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Časná a pokročilá 
revmatoidní artritida

1 % populace, 50 % invalidita do 10 let, zkrácení života až o 7-9 let



Vaskulitida s malými 
infarkty

Vaskulitida s gangrénou

ATLANTOAXIÁLNÍ 
SUBLUXACE

Protruze 

acetabula



Polohu ve stoje vydrží maximálně 20 minut

Současný stav: 34letý muž s vysokou aktivitou choroby 

přes léčbu různými typy biologických léků

Aktivní polyartritida s 

chronickými destruktivním 

změnami
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Úvod (vývoj v posledních 20 letech)

• Nová klasifikační kritéria umožňující časnou diagnózu

• Standardní hodnocení odpovědi na léčbu 

• Koncept léčba k cíli (T2T)

• Definice remise (index, Boolean) 

• Optimální používání MTX jako kotevního léku 

• Vývoj a schválení biologických léků a biosimilárních léků 

• Vývoj a schválení cílených syntetických léků 

• Symptomatické léky pouze minimální zájem, chorobu 
modifikace primárním cílem 



Norma

Autoimunita

Fáze RA a potřeba časné léčby

Artralgie

Nediferencovaná artritida

Kritéria splňující onemocnění

Čas a prostředí

Zá
n

ět

Geny

Vyléčení

Reparace

Chronická 
léčba

Chronická 
destrukce

Interference zde

Dobrý efekt dnešní léčby

Modifikováno podle R. Holmdahl a L. Klareskog

ACPA a RF

MHC II, PTPN22, kouření, hormony…

Diagnóza pacient

Diagnóza lékař



Špatné prognostické faktory

• Střední až vysoká aktivita po (csDMARD) terapii 
podle složených indexů 

• Vysoké reaktanty akutní fáze

• Vysoký počet oteklých kloubů 

• Přítomnost revmatoidních a / nebo ACPA, zvláště 
ve vysokých hladinách

• Kombinace výše zmíněných faktorů

• Přítomnost časných erozí

• Selhání 2 nebo více csDMARDs

1. Smolen et al. Abstract EULAR 2016



Rozdělení registrovaných chorobu-modifikujících léků 
(DMARD) pro revmatoidní artritidu
Syntetická DMARD Biologické léky

Konvenční 

csDMARD

Cílená 

tsDMARD

Originální

boDMARD

Biosimilární 

bsDMARD

např. metotrexát, 

leflunomid,  

sulfasalazin,

hydroxychlorochin

např. 

tofacitinib, 

baricitinib 

Inhibitory TNFα: 

infliximab, etanercept, 

adalimumab, 

certolizumab pegol,  

golimumab 

etanercept, 

infliximab, 

adalimumab, 

rituximab

S jiným mechanismem 

účinku: rituximab, 

abatacept, tocilizumab  

anakinra, sarilumab

TNFα: tumor nekrotizující faktor alfa

Vysvětlení zkratek vycházejících z anglické nomenklatury: DMARD - disease-modifying antirheumatic drugs, 

csDMARD - conventional synthetic DMARD, tsDMARD – targeted synthetic DMARD, boDMARD - biological original 

DMARD, bsDMARD - biosimilar DMARD.

Upraveno podle: Smolen JS, van der Heijde D, Machold KP et al.  Proposal for a new nomenclature of disease-

modifying antirheumatic drugs. Ann Rheum Dis. 2014;73:3-5.



Tři různé způsoby inhibice TNF: 

fúzovaný protein, protilátky, PEGylovaný Fab′ fragment  

Infliximab

(Remicade®)

Adalimumab

(Humira®)

Golimumab

(Simponi™)

IgG1

Fc

Fab

Etanercept

(Enbrel®)

IgG1

Fc

Receptor 

Monoklonální 

protilátky

Rekombinantní 

receptor/Fc 

fúzovaný protein

Certolizumab 

pegol

(Cimzia®)

PEGylovaný Fab′ 

fragment

40 kDa PEG

Weir N, Athwal D, et al. Therapy. 2006;3:535-45

Fab’

