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ČR – Ministerstvo zdravotnictví								



Název programu:


Resortní program výzkumu a vývoje – MZ II
na léta 2008 – 2011


Identifikační kód:  NS


Členění programu

 RPV II není členěn na podprogramy.


Termín Vyhlášení a doba trvání

     Resortní program výzkumu a vývoje – MZ II na léta 2008 – 2011 (dále jen RPV II) na řešení projektů zdravotnického výzkumu bude vyhlášen  obratem po schválení předkládaného programu vládou, termín zahájení řešení vybraných programových projektů bude upřesněn podle termínu  získání souhlasu vlády s vyhlášením soutěže. Doba řešení projektů v  RPV II je 1 – 4 roky.

      
Východiska a Cíle PrograMU

	 RPV II je zpracován v souladu a na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé cíle a priority RPV II vycházejí především                  z „Koncepce rozvoje výzkumu v resortu Ministerstva zdravotnictví do roku 2008“, zpracované na podkladě bodu II./ a) usnesení vlády č. 5 ze dne 7. ledna 2004,          k Národní politice výzkumu a vývoje České republiky na léta 2004 – 2008, přičemž tyto cíle a priority jsou nastaveny tak, že s podmínkou zamezení duplicit, respektují cíle a priority jak stávajícího programu „Resortní program výzkumu a vývoje MZ na léta 2005-2009“, tak i cíle a priority nastavené v rámci tématického programu č. 1      a jeho dílčího programu č.1: “Kvalita života - Zdraví obyvatel na léta 2005 - 2009“ v rámci Národního programu výzkumu I.  RPV II rovněž zohledňuje trendy výzkumu jak v Evropském výzkumném prostoru, tak   vychází z požadavků stanovených v rámci Lisabonského procesu i požadavků Světové zdravotnické organizace zakotvené v části výzkum materiálu „Zdraví 21“.
	V souladu s uvedenými zdroji a povinnostmi vyplývajícími z „kompetenčního“ zákona, považuje Ministerstvo zdravotnictví výzkum za jeden z nejdůležitějších nástrojů, který vede ke kvalitnějším strategiím, jejichž cílem je zlepšení zdraví           a zdravotní péče. V souladu s usnesením vlády č.1046 ze dne 30. 10. 2002             se předkládaným programem ministerstvo snaží realizovat základní cíl každého výzkumného zdravotnického programu, tj. takový zdravotní výzkum a vývoj, který umožní získávat, využívat a předávat znalosti vedoucí k posilování a rozvoji zdraví všech lidí, výzkum orientovat na potřeby dlouhodobého rozvoje zdraví pro všechny   a získávat tak mechanismy vedoucí k poskytování a rozvoji vědecky podložených zdravotnických služeb.
	V této části materiálu je nutné současně konstatovat, že předkládaný návrh programu je specifický tím, že představuje resortní nástroj, kterým ministerstvo alespoň částečně nahrazuje svou neúčast poskytovatele účelové podpory v Národním programu výzkumu II a snaží se tak naplnit svou zákonnou povinnost. Tato skutečnost je také zohledněna ve výši finančních prostředků RPV II. 

	V rámci programu není podporován výzkum směřující ke zvýhodnění v podnikání. Program nebude mít negativní vliv na životní prostředí ani negativní dopady na rovná práva mužů a žen.

Cíle Resortního programu výzkumu a vývoje na léta 2008 – 2011 jsou stanoveny a formulovány tak, aby směrovaly současný výzkum a specifikovaly oblasti,             ve kterých mohou nové poznatky významně ovlivnit  kvalitu zdravotní péče. 


Cíl
Indikátor dosažení
Prostředek
ověření
1
Vypracovat nové diagnostické postupy vycházející z genetické identifikace chorob
Výsledky podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje (dále jen „metodika“), zejména nově zavedené 
metody,  budou zvýšeny o 20% ve srovnání s programem RPV I.

Zahrnutí do systému vzdělávání lékařů.
Zveřejnění v recenzovaných odborných časopisech, zejména  s IF. Dokumentace publikačního ohlasu citovaností prací(SCI). Zahrnutí do diagnostických a léčebných standardů.
2
Vypracovat komplexní diagnostické a léčebné postupy sloužící k co nejrychlejšímu a nejpřesnějšímu rozpoznání časných stadií život ohrožujících stavů
Výsledky podle metodiky budou  zvýšeny o 10% ve srovnání s programem RPV I.
Následně : 
snížení letality 
vybraných diagnostických jednotek
Zahrnutí do systému vzdělávání lékařů.
Zveřejnění v recenzovaných odborných časopisech, zejména  s IF. Dokumentace publikačního ohlasu.  Zahrnutí do diagnostických a léčebných standardů..
3
Specifikovat nejefektivnější diagnostické a léčebné postupy u chronických onemocnění 
Výsledky podle metodiky budou  zvýšeny o 10% ve srovnání s programem RPV I.
Následně:
zkrácení doby hospitalizace interních a chirurgických oddělení
Zahrnutí do systému vzdělávání lékařů.
Zveřejnění v recenzovaných odborných časopisech, zejména  s IF. Dokumentace publikačního ohlasu.   Zahrnutí do diagnostických a léčebných standardů.
4
Ověřit validitu nových léčebných algoritmů zejména v oblasti kardio-vaskulárních a onkologických onemocnění; v chirurgii, pediatrii a gerontologii
Výsledky podle metodiky budou  zvýšeny o 20% ve srovnání s programem RPV I.
Následně:
inovace doporučených léčebných postupů
Zveřejnění v recenzovaných odborných časopisech, zejména  s IF. Dokumentace publikačního ohlasu.   Zahrnutí do diagnostických a léčebných standardů.
5
Identifikovat zdravotní rizika vyplývající ze způsobu života a životního resp. pracovního prostředí 
Výsledky podle metodiky budou  zvýšeny o 20% ve srovnání s programem RPV I.
Následně:
úpravy limitních hodnot škodlivých faktorů životního prostředí
Zveřejnění v odborných časopisech s IF. Dokumentace publikačního ohlasu.
6
Určit nejdůležitější preventabilní rizikové faktory a vytvořit tím předpoklady pro efektivní prevenci společensky závažných onemocnění
Výsledky podle metodiky budou  zvýšeny o 20% ve srovnání s programem RPV I.
Následně:
změny postupů, doporučených pro prevenci nemocí 
Zveřejnění v odborných časopisech s IF. Dokumentace publikačního ohlasu.

