file_0.jpg


file_1.wmf



file_2.jpg


file_3.wmf


Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2
tel./fax: +420 224 9721 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz
file_4.png


file_5.wmf




Praha 8. října 2019
Č. j.: MZDR 43419/2019-1/OZP
*MZDRX017QI0Y*
MZDRX017QI0Y
Informace pro poskytovatele zdravotních služeb, kteří mají zájem o zapojení do Evropských referenčních sítí pro vzácná onemocnění 
V souladu s článkem 12 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. 3. 2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči byla 30. 9. 2019 uveřejněna druhá výzva pro poskytovatele zdravotních služeb (dále jen poskytovatel) k podání žádostí o zapojení do jednotlivých Evropských referenčních sítí pro vzácná onemocnění (dále jen ERN; https://ec.europa.eu/health/ern/networks_en; https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ern/docs/call2019_faq_en.pdf" https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ern/docs/call2019_faq_en.pdf). Aktuální výzva je uvedena zde: https://ec.europa.eu/health/ern/consultations/2019_call_membership_en" https://ec.europa.eu/health/ern/consultations/2019_call_membership_en. Upozorňujeme, že na uvedené webové stránce jsou uvedeny mimo jiné i tři základní dokumenty, které popisují nezbytné odborné a infrastrukturní předpoklady a samotný proces podání aplikace o účast poskytovatele v ERN (vše v angličtině): 
	“ERN Assessment manual for applicants: description and procedures” – návod pro žadatele (https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ern/docs/call2019_assesmanual_en.pdf)
	ERN Assessment manual for applicants: operational criteria for the assessment of Healthcare Providers (návod pro podání a metodika vyhodnocení žádosti) 

(https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ern/docs/call2019_opcriteria_en.pdf)
	Specific criteria”, definující specifická kritéria pro účast v jednotlivých ERN (https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ern/docs/specificcriteria_en.xlsx)

Pro podání žádosti k zapojení poskytovatelů do ERN je nutné vystavit potvrzení Ministerstva zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“), že poskytují péči v souladu s právním řádem České republiky – „Letter of Endorsement“. Z tohoto důvodu ministerstvo na svých webových stránkách uveřejnilo pro poskytovatele Dotazník pro zájemce o zapojení do ERN (dále jen dotazník, který ve zkrácené verzi hodnotí odbornou a infrastrukturní připravenost žadatele) a vzor dopisu ministerstva (Letter of Endorsement) pro Evropskou komisi. K potvrzení Letter of Endorsement ze strany ministerstva je nutné, aby poskytovatel:
a) řádně vyplnil uveřejněný dotazník opatřený podpisem a razítkem statutárního zástupce,
b) předvyplnil Letter of Endorsement dle publikovaného vzoru a 
c) doložil písemný souhlas koordinátora příslušné ERN, že se žádostí poskytovatele o účast v dané ERN souhlasí (stačí i v emailové podobě). 
Všechny tyto dokumenty je nutné zaslat v elektronické i písemné podobě na níže uvedenou kontaktní osobu. Termín pro podání výše zmíněných dokumentů v bodech a) – c) 

	

je nejpozději dva týdny před termínem Evropské komise pro konečné podání žádostí o zapojení do ERN, kterým je 30. listopad 2019. 
V této souvislosti ministerstvo upozorňuje na skutečnost, že v druhé výzvě se ze strany Evropské komise a její Koordinační skupiny ERN jedná o specifickou výzvu primárně zaměřenou na:
	doplnění národní účasti členských zemí EU v sítích, které dosud nebyly ze strany jednotlivých zemí dostatečně pokryty (přehled stávající účasti našich týmů v ERN: https://www.mzcr.cz/odbornik/dokumenty/evropska-referencni-sit-pro-vzacna-onemocneni_13637_3.html" https://www.mzcr.cz/odbornik/dokumenty/evropska-referencni-sit-pro-vzacna-onemocneni_13637_3.html) nebo o 
	doplnění stávající národní účasti v jednotlivých ERN o nedostatečně zastoupená vzácná onemocnění (viz. skupina „Expansion diseases“ na webové stránce MZČR). 

Ministerstvo upozorňuje žadatele, že výše uvedené požadavky stávající výzvy bude externí auditorská firma Evropské komise při hodnocení všech žádostí brát v potaz jako jedno z hlavních hodnotících kritérií. 

Kontaktní osoba: 
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor zdravotní péče
Ing. Štěpánka Tyburcová
Palackého nám. 4
128 01 Praha 
e-mail: stepanka.tyburcova@mzcr.cz