PEG



Fáze I

Klinická diagnóza 
revmatoidní artritidy

Zahajte MTX +
Kombinujte s 
krátkodobou 

léčbu GK
+

Zahajte 
leflunomid 

nebo 
sulfasalazin

Zlepšení do 3 
měsíců, cíl do 6 

měsíců
Ne

Selhání fáze I; 
jděte na fázi II

Ano Pokračujte

Žádná kontraindikace pro 
MTX

Kontraindikace pro 
MTX

EULAR doporučený algoritmus léčby RA 2016



Fáze II

Selhání nebo 
nedostatečná účinnost a / 

nebo toxicita ve fázi I

Přidejte 
biologický lék

nebo
JAK inhibitor

Změňte nebo přidejte 
druhý csDMARD 

Leflunomid, sulfasalzin, MTX 
samotný nebo v kombinaci 

(ideálně přidáním glukokortikoidů 
jak uvedeno výše)

Zlepšení do 3 
měsíců, cíl do 6 

měsíců
Ne

Selhání fáze II; 
jděte do fáze III

Ano Pokračujte

Prognosticky nepříznivé faktory 
přítomny

Prognosticky nepříznivé faktory 
nepřítomny

Jako je RF/ACPA, zvláště ve 
vysokých titrech, vysoká aktivita 
nemoci, časné postižení kloubů

Dosáhněte cíle 
během 6 
měsíců

Ne

EULAR doporučený algoritmus léčby RA 2016

Redukce dávky
Prodloužení 

intervalu



Selhání pro nedostatek 
účinnosti a/nebo toxicitu

ve fázi II

Změňte biologický lék
Nahraďte první biologický lék jiným bDMARD 

[Abatacept nebo IL-6 inhibitor nebo 
rituximab nebo (druhý) TNF inhibitor]

nebo použijte JAK inhibitor

Zlepšení do 3 
měsíců, cíl do 6 

měsíců

Ne
Jiné bDMARD nebo tsDMARD

Fáze III

EULAR doporučený algoritmus léčby RA 2016

Redukce dávky
Prodloužení 

intervalu 

PokračováníAno



Impact on Radiographic ProgressionImpact on Radiographic Progression

Through Week 102Through Week 102
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MTX samostatně

MTX+3 mg/kg 8 týdnů

MTX+všechna dávkování 

Lipsky PE et al. N Engl J Med 2000;343:1594-602.



Účinnost biologické léčby:
Zvýšení kvality života (dotazník SF-36)

Uveden je průměr ± SD.

Dimenze
SF-36

Česká 
populace*

Zahájení 
léčby

12 měsíců 24 měsíců

PF 86,2 39 ± 22 59 ± 25 61 ± 25

RP 69,4 17 ± 25 45 ± 38 47 ± 39

BP 69,5 27 ± 15 55 ± 24 56 ± 23

GH 60,3 29 ± 17 43 ± 20 44 ± 21

VT 54,1 29 ± 16 49 ± 19 49 ± 18

SF 74,6 39 ± 22 64 ± 25 65 ± 25

RE 70,7 47 ± 39 66 ± 36 68 ± 36

MH 66,6 53 ± 19 67 ± 17 67 ± 17

Počet 
pacientů

- 2414 1581 1057

N = 2 671

Česká populace*

Zahájení léčby

12 měsíců

24 měsíců

Průměrné hodnocení 

dimenzí kvality života SF-36

* Zdeněk Sobotík. Zkušenosti s použitím 

předběžné české verze amerického 

dotazníku o zdraví (SF36). Zdravotnictví 

v ČR 1 – 2 / 1998, str. 50 – 54.