Předpokládá se, že na řešení programu se bude podílet cca 50 příjemců, především  fakultních nemocnic, lékařských fakult ( univerzit ), veřejných výzkumných institucí Akademie věd ČR, nestátních  zdravotnických zařízení aj.        Převažující část z nich  představuje v definici EU tzv. velké podniky.Méně než 10% pracovišť představuje malé podniky  a dalších 10% podniky střední (do 50 resp. 250 zaměstnanců). Podle klasifikace  Evropské unie je výzkum řešený v rámci RPV II posuzován jako základní výzkum. Z hlediska motivačního účinku a nezbytnosti podpory vedoucí ke zvýšení činnosti v oblasti VaVaI je možné uvést, že státní podpora programu podmiňuje uskutečnění projektů v oblasti RPV II, které by jinak nebyly provedeny vůbec či jen v podstatně omezenějším rozsahu. Realizace programu  bude zajištěna řešením  více než 500 projektů.
Program vytvoří podmínky pro zvýšení počtu osob přidělených na činnosti  v oblasti výzkumu a vývoje o cca 2500 osob ročně , kteří se na řešení budou podílet zpravidla v rozmění 0,25 až 1,0 pracovního úvazku. Předpokladem je, že počet získaných výsledků bude ročně o 10 – 20% přesahovat dosavadní počty.

ODŮVODNĚNÍ

	Problémy zdravotnictví se ve vyspělých západních zemích rychle mění. Hrozba epidemií infekčních onemocnění s charakteristickým klinickým obrazem (a většinou známým etiologickým agens) se změnila v hrozbu nových, ale  potenciálně vysoce nebezpečných pandemií nově mutovanými viry. Každá z lékařských specializací řeší problémy před několika lety zcela neznámé. Paradigma mechanických úprav/náhrad orgánů a/nebo orgánových funkcí (umělé srdeční chlopně, umělá ledvina, kardiostimulátory a defibrilátory, stenty) přineslo dříve nepředstavitelné zlepšení zdravotní péče pro široký okruh nemocných a podílelo se na prodloužení lidského života.
	Zdravotnictví stojí na prahu nové etapy. Poznávání patofyziologických mechanizmů vzniku a rozvoje chorobných stavů a nemocí obrací pozornost především ke genetickým příčinám. Komplexní diagnostické postupy umožňují časnou diagnózu patologických změn, znalost mechanizmů, které ke změnám vedou, vytváří předpoklady pro cílenou terapii, kromě jiného pro ovlivňování receptorových mechanizmů složitých biologických dějů. Pozornost je proto nutno zaměřit především na vypracovávání nových diagnostických metod, které by na jedné straně vycházely z co možná nejvíce specifických změn chorobami způsobených, ale na druhé straně umožňovaly co nejrychlejší identifikaci terapeuticky ovlivnitelných symptomů             u akutních stavů a vlastní příčiny nemocí u stavů chronických. 
	Nově zaváděné diagnostické postupy mění základní algoritmy léčby. Změny        v sobě skrývají nebezpečí nezdůvodněného přijímaní „moderních“, ale nedostatečně ověřených léčebných postupů. V celé řadě medicínských oborů je proto nutné navržené léčebné postupy validisovat.   
	Množí se terapeutické postupy ovlivňující expresi genů kodujících biologicky aktivní proteiny. Anekdotické zkušenosti lékařů, tradované klasickými učebnicemi, jsou nahrazovány doporučenými diagnostickými a léčebnými postupy, vycházejícími z výsledků prospektivně koncipovaných, „zaslepených“ – a tím zcela objektivních – studií. Do klinických algoritmů jsou zaváděny nové poznatky proteomiky. Mění se chirurgie, ve které jsou heroické výkony nahrazovány mikrochirurgií, onkologie, kde celou řadu správně a včas diagnostikovaných onemocnění lze i úplně vyléčit. Psychiatrie může při léčbě nově vyvinutými farmaky rušit kasárenské zacházení        s těžce postiženými. Rychle se prodlužuje doba života a mění se behaviorální, sociálně ekonomické a institucionální determinanty zdraví. Staří a hendikepovaní pacienti, často jedineční právě svou polymorbiditou nebo hendikepem, musí dostat péči, která jim v minulosti byla často odpírána. 
	Velmi rychle probíhající společensko-sociální změny sebou přinášejí změny prostředí, které na člověka působí, ale také změny způsobu života, kterými člověk působí na prostředí. Rychle se mění význam rizikových faktorů společensky závažných onemocnění. Je proto třeba se zaměřit na identifikaci preventabilních rizikových faktorů a najít efektivní metody jejich eliminace.  
	 
	
oBLASTI VÝZKUMU V RÁMCI KTERÝCH BUDOU ŘEŠENY CÍLE PROGRAMU

01. Kardiovaskulární a cerebrovaskulární nemoci
Ischemická choroba srdeční (ICHS) a atero-trombotická cévní mozková příhoda (CMP) musí být prioritou výzkumu kardiovaskulárních chorob, protože se jedná         o nejčastější komplikace aterosklerózy a stále o nejčastější příčiny úmrtí v české populaci (více než 50% ze všech příčin úmrtí ve společnosti). Zlepšení diagnostiky, léčby a zejména prevence těchto chorob přinese snížení nemocnosti, zlepšení kvality života nemocných a bude ekonomicky prospěšné snížením nemocnosti, počtu pracovních neschopností a invalidních důchodů. 
Priority
	Identifikovat nové efektivní postupy  prevence a léčby nejčastějších  kardiovaskulárních nemocí (koronární choroby, cerebrovaskulární choroby)     a zavést je do celospolečenského modelu prevence.

Standardizovat diagnostické postupy systolické a diastolické dysfunkce levé komory srdeční. 
Sjednotit postupy pro léčbu aterotrombotických cévních mozkových příhod.

	Srovnat ekonomické dopady preventivního ovlivňování rizikových faktorů kardiovaskulárních nemocí (léčba hypertenze, dyslipidémií, kuřáctví aj.)          s dopady společenskými a s náklady na léčbu akutních kardiovaskulárních příhod. 

