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1. Legislativa

Metodický návod k zajištění NLS a následné péče   

Problém: nemá právní hodnotu,  jen „lege artis“

Výzva: ukotvit NLS ve Vyhlášce Sb. - o preventivních prohlídkách   



2.   Zlepšování efektivity stávajícího NLS

Problémy: 
*biomedicínský proces ≠  100% senzitivita + 100% specificita,
*dlouhodobý efekt NLS. 

Výzvy: 
*snižování FP cutoff, druhostupňové analýzy (ve stejné kapce   

krve) – např. IRT+PAP, 17OHP+profil steroidů LC-MS/MS,  
methionin+tHcy
snižování FN dtto + další např. NGS u CF

*vyhodnocování efektu NLS z hlediska dlouhodobého  
zdravotního stavu zachycených pacientů.



3.  Rozšiřování NLS

Problém: 
*technologicky je dnes spektrum nemocí  detekovatelných v 
suché kapce krve velmi široké. 

Výzva (velká a zásadní): 
*systematizovat způsob rozhodování o zařazování nových 
nemocí do NLS z hlediska medicínského i ekonomického.

… obecné úvahy … konkrétní příklady



Sir Muir Gray (director of the National Screening
Committee in UK):

• Všechny screeningové programy škodí. 
• Některé činí více dobra než škody. 
• Některé činí více dobra než škody za rozumnou cenu.



10 obecných pravidel pro zařazování onemocnění do 
celopopulačních screeningů v roce 1968 definovala WHO:



1. Představuje významný zdravotní/sociální problém (prevalence nestanovena).
2. Je jasně diagnosticky definovatelné (konfirmační test).  
3. Má latentní nebo nespecifické časné stadium. 
4. Jeho přirozený průběh musí být znám.                  
5. Včasná detekce umožňuje takovou léčbu, která zásadně

pozitivně ovlivní průběh nemoci.
6. Musí být odborný konsensus koho léčit.  
7. Existuje obecně uznaný screeningový test.  
8. Společnost je schopna zabezpečit NS a následnou léčbu. 
9. Přínos NS je pozitivní vůči jeho nákladům - balance „cost/benefit“.
10. NS je kontinuální proces – efektivita musí být trvale vyhodnocována.



Další diskutovaná či revidovaná kriteria:
-ušetření „diagnostické odyssey“ vzácných onemocnění

-informovaná reprodukce, genetické poradenství v případě 
neléčitelných nemocí
-léčba finančně kryta ZP (resp. třetí stranou)
-nově zaváděný program NS nesmí narušit stávající zaběhlý
-nezvyšuje významně FP
-rizika léčby, FP a FN jsou vyjasněna
-informovaný souhlas je podmínkou



Pro: Zájem odborníků a vědců.
Zájem pacientských organizací.
Zájem výrobců biotechnologií. 
Zájem politiků – NS vizitka zdr. systému. 

Proti: Náklady - objem finančních prostředků na zdravotnictví.
Zátěž (stigmatizace) zdravé části populace novorozenců FP.
Nebezpečí „overtreatmentu“ detekcí lehkých, klinicky nevýznamných    
forem onemocnění.
Špatná interpretace negativního NS ve smyslu „onemocnění bylo   
vyloučeno“ v dif.dg. symptomů v pozdějším věku.

KDO je dostatečně silný, aby to správně vyvážil?



Další: SMA, fragilní X, LSD, X-ALD, vrozené infekce,LQT, riziko pro DM I, Duchenne, …. 





Pro nově zaváděný NLS je nezbytná pilotní studie:

- selhávání klinické diagnostiky
- proveditelnost a účinnost v podmínkách ČR (cut-off, 

optimalizace FP, PPV)
- ekonomické, technické a personální zabezpečení 

nového NLS  
- identifikace problémů a příprava na pravidelné 

celoplošné provádění 

Zajištění celoživotní léčby pro detekované pacienty.



Kandidáti nových NLS dle metodického přístupu:
Rozšíření stávajících metod: 
Nízké nové náklady NLS (navýšení 
programu o jednotky Kč/test)

Například: MMA, propionová acidurie, 
maternální deficit vitaminu B12, 
poruchy metabolismu pyridoxinu, X-
ALD

Náklady léčby: typicky desítky-stovky 
tisíc Kč/pacient/rok celoživotně

Zavedení nových metod:
Vyšší náklady NLS (desítky-stovky
Kč/test)
Problém s množstvím vzorku krve

Například: SCID, SMA, LSD, MPS I

Náklady léčby: typicky miliony 
Kč/rok/pacient, kromě SCID 

Etický problém distribuce prostředků



SCID: TREC 
(PCR-real time)

Smysl NS: TKD - Gen.terapie - ERT

Problémy: 
Vysoká cena NS (70 mil. Kč, současný celý NS 74 mil.Kč)
Vysoká FP – následná konfirmace 
Prevalence 1:50-70 000
Skutečně selhává klinická dg.? 



Smysl: Dodání (inkluze) exonu do mRNA z 
nefunkčního SMN2 genu

Problém:  prevalence, cena NLS a terapie, dlouhodobý efekt léčby ? 
a  legislativa – 373/2011

SMA:



WES/WGS ??
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