Hodnocení DAS (28) skóre

DAS (28) aktivita RA

5,1 vysoká

3,2 střední

2,6 nízká

remise

Podle van Gestel J. Rheumatol. 1999

• Oteklé klouby

• Citlivé klouby

• Hodnocení na VAS 

• CRP nebo FW



Většina pacientů má RA střední aktivity

• Ve studii u revmatologů v běžné praxi (n=1059), většina 

pacientů s RA byla zařazována do této skupiny střední aktivity

Montag K, et al. Int J Med Accepted article; doi: 10.1111/j.1445-5994.2010.02240.x
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RA střední aktivity má významný vliv na pacienty

• Pacienti s trvale středně zvýšenou elevací DAS 

28 mohou mít:

• Významné funkční zhoršování

• Podstatné zvýšení HAQ (podobné, které je viděno 

u pacientů s vysokým DAS)

• Může přestat pracovat

• Tito pacienti mohou profitovat z více agresivní léčby 

než je v současné době doporučováno. 

Conaghan PG, et al. Rheumatology 2010;49:1894–1899)
Kiely PD, et al. Rheumatology 2009;48(Suppl.II):i87.
Deighton C, et al. Rheumatology 2010: doi:10.1093/rheumatology/keq006b



Porovnání účinnosti u pacientů se střední 
a vysokou aktivitou (T 54)

DAS 28 > 5,1 DAS 28 3,2-5,1 

Remise 34,6 % 53,8 %

LDA 50,9 % 69,2 %

Odpověď EULAR (dobrá) 50,9 % 69,2 %

∆ DAS -3,3 -2,5



Závěry

• Většina pacientů s RA spadá do skupiny střední aktivity

(DAS28 >3.2 do ≤5.1)1

• Docílení remise nebo LDA může, ale nemusí být možné u 

terapie tradičními DMARDs2

• Léčba biologickými léky není vždy dostupná pro pacienty 

se střední RA, pouze pro ty se závažnou RA3

• Závěry z českého registru ATTRA potvrzují výsledky 

dalších studií. 

1. Montag K, et al. Int J Med Accepted article; doi: 10.1111/j.1445-5994.2010.02240.x 2. Kiely P, et al. Rheumatology 2011; 50: 926–931. 3. NICE. 
Adalimumab, etanercept and infliximab for the treatment of rheumatoid arthritis. NICE Technology Appraisal No. 16. October 2007. 4. Smolen J, 
et al. Poster 408, Presented at EiR 2011. 5. Smolen  JS, et al. EULAR 2011, Abstract 1524.  6. Keystone E, et al. J Rheumatol 2009; 36: 522–531.



Vývoj poznatků o biosimilárních lécích 

• Účinnost a bezpečnost biosimilárního léku vs. 
referenčního originálního 

• Extrapolace účinku na jiné diagnózy

• Switch 

• Non-medical switch 

• Multiple switch 

2013

2018



Studie NOR-SWITCH
- procento zhoršení pacientů 

INX CT-P13 95% CI pro 

rozdíl mezi 

skupinami po 52

týdnech

Všechny diagnózy 26.2% 29.6% -12.7 – 3.9%

SpA 39.5% 33.3% -14.5 – 27.2%

RA 36.7% 30.0% -20.3 – 29.3%

PsA 53.8% 61.5% -45.4 – 28.1%

CD 21.2% 36.5% -29.3 – 0.7%

UC 9.1% 11.9% -15.2 – 10.0%

PSO 5.9% 12.5% -26.7 – 13.2%

Jorgensen KK, et al. Lancet 

2017;389(10086):2304-2316



Analyzovaný soubor pacientů s revmatoidní artritidou (ATTRA-RA)

Počet pacientů v ATTRA-RA
(k 3. 1. 2019):

(aktuálně léčených 3860)
N = 4 516

Počet switchů z bio-originálního léku na 
bio-similární protějšek

N = 156

Switch z bo infliximabu 
(Remicade) na bs infliximab 
(Inflectra, Remsima, Flixabi)

N = 42

Switch z bo etanerceptu 
(Enbrel) na bs etanercept 

(Benepali)

N = 109

Switch z bo adalimumabu 
(Humira) na bs adalimumab 

(Imraldi)

N = 5

Zastoupení biosimilárního
infliximabu v rámci switchů 
(N = 42)