Očekávané přínosy: 
	Zlepšení léčby hypertenze, dyslipidémie, obezity, odvykání kouření a snížení kardiovaskulárního rizika. Zastavení nárůstu obezity a metabolického syndromu, zastavení nárůstu diabetu 2. typu.
	Zlepšení diagnostiky a léčby chronického srdečního selhávání. 

Zlepšení diagnostiky a léčby CMP.
Implementace preventivních opatření, snižujících výrazně náklady na léčbu.


02. Poruchy metabolismu a výživy, endokrinní poruchy, diabetes mellitus 
Metabolický syndrom, obezita, diabetes mellitus 2. typu a řada neuroendokrinních, imunoendokrinních a degenerativních chorob jsou spojeny se stárnutím populace.  Jde o choroby, jejichž zdravotní i společensko-ekonomické dopady jsou veliké. Výskyt metabolického syndromu, zvyšujícího riziko zejména kardiovaskulární mortality, se v ČR pohybuje mezi 25-30 % a jeho prevalence stále narůstá. Nárůst jde ruku v ruce s epidemií obezity a diabetu 2. typu, přičemž Česká republika patří v tomto ohledu k nejpostiženějším státům světa. Obezita, metabolický syndrom         a diabetes mellitus vykazují silné asociace s dalšími celospolečensky významnými onemocněními jako je depresivní porucha nebo některá nádorová onemocnění, jejichž incidence rovněž významně vzrůstá.  Podobně narůstá výskyt neuroendokrinních a imunoendokrinních poruch, včetně jejich subklinických forem. V současně době jsou získávány poznatky o patofyziologickém propojení uvedených onemocnění. Zlepšování úrovně zdravotní péče vede k prodloužení života a stárnutí populace. Poznání humorálních, metabolických a nervových  faktorů, které se v patogenezi uvedených onemocnění uplatňují, otvírá perspektivní možnost jejich prevence a léčby.
Priority
	Vypracovat genetické diagnostické postupy subklinických forem neuroendokrinních a imunoendokrinních chorob. 
	Využít nové poznatky o roli humorálních, metabolických, nervových                 a imunitních faktorů v  patogenezi metabolického syndromu pro efektivní prevenci a léčbu.
	Zavést do klinické praxe cílené vyhledávání jedinců s metabolickým syndromem s porovnáním efektu intenzivní intervence rozpoznaných rizikových faktorů s náklady na léčbu. 

Očekávané přínosy
	Získání aktuálních informací o výskytu metabolického syndromu, jeho jednotlivých komponent v české populaci a etiopatogenetických souvislostech. 
	Navržení postupů umožňujících včasný záchyt jedinců se zvýšeným rizikem metabolického syndromu.

Zjištění asociací vybraných metabolických poruch (obezity, metabolického syndromu,  diabetu mellitu 2. typu) s dalšími celospolečensky závažnými onemocněními (nádorová onemocnění, duševní poruchy).
Stanovení nových preventivních a terapeutické modalit, příznivě ovlivňujících celou škálu uvedených onemocnění.
	Novelizace diagnostických postupů pro  prevenci a léčbu uvedených hromadných metabolických a s nimi spojených onemocnění.





03. Onkologie
Nádorová onemocnění patří mezi nejčastější příčiny úmrtí v naší populaci. Třetina obyvatel České republiky zemře na nádorové onemocnění. V časné diagnostice         i v dlouhodobých výsledcích léčby (zejména přežívání) Česká republika výrazně zaostává za jinými státy Evropské unie. V rámci priorit bude nutno: Využít inovativních (molekulárně-biologických, funkčních i jiných) metodik ke studiu patogeneze a časné diagnostiky nádorových onemocnění, diseminace a komplikací léčby s cílem optimalizace a individualizace léčebných postupů. Zaměřit se na studium mechanismů kancerogeneze s cílem přinést další rozšíření možností molekulárně-cílené léčby stávajícími i novými molekulami. Hledat cesty ke snížení nákladů onkologické léčby v optimalizaci klinicky užívaných algoritmů léčby, optimalizovat indikace pro zavádění molekulárně cílených léků.	
Priority
	Zlepšit zaměření onkologické diagnostiky na časnou detekci nádorového onemocnění, umožňující léčebnou intervenci v době, kdy je nádor ještě možno zcela vyléčit lokálním zákrokem (např. nádory prsu).
	Stanovit optimální algoritmy časné detekce diseminace (metastáz), umožňující cílenou léčbu a zlepšení výsledků léčby. 

Aplikovat patofyziologické poznatky o patogenezi nádorových onemocnění     v klinické aplikaci molekulárně-cílené léčby nádorových onemocnění. 
Nově využít klinických možností kombinace molekulárně-cílené léčby s klasickými léčebnými postupy (chirurgie, radioterapie, cytotoxická chemoterapie, hormonální léčba). 
	Inovovat algoritmy použití molekulárně-cílené léčby na základě výsledků retrospektivní analýzy a prospektivního sledování změn prediktivních (molekulárně-biologických, biochemických, imunologických, funkčních              i klinických) faktorů v průběhu léčby.

Využít exprese genů i proteinů jako prediktivních a prognostických ukazatelů odpovědi na nádorovou léčbu a prognózy s cílem umožnit upřesnění                i individualizaci léčebného postupu u jednotlivých pacientů. Zavést do klinických algoritmů nové poznatky proteomiky. Očekávaným přínosem je umožnit stanovení optimálních postupů zejména u toxických a finančně náročných léků.
	Ovlivňovat rozvoj nádorových onemocnění manipulací imunitního systému. 
Zlepšit hodnocení průběhu, prognózy a léčebných výsledků u nemocných s nádory (včetně vzácnějších nádorových onemocnění) a upřesnit multidisciplinární standardní i individualizované léčebné postupy v závislosti na věku, celkovém stavu a jiných klinických parametrech.
Optimalizovat diagnostické a léčebné algoritmy u vzácnějších nádorových onemocnění (kde nelze očekávat rozsáhlejší prospektivní studie) důslednou retrospektivní analýzou klinických údajů a laboratorních nálezů.
	Zhodnotit kvalitu života, sociální a ekonomický dopad různých terapeutických postupů u onkologických onemocnění se zaměřením na analýzu nežádoucích účinků jednotlivých  protinádorových léků ve vztahu k typu nádoru, ale              i k věku, pohlaví a dalším relevantním faktorům. 
Očekávané přínosy
	Zlepšení procenta časného záchytu nádorů, komplikací nádorového onemocnění i komplikací léčby.

