandardy pre zriedkavé choroby v Európe. Vďa ka 
tomuto kroku bude možné spojiť dáta zo stoviek registrov 
v krajinách Európskej únie. Práve tieto informácie umožnia 
epi demiologické, klinické a farmakologické štúdie v oblasti 
zriedkavých chorôb, resp. kvalitnejšie informácie o diagnostike, 
vývoji a prognóze pacientov so zriedkavými chorobami. 

Európsky okrúhly stôl o zriedkavých chorobách zdôraznil po-
trebu: 

podpory a rozvoja Európskych referenčných sietí, ktoré ako je-
diné môžu ponúknuť potrebnú expertízu pacientom so zried-
kavými chorobami; 
spolupráce s pacientami a pacientskymi organizáciami; 
zabezpečenia rovnocenného prístupu k diagnostike a liečbe. 

 
PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD. 

Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK v Bratislave
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