Dospělí pacienti, kteří zahájili 
léčbu infliximabem v ATTRA

N = 41

Dospělí pacienti kteří, zahájili 
léčbu etanerceptem v ATTRA

N = 103

Dospělí pacienti, kteří zahájili 
léčbu adalimumabem v ATTRA

N = 5

–1 –6

bo – bio-originální; bs - biosimilární



Porovnání DAS28-ESR 3 měsíce před switchem a 3 měsíce 
po switchi na bs ETA

Parametr Popisná statistika
3 měsíce 

před zahájením léčby bs 
ETA

Zahájení léčby
bs ETA

3 měsíce 
léčby bs ETA

DAS28-ESR
Průměr ± SD 2,8 (1,3) 2,7 (1,1) 2,4 (1,0)

Medián (5.; 95. perc.) 2,5 (1,3; 5,8) 2,5 (1,3; 5,2) 2,4 (0,7; 4,2)

D
A

S2
8

-E
SR

RA:
N = 58*

Medián

75. percentil

25. percentil

5. percentil

95. percentil

3 měsíce 
před zahájením léčby 

bs ETA

Zahájení léčby
bs ETA

3 měsíce 
léčby bs ETA

p = 0,039†

p = 0,149p = 0,720

*Jsou hodnoceni pacienti, kteří mají známou hodnotu daného parametru ve všech třech časových bodech.
Jako tříměsíční kontrola před switchem je brána kontrola nejblíže 3 měsícům před switchem, příp. poslední dostupná kontrola, maximálně však 1 rok vzdálená 
od switche. Hodnoty ve třech časových bodech jsou mezi sebou porovnány pomocí párového Wilcoxonova testu na hladině významnosti 5 %.
† Po Bonferroniho korekci přestává být rozdíl statisticky významný: p = 0,118.



Komentář

Roční setrvání na léčbě biosimilárním infliximabem dosahuje odhadem 91 %
pacientů, kteří switchovali z bio-originálního infliximabu, dvou let na léčbě 
dosáhne odhadem 90 %. Ze 101 pacientů ukončilo léčbu biosimilárním 
infliximabem 10 pacientů (4 z důvodu ztráty účinku, 2 z důvodu primární 
neúčinnosti, 2 z důvodu nežádoucí příhody a 2 z jiného důvodu).

Ročního setrvání na léčbě biosimilárním etanerceptem dosahuje odhadem 86 %
pacientů, kteří switchovali z bio-originálního etanerceptu, dvou let na léčbě 
dosáhne odhadem 82 %. Ze 40 pacientů ukončilo léčbu biosimilárním 
etanerceptem 6 pacientů (3 z důvodu ztráty účinku, 1 z důvodu nežádoucí 
příhody a 2 z jiného důvodu).



Komunikační strategie ovlivňují účinnost léčby a 
adherenci pro switching

• BIO-SWITCH1 INF na CT-P13 (celkem 84 pac./r.)
- přerušení léčby 53/100 pac. roků

• BIO-SPAN2 ETN na SB4 (celkem 230 pac./r.) 
- přerušení léčby 16/ pac. roků 

1. Khan, et al. Arthritis CARe Ras 2012

2. Tweehuysen L, Ann Rheum Dis 2017



Komunikace s pacientem 

• Dobrá znalost o problematice biosimilárních léků lékaře a 
sestry

• Dobrá znalost o způsobech komunikace s pacienty 

• Rezervace potřebného času 

• Forma (ústní, písemná, elektronická)

• Informace: přesné 
srozumitelné 
krátké 
pozitivní / vyhnout se negativním faktorům 

• Příklady pozitivní vs. negativní informace
a) Šance na přežití u rakoviny je 2/3 
b) Šance na úmrtí u rakoviny je 1/3



Závěry pracovní skupiny 
• Existuje dostatek důkazů o tom, že biosimilární léky schválené ve 

vysoce regulované oblasti (např. FD, EMA, Japonsko) se neliší od 
bio-originálních léků. 

• Existuje dodatek důkazů, že switch z originálního léku na 
biosimilární je bezpečný. 