Zlepšení výsledků péče o nemocné s nádory, zejména zlepšení srovnatelnosti výsledků (především mortality) se sousedními zeměmi (Rakousko, Německo).
Hospodárnější využití moderních diagnostických léků.
Vytvoření předpokladů pro rozvoj nových terapeutických i preventivních metod (např. nádorové vakcíny).
Rozšíření inovativních diagnostických a léčebných postupů v rámci akademických pracovišť.


04. Chirurgické obory
Oblastí, ve které význam chirurgických intervencí spíš narůstá, je onkochirurgie. Chirurgická onkologie zvyšuje požadavky na méně traumatizující výkony a vyšší efektivitu intervencí: jsou aplikovány nové léčebné metody jako brachyterapie, imunizace, robotizace. V řadě oblastí jsou zaváděny mikrochirurgické postupy včetně nanotechnologií, laserterapie, fototerapie, radioablační a chemoablační techniky       a další metody. Zavedení nových technologií vyžaduje úzkou mezioborovou spolupráci s ostatními obory. V oblasti traumatologie je nutno zlepšit postupy při hodnocení závažnosti stavu (a rychlé indikace emergentních výkonů).   
Priority
	Zaváděním nových chirurgických postupů a zkvalitněním mezioborové spolupráce vypracovat nové algoritmy pro diagnostiku, terapii a prevenci chirurgicky léčených onemocnění. 
	Vytvořit a rozšířit diagnostické a léčebné algoritmy aplikující nové poznatky     o úloze cytokinů v patogenezi onemocnění provázených syndromem systémové zánětlivé reakce (SAR) u chirurgických onemocnění. 
	Zlepšit predikci vývoje závažných traumat provázených těžkým celkovým stavem využitím rutinního stanovování zánětlivých markerů.

Upřesnit význam změn plazmatických hladin volných nukleových kyselin pro zlepšení kvality léčebné péče kriticky nemocných. 
Očekávané přínosy
	Zkvalitnění chirurgické péče, zlepšení kvality života, prodloužení přežívání onkologických nemocných aplikací nových technologií, ověřených v klinické praxi. 
	Snížení rizika nozokomiálních infekcí, ztráty krve, zmenšení spotřeby krevních převodů a tím poklesu rizika přenosu HIV a hepatididy zavedením mini-invazivních postupů. 
	Pokles počtu pooperačních komplikací, zkrácení doby hospitalizace                      a rekonvalescence – pozitivní celospolečenský dopad. 
	Zrychlení a zpřesnění diagnostiky chirurgických onemocnění.
	Zpřesnění predikce průběhu chirurgických onemocnění. 
	Radikální změnu současných diagnostických postupů na základě výzkumu diagnostické a prognostické ceny stanovení  volných nukleových kyselin. 




05. Pediatrie a genetika
Mezi hlavní priority v oblasti pediatrie a genetiky patří především další snižování novorozenecké morbidity a mortality, zkvalitnění zdravotní péče o mladou generaci, zlepšování zdravotního stavu mládeže a naučit se včas rozpoznávat a předcházet rozvoji závažných komplikací a pozdních projevů chronických a geneticky podmíněných onemocnění.  
Priority
	Na modelu „polygenně dědičných onemocnění“ získat a zhodnotit nové poznatky o kombinovaném vlivu molekulárních mechanismů a faktorů zevního prostředí  na rozvoj, průběh i prognózu analyzovaných onemocnění s cílem vytvořit nové diagnostické algoritmy pro včasný záchyt nemocných. 
	Na modelu „rare disease“ s mendelovskou nebo mitochondriální dědičností     s nízkou prevalencí pod  1:2000 obyvatel, které však představují skupinu více než 5000 různých onemocnění, využít studium dopadu etiopatogenetických    a patofyziologických mechanismů na „přirozený průběh onemocnění“ nejen ke zkvalitnění diagnostiky jednotlivých nosologických jednotek, ale i k zlepšení v současné době nadále neuspokojivé zdravotní péče u postižených dětí. 
	Navrhnout a vytvořit „parametry kontroly kvality“ v oblasti současné léčebně-preventivní péče v dětské populaci, jejichž využití umožní zlepšit organizaci zdravotní péče o mladou generaci v české populaci. 

Očekávané přínosy 
	Pokles novorozenecké (kojenecké) morbidity a mortality.

Zkrácení průměrné délky hospitalizace na dětských odděleních. 
Nové diagnostické metody a terapeutické postupy pro včasnou diagnostiku, prevenci a léčbu závažných onemocnění  s nepříznivým dopadem na zdravotní stav dětí. 
Rozšíření genetického poradenství v postižených rodinách, optimalizace metod pro nabídku eventuální prenatální diagnostiky. 



06. Neurologie, psychiatrie, psychologická a sociální problematika 
Neuropsychiatrické poruchy představují největší zdravotní zátěž společností současného moderního světa měřenou roky života ztracenými předčasným úmrtím nebo invaliditou. Proto je nezbytné přistupovat k problematice nemocí mozku komplexním způsobem, respektujícím biopsychosociální model; soustavně zlepšovat současné znalosti o vzniku, průběhu a vyústění neuropsychiatrických poruch             a poskytnout efektivnější léčbu zejména neuropsychiatricky nemocným na jedné straně a analyzovat společenský a ekonomický dopad na straně druhé. 
Priority
	Zabránit pozdní diagnostice a léčbě poruch funkce mozku u afektivních poruch. Zaměřit se na komplexní přístup na úrovni molekulárně genetické, subcelulární, vývojové s návazností na metody zobrazovací                             a elektrofyziologické.
	Zkvalitnit diagnostiku a léčbu vybraných onemocnění  použitím mikrosatelitových DNA markerů z definovaných oblastí či využitím kmenových buněk. 
	Získat relevantní data o výskytu neuropsychiatrických poruch v české populaci. 
	Kvantifikovat ekonomické dopady různých preventivních, diagnostických          a terapeutických postupů i psychosociální péče u nejčastějších                        a nejzávažnějších mozkových onemocnění (např. závislosti na návykových látkách, demence). 
	Optimalizovat strukturu současně poskytované péče v oblasti neuropsychiatrických poruch.	

