
Na 19. května 2020 připadá Světový den idiopatických střevních zánětů, IBD (Crohnovu nemoc 
a ulcerózní kolitidu). Díky unikátní studii Inovace pro život vám můžeme přinést ukázku dat, která 
demonstrují přínosy moderních inovativních léčiv v posledních letech. Další informace a statistiky 
naleznete na webové stránce www.inovaceprozivot.cz. 

Nová éra biologické léčby
„V minulosti byly idiopatické střevní záněty chorobami s vysokou úmrtností a výrazným zhoršením kvality 
života pacientů. Přestože celkový počet nemocných v České republice stoupá, úmrtnost je, především díky 
inovativní léčbě, relativně nízká a stabilní,“ uvádí Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel Asociace 
inovativního farmaceutického průmyslu.

• Změny posledních let souvisejí s nástupem biologické léčby, kterou je dnes v rámci dedikovaných 
center léčena přibližně polovina pacientů. Léčba je tak stále dostupnější.

• Současná strategie léčby je založena na terapii na míru konkrétním pacientům. Cílem je 
dlouhodobé potlačení zánětlivé aktivity, snížení rizika strukturálních změn a opakovaných chirur-
gických výkonů.  

• Chirurgické výkony minimalizují ztrátu resorpční plochy tenkého střeva a zachovávají celistvost 
trávicí trubice a tím kontinenci pacientů. Laparoskopické operace se staly u Crohnovy nemoci 
a ulcerózní kolitidy součástí klinické praxe.

Zdroje: 1) Analýza populačních dat NZIS, analytická studie Zdraví 2030

Idiopatické střevní záněty

Úmrtnost pacientů z důvodu 
IBD stagnuje. 1

Mortalita
(jako primární příčina smrti)

54
2012 2018

57

Počet pacientů léčených v centrech 
stoupá, tzn. že léčba je dostupnější. 

2 530
2012 2018

5 689

Výskyt onemocnění 
ve společnosti narůstá. 1

Prevalence
(celkový počet pacientů)

44 276
2012 2018

56 407

Pacienti s IBD se dnes již dožívají 
obdobného věku jako zdravá 
populace.
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Inovace pro život

O studii Inovace pro život
Cílem studie Inovace pro život (www.inovaceprozivot.cz) je efektivizace dopadů inovací 
ve zdravotní péči v České republice a poskytnutí verifikovaných dat o inovativní léčbě všem zain-
teresovaným stranám. Autorem studie je Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, spolu-
autorem poradenská společnost EY. Na vývoji studie v expertních rolích dále spolupracovali: 
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (výpočet 
a validace demografického dopadu), Ing. Miroslav Zámečník, ekonom a publicista (podpora a validace 
výpočtu ekonomických dopadů), Rut Bízková, bývalá předsedkyně Technologické agentury ČR (podpo-
ra a validace inovativních výzev a příležitostí) a členské společnosti AIFP (poskytování údajů a statistik).

Studie Inovace pro život se zaměřila na 9 terapeutických oblastí, jež zachycující výzvy a ilustrují 
vývoj a pokrok inovativní léčby s kvantifikovatelnými dopady. Jedná se například o roztroušenou 
sklerózu, karcinom prsu, kolorektální karcinom, diabetes 2. typu, revmatoidní artritidu a řadu dalších.  

 

Studie se také zaměřila na hospodářské přínosy inovativního průmyslu. Farmaceutický průmysl 
totiž generuje významné finanční prostředky a svými aktivitami a investicemi vytváří obrat s rela-
tivně vysokým multiplikačním efektem. Hospodářský dopad vzrostl z 25 miliard korun v roce 2009 
na 42 miliard korun v roce 2018. Více o studii se dozvíte na www.inovaceprozivot.cz.

O AIFP
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) sdružuje 35 společností, které dokáží vyvinout 
a uvést na trh nové, účinnější a bezpečnější léky. AIFP je členem Evropské federace farmaceutických 
společností a asociací (EFPIA) a intenzivně spolupracuje s Mezinárodní federací farmaceutického 
průmyslu a asociací (IFPMA) a Americkou asociací inovativních farmaceutických firem (PhRMA). Více 
informací na www.aifp.cz. 

Pro další informace, prosím, kontaktujte:

Markéta Kolanová
PR manager

e-mail: marketa.kolanova@aifp.cz
tel.: +420 734 623 626