• Není dostatek důkazů o tom, že je bezpečný switch z jednoho 
biosimilárního léku na druhý biosimilární lék a není důkaz o 
bezpečnosti vícečetných switchů. 

• Switch by měl provádět specialista lékař (revmatolog) po diskusi s 
pacientem v ordinaci. 

Kay J, et al. Ann 

Rheum Dis 

2018;77:165-174



• Updating position statement from the European 
League Against Rheumatism (EULAR) standing 
committee of People with Arthritis / 
Rheumatism in Europe (PARE)

• March 2018

• ……..patients wish to have more studies after 
market approval by EMA. 

• Indications that have no been tested in the 
context of the approval of a Biosimilars, but 
have been licensed by extrapolation, should be 
indicated in the package leaflet. 



• No patient should be switched from an original product to a 
biosimilar because of cost-effectiveness against the patient´s 
decision. A switch should always be based on a shared 
decision between patient and doctor. 

• The patient must agree to both, the biosimilar drug and the 
pharmaceutical dosage form. 

• As long as no studies exist, a switch between different 
Biosimilars is not recommended. 

• Due to concerns regarding the imunogenicity of biologics, 
multiple, medically unnecessary therapy changes should not 
be performed unless study data is available. 

PARE
Biosimilars 





Závěr o biosimilárních lécích  

Přínosy biosimilárních DMARDs
- zlevnění léčby
- rozšíření spektra indikací (střední aktivita RA, nr ax SpA)
- větší penetrace léčby
- zlepšení kvality života

Rizika 
- riziko imunogenicity při častých switchích 
- přeléčení (overtreatment)
- pokles financování výzkumu nových léků 
- akceptace pacienty 



Náklady na den léčby dle platného číselníku SÚKL



Zastoupení biosimilárních a bio-originálních 
léků v centru Revmatologický ústav

2018 2019 (1.8.2019)

Infliximab - originální 0,4 % 2,63 %

Infliximab – biosimilární 99,6 % 97,4 %

Etanercept – originální 71 % 64,4 %

Etanercept – biosimilární 29 % 35,6 %

Adalimumab – originální 100 % 94 %

Adalimumab – biosimilární 5 %



tsDMARDs
- targeted synthetic DMARDs

• Cílené syntetické léky

• Blokátory januskináz 

• Perorální léčba

• Účinnost / bezpečnost / cena = bDMARDs
- tofacitinib (Xeljanz)
- baricitinib (Olumiant) 



Tofacitinib a baricitinib proti adalimumabu v léčbě RA 
- odpověď v týdnu 24

35

ACR20/50/70=20%, %50, or 70% improvement in American College of Rheumatology; ADA=adalimumab; MTX=methotrexate; PBO=placebo.
1. van Vollenhoven RF et al. NEJM.2012;367(6):508-519. 2. Pfizer Inc. Data on file. 3. Taylor P et al. N Engl J Med. Supplement. 2017;376(7):652-662. 
doi:10.1056/NEJMoa1608345. 

ORAL 

Strategy2

RA-BEAM3



Dvě formy 

SpA

Bechtěrevova nemoc 

Radiografická SpA Non-radiografická SpA



Koxitida u pacientů s AS 



Korekční osteotomie kyfotické deformity

Zapůjčeno s laskavostí Dr. Vaňka



ASAS/EULAR Doporučení pro bDMARD u ax SpA
Revmatologem stanovená diagnóza axiální SpA 

Zvýšené CRP a/nebo pozitivní MRI a/nebo 
Rentgenová sakroiliitida

a

a

Selhání standardní léčby: 
všichni pacienti

• minimálně 2 NSA po dobu 4 týdnů (celkem)
pacienti s převážně periferní manifestací
• jedna lokální injekce glukokortikoidů 