Očekávané přínosy
	Zkvalitnění komplexní péče o nemocné s neuropsychiatrickými poruchami.

Zvýšení kvality života jedinců s nemocemi mozku, zlepšení prevence jejich fatálního vyústění.


07. Gynekologie a porodnictví
V gynekologii se dostávají do popředí pozornosti lékařů metody dovolující provádět rutinní diagnostická i preventivní vyšetření ambulantně (hysteroskopie miniaturní sondou). V oblasti gynekologické onkologie je stále problémem Ca ovaria (mnohdy zastižený příliš pozdě) a preventivní vyšetření zaměřeného na včasnou identifikaci Ca čípku, které dosud nepřináší očekávané výsledky. Je proto nezbytně nutné zvýšit kvalitu prevence: bude validizován přínos vakcinace. Zlepšení diagnostiky se očekává od systematické aplikace poznatků z oblasti molekulární biologie a genetiky, zlepšení léčebné péče od individualizace nádorové chemoterapie. Nedořešená je péče o starší a hendikepované pacientky. V porodnictví došlo k pokrokům                 v monitoraci plodu během porodu (intrauterinní oxymetrie plodu), vynucená všestrannou snahou o bezpečně vedený porod. 
Priority
	Získat nové informace umožňující predikci rozvoje chorob zejména na základě studia genové exprese vrozených dispozic a stanovit tak rizikové skupiny         i individua s velkou pravděpodobností postižení.
	Navrhnout efektivní preventivní opatření nejzávažnějších chorob v oblasti gynekologie a porodnictví.

Vytvořit diagnostické a terapeutické postupy využívající nové zobrazovací metody, metody molekulární biologie a  genetiky.
Minimalizovat nepříznivé dopady vyšetřovacích a chirurgických postupů        na pacienta omezením jejich invazivity a radikality.
Stanovit principy individualizace léčby onkologických onemocnění (analýza citlivosti nádorových buněk k chemoterapii) cílené na vyšší účinek.
	Specifikovat  péči o pacientky se zdravotním handicapem (onkologická  onemocnění, inkontinence moče a stolice).

Očekávané přínosy
	Další zlepšení perinatální mortality a morbidity.

Zkrácení hospitalizace a pracovní neschopnosti.
Prodloužení  přežití u onkologických onemocnění.
Zlepšení kvality života občanů s handicapem.


08. INFEKČNÍ CHOROBY, MIKROBIOLOGIE, EPIDEMIOLOGIE A IMUNOLOGIE

Infekční choroby zůstávají významnou příčinou nemocnosti a smrti ve světě               i v evropských zemích a podle WHO představují vážný globální problém. Objevují se  choroby nové, ale také se vynořují  ty, které zde byly v minulosti. V posledních desetiletích došlo k vzestupu počtu osob s oslabenou imunitou - odhaduje se, že jich bude více než 1% světové populace.  Rizikovou skupinu představuje stárnoucí populace. Alarmující je nárůst rezistence etiologických mikroorganismů na antibiotika. Perspektivní se jeví preventivní i terapeutické možnosti vakcinace            a využívání imunopreparátů k pasivní imunizaci. Do popředí zájmu se dostává problematika  významu mikroorganismů pro formování imunologické kompetence jedince i pro rozvoj imunopatologických stavů.
 
Priority:
	Analýza příčin a podmínek vzniku a šíření rezistence mikroorganismů             k antibiotikům.
	Objasňování patogenéze infekčních procesů se záměrem přípravy nových a inovace stávajících   vakcinačních preparátů pro prevenci i terapii. 
	Ověření nových možností imunologické intervence při komplexní terapii infekčních procesů zvláště u  rizikových pacientů.
	Moderní způsoby diagnostiky a léčby nemocných s primárními a sekundárními imunodeficiencemi, s  autoimunitními chorobami a alergickou reaktivitou.

 
Očekávané přínosy:
	Zdokonalení (zlepšení, zrychlení, ekonomické zpřístupnění) diagnostiky               a monitorování infekčních procesů jako východisko pro objektivní posouzení epidemiologické situace a pro racionální léčbu.
	Úprava antibiotikoterapie s ohledem na výskyt a vznik  rezistentních mikroorganismů.
	Translace nových poznatků o využití vakcín,  imunoglobulinových preparátů případně imunomodulačních přípravků v léčbě pacientů ohrožených infekčními agens.
	Vytvoření podmínek (nové diagnostické a terapeutické metody) pro úzkou spolupráci s ostatními lékařskými obory při komplexní péči o nemocné                  s poruchami imunity. 


09. Vztah zdravÍ a prostředí, preventivní pŘístupy ve  Zdravotnictví
Problémy vztahu zdraví a prostředí a některá řešení shrnuje program SZO Zdraví pro všechny do 21. století: je třeba dosáhnout kompatibility s průměrem původních členských států EU, zmenšovat rozdíly uvnitř státu, zajistit zdravý vývoj jedince od narození do stáří, snižovat prevalenci nemocí a úrazů, zlepšit duševní zdraví, zajistit zdravé a bezpečné životní prostředí a podporovat zdravý životní styl. Výzkum       je třeba zaměřit na otázky podpory a ochrany zdraví a nalézt  příčiny dlouhodobých změn zdravotního stavu obyvatelstva.  
Priority
	Identifikovat zdravotní rizika vyplývající ze způsobu života a životního, resp. pracovního prostředí. Vyhledávat a ověřovat nové citlivé biomarkery expozice a účinku. 
	Určit individuální (fyziologické – věk, pohlaví, stav výživy, invalidita, etnikum)  behaviorální (rizikové chování, zaměstnání, vzdělání, vnímání rizik), socioekonomické (chudoba, nezaměstnanost), environmentální (fyzikální, chemické, biologické, sociální, finanční) a institucionální (kvalita zdravotní péče, politika – zákony, cíle, limity, priority) determinanty zdraví. 

