
Na 20. listopad každoročně připadá Světový den CHOPN, zánětlivého onemocnění vyvolaného ze-
jména vdechováním tabákového kouře. Jen v České republice jím trpí zhruba 600 tisíc lidí. Díky unikát-
ní 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. 

Zlepšení kvality života a prodloužení doby dožití pacientů
„Při včasné diagnóze je CHOPN zvládatelnou nemocí. Inovativní léčba může odvrátit rychlou devastaci plicní 
tkáně, zabránit častým hospitalizacím, invalidizaci nemocného, odstranit dušnost, zlepšit kvalitu jeho života 
a prodloužit očekávanou dobu dožití,“ říká Mgr. Jakub Dvořáček, MBA, LL.M., výkonný ředitel Asociace 
inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).

• Moderní léčba zatím nedovede CHOPN vyléčit, výrazně ale zmírňuje obtíže pacientů a zpoma-
luje progresi nemoci. 

• Současná terapie CHOPN se navíc více personalizuje a do života pacientů vstupují nové léčebné 
metody. 

• Včasným zahájením efektivní léčby CHOPN lze zmírnit příznaky nemoci, odstranit dušnost 
a zlepšit toleranci vůči fyzické zátěži i celkovou kvalitu života pacienta. 

• U diagnostikovaných a léčených pacientů s CHOPN dochází k prodloužení doby dožití, 
která se dnes také díky moderní léčbě přibližuje běžné populaci v ČR.

• Rozvoj efektivní a účelné farmakoterapie CHOPN přináší úspory celému sociálně-zdravotnímu sys-
tému. Úspory na nákladech spojených s kratší délkou pobytu v nemocnici mezi lety 2010 až 2017 
vyčíslila poradenská společnost EY na 615 milionů korun. Úspory na invalidních důchodech 
činí zhruba 1,1 miliardy Kč. Díky inovativní léčbě CHOPN se podařilo na důchodech a snížením 
hospitalizačních nákladů ušetřit okolo 1,7 miliardy korun.

Chronická obstrukční 
plicní nemoc (CHOPN)

1,7 miliardy Kč

Očekávaná délka života pacientů s CHOPN 
se přibližuje hodnotě u běžné populace. 1

Doba dožití pacientů trpících CHOPN v ČR 
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Inovativní léčba přináší úspory 
od roku 2010.

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



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. 
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