Očekávané přínosy
	Budou vytipovány ohrožené populační skupiny, charakterizované neadekvátním přístupem ke zdraví, vyplývající ze socioekonomické nerovnosti. (Nové politikum  vyplývající z Akčního plánu životního prostředí a zdraví na období 2004 – 2010). 
	Budou formulována opatření potřebná k vyrovnání nežádoucích rozdílů              ve zdravotním stavu jednotlivých populačních skupin. Budou identifikovány          a  prosazovány pozitivní determinanty zdraví. 

Bude dosaženo zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva a kvality života. 


10/I.   Ostatní lékařské obory I  (gastroenterologie, hematologie, nefrologie, patologie, revmatologie)
Ve všech uvedených oborech je kladen důraz na rozvoj moderních diagnostických metod, založených na molekulární biologii, včetně mikročipové diagnostiky nádorových onemocnění. V souvislosti s problematikou patomorfologie nádorových onemocnění je nutno rozvinout metody imunohistochemické diagnostiky. Revoluční obrat v diagnostice lze očekávat od analýzy exprese profilu mRNA se zásadním významem zejména pro hematologii, nefrologii a gastroenterologii. V terapii jsou vysoce aktuální otázky biologické léčby. Rozvoj screeningových programů                je zaměřen na prevenci nádorových onemocnění, především v oblasti zažívacího traktu. 
Priority
	Upřesnit diagnostiku prekancerózních stavů a diagnostiku,  terapii a prognózu maligních nádorových procesů využitím genetických markerů. 
	Stanovit význam určení genových polymorfismů pro diagnostiku a léčbu onemocnění pohybového aparátu (degenerativní onemocnění kloubů), gastrointestinálního traktu či některých onemocněních ledvin.  
	Určit klinický význam exprese profilu mRNA pro klinickou diagnostiku chorobných procesů. 

Vytvořit klinické podmínky pro aplikaci tzv. „biologické léčby“ některých zánětlivých onemocnění pohybového aparátu (revmatická artritida, ankylozující spondylitida a lupus erythematodes). 
Vypracovat vstupní kriteria pro zařazování nemocných do různých forem léčení s přihlédnutím na ekonomickou náročnost nových diagnostických           a léčebných postupů. Stanovit léčebné postupy pro nejčastější zánětlivá onemocnění zažívacího traktu, pohybového aparátu a  ledvin, vycházející z hodnocení krátkodobé i dlouhodobé efektivity léčby a z hodnocení vlivu       na kvalitu života nemocného a jeho dlouhodobé přežití.  
Očekávané přínosy
	Zpřesnění a  urychlení diagnostiky jednotlivých chorobných procesů.

Zavedení nových moderních léčebných metod a postupů.
Určení ekonomických parametrů jednotlivých léčebných postupů.
Objasnění etiopatogeneze studovaných chorobných procesů.



10/II. Ostatní lékařské obory II  (otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, stomatologie, oční lékařství, dermatologie včetně venerorologie) 
Podobně jako v oblasti Lékařských oborů I  je v centru pozornosti rozvoj diagnostických metod molekulární biologie. Právě výsledky těchto metod by měly být klíčové pro standardizaci diagnostických a léčebných postupů. V očním lékařství       je cestou ke zlepšení kvality chirurgické léčby vypracování techniky obrazové analýzy morfologie sítnice a analýza aberací zrakového analyzátoru.    
Priority 
	Nalézt efektivní a ekonomicky výhodnější protokoly léčby otorinolaryngologických onemocnění.  

Přispět k tvorbě algoritmů stomatologického ošetření pacientů s psychickými nebo orgánovými  handicapy (rozštěpové vady, ale např. i ošetření defektu chrupu). 
Objasnit klinický význam preblastomatózních změn sliznice dutiny ústní, identifikovaných jednoduchými detekčními metodami. 
Vypracovat techniku obrazové analýzy morfologie sítnice s cílem zachytit ranná stádia onemocnění makuly (věkem podmíněná makulární degenerace, cystoidní makulární edém různé etiologie, diabetická retinopatie).
Nalézt racionální diagnostické postupy u nemocných s glaukomem,               se zaměřením eliminovat nadbytečnou léčbu.
Využít obrazové analýzy aberací zrakového analyzátoru k optimalizaci chirurgických postupů (zákroky na čočce, refrakční chirurgie).
	Farmakoekonomika dermatovenerologických onemocnění, zejména častých dermatóz.
Epidemiologie dermatovenerologických onemocnění (nepodléhajících povinnému hlášení).
Kvalita života pacientů s chronickými kožními chorobami.
Očekávané přínosy
	Zavedení nových postupů molekulární biologie do diagnostiky nemocných s poruchami sluchu a nemocných s nádory hlavy a krku.

Zavedení moderní technologie do protokolů léčby otorinolaryngologických onemocnění.
Zavedení nových molekulárně biologických postupů do diagnostiky a léčby onemocnění hlavy a krku.
Vypracování modelu systematické stomatologické péče o handicapované pacienty s psychickými a orgánovými poruchami.
Stanovení standardů  detekce preblastomatózních změn při diagnostice orofaciálních onemocnění.
Efektivnější a levnější léčba nemocných s rannými stádii onemocnění makuly. 
Snížení nákladů na optické korekční pomůcky (astigmatismy, optické vady vyššího řádu, presbyopie). 
	Zefektivnění léčby  dermatovenerologických  onemocnění zejména častých dermatóz a zlepšení kvality života nemocných.


11.  farmakologie
Rozvoj oboru je vázán na rozvoj molekulárně biologických metod zaměřených         na farmakogenomiku a její využití v klinické praxi. Jsou hledány modely kontroly kvality (např. v předepisování léků), založené na spolupráci s pojišťovnami. Zavedení nových instrumentálně-analytických metod  pro farmakokinetické a bioekvivalenční studie je předpokladem pro stabilitní testy a identifikaci rozkladných produktů. 
Priority
	Zvýšit účinnost a bezpečnost léčby (a zároveň snížit náklady) stanovováním klinicky významných polymorfizmů jednotlivých isoenzymů CYP mikročipovou metodou. 


	Validizovovat biomarkery jako prediktory benefitu i toxicity farmakoterapie (zajistit vyšší benefit umožněním individuálního přístupu a účelnější vynaložení prostředků na léčbu). 
	Vytipovat farmakokinetické techniky k prevenci nežádoucích účinků léčby,     ke zkrácení hospitalizace a nemocnosti, event. ke snížení mortality. 

Vyvinout a zavést analytické metody pro odhalování toxikománie.
Očekávané přínosy
	Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčby. 

Obohacení a zkvalitnění spektra používaných léčiv. 


12.  Ošetřovatelství, zdravotní systémy a informatika

Jedním z hlavních úkolů vědecky koncipované ošetřovatelské péče jako součásti zdravotní péče v nemocniční a komunitní péči je racionalizace a vědecká analýza efektivity ekonomických nástrojů a nástrojů informatiky v řízení systému péče            o zdraví. V oblasti zdravotních systémů bude výzkum orientovaný jak na systém zdravotnictví, tak na širokou oblast péče o zdraví ve smyslu programu Zdraví 21. Rozvinutí služeb poskytovaných zdravotnickými informačními systémy na úroveň všech zdravotnických pracovníků pomocí aplikace poznatků získaných ze studia telemedicíny, nových komunikačních (zejména bezdrátových) a softwarových prostředků.“.

Priority
	Zabezpečit holistickou péči u pacientů,  ohrožených jedinců a jedinců z minoritních skupin.
	Vypracovat ošetřovatelský model v nemocniční a komunitní péči, zaměřený   na zajištění optimální ošetřovatelské péče.
	Zdravotní stav obyvatelstva a jeho sociální podmíněnost.

Východiska, principy, nástroje a kritéria zdravotní politiky.
Ekonomické a právní nástroje řízení systému péče o zdraví.
	Vývoj systémů pro popis, klasifikaci a statistické zpracování charakteristik zdravotních služeb včetně ukazatelů efektivity a kvality.
Vývoj znalostních a databázových systémů pro správu a využití údajů             o důkazech účinnosti jednotlivých zdravotních procedur a léků.
	Zdravotnická etika.
Nové metody výzkumu v oblasti sociální lékařství.
	Výzkum a řešení telemedicínské podpory současných zdravotních informačních systémů pro potřeby jejich rozšíření na úroveň širší skupiny zdravotnických pracovníků s využitím malých inteligentních přenosných HW zařízení.
Výzkum a aplikace midleware software pro usnadnění komunikace mezi jednotlivými informačními systémy zdravotnických zařízení a mezi zdravotnickými zařízeními.
Výzkum a řešení objednávání návštěv pacienta ve zdravotnických zařízeních a umožnění obousměrné komunikace mezi nimi, za použití moderních a  zabezpečených komunikačních prostředků dostupných  široké veřejnosti.

Očekávané přínosy
	Realizace holistické péče o ohrožené a handicapované pacienty a příslušníky vybraných minoritních skupin včetně vytvoření standardů ošetřovatelské péče.
	Vytvoření komplexního ošetřovatelského modelu pro nemocniční a komunitní 	péči.
	Lepší využití vzácných zdrojů zdravotního systému (finance, zařízení, pracovníci

     a  jejich kvalifikace).
	Důsledná aplikace programu Zdraví 21 při procesu transformace  zdravotnictví 

     v ČR.
	Nalezení optimálního systému on-line komunikace mezi zdravotními informačními systémy a jejich uživateli. 
	Zvýšení komunikačních schopností mezi jednotlivými informačními systémy.

*******************************************

    Z výše uvedeného je patrné, že cíle  jsou ministerstvem formulovány zcela 
	jednotně pro standardní strukturu oborů zdravotnického výzkumu a vývoje tak, jak je v resortu zdravotnictví nejen obvyklé, ale současně nezbytné;
	konkrétně v závislosti na očekávaném účinku programu;

      časově omezené, aby mohly být po dobu trvání programu naplněny;
	vyhodnotitelné poskytovatelem na základě předem stanovených kritérií.




financování programu

     Východiska financování RPV II:
	usnesení vlády ČR ze dne 30/6/2003 č. 640 K Resortnímu programu VaV MZ na léta 2004-2009 (stávající resortní program),

jednání MZ se zástupci Rady pro výzkum a vývoj při projednávání o návrhu státního rozpočtu VaV na rok 2006 s výhledem na rok 2007-2008 – kapitola 305-MZ, část VaV, a následně schváleného střednědobého výhledu výdajů na výzkum a vývoj,
vývoj/časová řada účelové podpory VaV v resortu zdravotnictví,
zohlednění závěrů jednání mezi Radou pro výzkum a vývoj a Ministerstvem zdravotnictví o možnosti vzniku nového resortního programu v důsledku neúčasti MZ v NPV II,
	zohlednění skutečnosti ukončení stávajícího resortního programu v roce 2009 a v současné době neexistence zahájení jednání o jeho nástupci včetně povinnosti a odpovědnosti ministerstva zdravotnictví za zdravotnický výzkum vyplývající z kompetenčního zákona,
	usnesení vlády č. 605/2006 k návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum      a vývoj na rok 2007 s výhledem na léta 2008-2009.


     Program je koncipován pro řešení projektů výzkumu a vývoje v oblasti zdravotnické problematiky pro uchazeče bez omezení resortní příslušnosti. Projekty mohou mít charakter aplikovaného výzkumu s výjimkou průmyslového výzkumu        a vývoje. Splní-li projekt tuto základní podmínku, včetně podmínek definovaných       a vyhlášených poskytovatelem ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, může získat účelovou podporu Ministerstva zdravotnictví až do výše 100 %. 
     
	Schválení programu nezpůsobí zvýšený dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty.



Výdaje na Program výzkumu a vývoje - MZ II na léta 2007-2011 (v tis. Kč)


ř.č.
Zdroj

2008
2009
2010
2011
1.
Státní rozpočet

158 305
   211 073
 292 490 
 268 880
2.
Rezervní fond MZ

 66 000
     73 947
0
0


celkem

 224 305
   285 020
 292 490
 268 880


srovnání současného stavu v Čr a v zahraničí

     	Dle Analýzy stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání            se zahraničím za roky 2004 - 2006, má klinický výzkum v České republice velmi dobrou úroveň a v interním a všeobecném lékařství dosahuje nejvyšších hodnocení ze všech posuzovaných oborů z hlediska  citovanosti prací. Pozitivně je hodnocen     i přenos výsledků výzkumu do zdravotnické praxe. V oblasti kardiologie                       a kardiochirurgie, diabetologie, onko-hematologie, psychiatrie a neurologie je současná situace srovnatelná s vyspělými zeměmi Evropy i světa.
	Z hlediska mezinárodní spolupráce ve výzkumu je směrodatný  především         7. rámcový program výzkumu a technologického rozvoje Evropské Unie. Na větším významu nabyly cíle a zásady tohoto programu pro Českou republiku zvláště po jejím vstupu do Evropské Unie, český zdravotnický výzkum se stal součástí širšího celku evropských výzkumných kapacit. Značná část rámcového programu je věnována výzkumu zdraví a zdravotnictví, přičemž jeho těžiště spočívá v účelném přeskupování stávajících výzkumných a vývojových kapacit do nového Evropského výzkumného prostoru zejména v souvislosti s usnesením vlády č.282/2003 (Lisabonský proces) a usnesením vlády č.1257/2002 k Deklaraci ČR k Memorandu   o porozumění mezi Evropským společenstvím a Českou republikou.  
  	K rozvoji péče o zdraví v příštích létech se váží i další mezinárodní zdravotně-politické dokumenty a akce. Již v úvodu materiálu je zmíněn dokument WHO –        ve kterém 51. světové zdravotnické shromáždění přijalo Světovou deklaraci zdraví. Na základě tohoto dokumentu vydala Evropská úřadovna Světové zdravotnické organizace výhledový materiál Zdraví 21 – 21 cílů pro 21. století. Vědecký, ekonomický, sociální a politický tlak na prosazování evropské politiky Zdraví 21 je zaručen čtyřmi hlavními akčními strategiemi. Mezioborové strategie mají definovat hlavní determinanty zdraví, včetně vlivu fyzikálních, ekonomických, sociálních            i kulturních perspektiv a zajistit jejich dopad na hodnocení zdraví. 	
	Jak již bylo konstatováno, RPV II představuje cestu, která má pomoci pozitivně ovlivnit kvalitu zdravotní péče a kladně se promítnout jak v oblasti péče o zdraví, tak  i v péči o vzdělávání, výchovu a etiku. Představuje současně naplňování jednoho      z koncepčních záměrů Ministerstva zdravotnictví i materiálů věnovaných Národní politice výzkumu a vývoje ČR a je v souladu se zahraničními trendy  a novými možnostmi, které vyplývají z členství České republiky v Evropském společenství. 
	Při srovnání vytýčených cílů programu s trendy v zahraničí je veřejně přístupnými daty možno prokázat, že zvolená problematika patří mezi nejfrekventovanější témata renomovaných časopisů (od roku 2001 zhruba kolem 2025 odborných článků  - viz www.PubMed.com). Zájem odborné veřejnosti o řešení a zkoumání této oblasti se rok od roku stále zvyšuje.

Kritéria hodnocení projektů a programu
Kritéria hodnocení projektů a programu  budou aplikovány v souladu s platnou metodikou hodnocení výzkumu a vývoje.
	Specifikem zdravotnického výzkumu je, že naprosto převažující část jeho výsledků ústí do oblasti diagnostiky, terapie a prevence. Takové výsledky  zákon č.527/1990 Sb., o vynálezech  a zlepšovacích návrzích ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za patentovatelné, zcela v souladu s mezinárodními zvyklostmi. 
Uznáním metodického příspěvku v diagnostice i terapii je publikování získaného výsledku v recenzovaném časopise. Jeho zařazení do doporučených  léčebných postupů schválených ústředním orgánem  není procesem probíhajícím  kontinuálně, ale v časových odstupech překračujících termíny  stanovené pro dodávání podkladů do RIV.
	Tak byly publikace výsledků v časopisech  s impakt faktorem zatím  hlavním zdrojem bodového hodnocení výsledků zdravotnického výzkumu.
	Nově schválená  metodika hodnocení  výzkumu, vývoje a jejich výsledků poprvé zahrnuje i lékařské postupy mezi bodově hodnocené tzv. ověřené technologie. Bude úkolem ministerstva sladit jejich posuzování věcně i časově s požadavky uvedené metodiky.
	Cíle programu budou považovány za splněné,  jestliže dojde k zvýšení počtu výsledků o 10 – 20 % (viz tabulka na str. 2 -3) a ke zvýšení indexu státního rozpočtu minimálně o 20 % proti současnému stavu ( 13,78) a pokud v hodnocení tohoto ukazatele mezi všemi poskytovateli dosáhne program  minimálně  průměrného umístění.

Souhrn

         Cíle a priority programu jsou nastaveny tak, aby podpora výzkumu v daných oblastech nezakládala možnost zvýhodňování podnikání nebo podpory některých odvětví v konkurenčním prostředí. V rámci programů výzkumu Ministerstvo zdravotnictví ČR žádným způsobem nepodporuje tu část aplikovaného výzkumu, jehož výsledky se prostřednictvím vývoje využívají v nových výrobcích (včetně léků), technologiích a službách určených k podnikání. Ministerstvo zdravotnictví ČR tedy nepodporuje průmyslový výzkum. Není podporován ani vývoj nových/zlepšených materiálů, výrobků, technologií, systémů a služeb včetně pořízení a ověření prototypů, poloprovozních nebo předváděcích zařízení určených k podnikání. Správnost této strategie byla potvrzena u již ukončených výzkumných projektů           i ve stávajícím výzkumném programu Ministerstva zdravotnictví rozhodnutím ÚOHS čj.:VP/S 87/03 -160 ze dne 2. 7. 2003.
     Poskytovatel každoročně vyhodnotí plnění cílů projektů řešených v rámci RPV II z pohledu účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti plnění (formou hodnocení průběžných zpráv o řešení projektů). Závěrečné zhodnocení RPV II provede poskytovatel po ukončení programu v souladu s platnou metodikou hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků podle usnesení vlády č. 644 z 23. června 2004. Ministerstvo zdravotnictví bude dbát, aby po celou dobu trvání RPV II bylo postupováno v souladu s usnesením vlády č. 1005 ze dne 17. srpna 2005 k návrhu Etického rámce výzkumu.      