• obyčejně terapeutický pokus se sulfasalazinem 

a
Vysoká aktivita nemoci: ADAS > 2,1 nebo BASDAI > 4

a

Pozitivní názor revmatologa 

Van der Heijde D, et al. 
Ann Rheum Dis 2017;0:1-14



Celkový počet aktuálně léčených pacientů v čase v ATTRA-AS

Počet aktuálně léčených pacientů a zastoupení 
jednotlivých preparátů v ATTRA-AS 

Zastoupení jednotlivých léků u aktuálně léčených pacientů v 

ATTRA-AS

2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Počet pacientů na konci roku 1629 1841 2026 2264 2610 2824

* 1. 7. 2019

Ke dni exportu (1. 7. 2019) je v registru ATTRA-AS 2824 aktuálně léčených pacientů. 
Podíváme-li se na nárůst počtu pacientů od července 2014, pak nám v registru průměrně 

přibyde 249 aktuálně léčených pacientů za rok. Nejvíce pacientů je aktuálně léčených 
Humirou (N = 848; 30 %).

Aktuálně léčení jsou vztažení k 1. 7. 2019

Pětiletý trend (průměrný nárůst pacientů / rok) 
+249 pacientů



anti TNF u ankylozující spondylitidy

• evidence
- infliximab1

- adalimumab2

- etanercept3

- certolizumab4

- golimumab5

• účinnost na axiální a periferní symptomy a extraskeletální manifestace

• žádné rozdíly v účinnosti 

• etanercept není účinný u IBD 
1. Braun et al. Ann Rheum Dis 2008;67:340-45
2. van der Heijde et al. Arthritis Rheum 2006;54:2136-46
3. Davies et al. Ann Rheum Dis 2008;67:346-52
4. van der Heijde, Abstract EULAR 2013
5. Van der Heijde et al. J Rheumatol 2014;41:6doi:10.3899/jrheum131003



Srovnání účinku anti TNF léčby na schopnost pracovat a rozdíly mezi 
pacienty s RA, AS a PsA  - Post-hoc analysis

Dg. WPAI-SHP component Baseline 12 months Mean change
after 12 montsh

P-value

RA Absenteeism 16,8 (2,1) 5,4 (1,2) 7,7 (2,1) <0,001

Presenteism 53,1 (1,5) 27,5 (1,4) 24,5 (1,9) <0,001

Overall work impairment 55,2 (1,6) 29,0 (1,5) 25,2 (2,0) <0,001
Activity impairment 62,4 (1,1) 36,0 (1,2) 26,4 (1,5) <0,001

AS Absenteeism 12,7 (1,6) 4,1 (0,9) 7,1 (1,6) <0,001
Presenteism 53,1 (1,3) 21,3 (1,0) 32,0 (1,5) <0,001

Overall work impairment 54,9 (1,3) 22,3 (1,1) 33,0 (1,5) <0,001
Activity impairment 60,7 (1,0) 27,3 (1,0) 33,5 (1,3) <0,001

PSA Absenteeism 9,9 (2,5) 3,9 (1,8) 1,5 (2,6) 0,037
Presenteism 44,9 (2,4) 17,0 (1,8) 28,6 (2,7) <0,001

Overall work impairment 46,5 (2,5) 17,6 (1,8) 29,3 (2,7) <0,001
Activity impairment 57,4 (2,1) 26,2 (1,8) 31,2 (2,3) <0,001

Závada J, et al. Abstract EULAR 2017



Dolíčkování nehtů 

Forma PsA s postižení DIP a nehtů 



Biologické léky jsou podávány v centrech 
biologické léčby 



Celkový počet aktuálně léčených pacientů v čase v ATTRA-RA

Počet aktuálně léčených pacientů a zastoupení 
jednotlivých preparátů v ATTRA-RA 

2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Počet pacientů na konci roku 2139 2463 2788 3028 3450 3754

* 1. 7. 2019

Ke dni exportu (1. 7. 2019) je v registru ATTRA-RA 3754 aktuálně léčených pacientů. 
Podíváme-li se na nárůst počtu pacientů od července 2014, pak nám v registru průměrně 

přibyde 330 aktuálně léčených pacientů za rok. Nejvíce pacientů je aktuálně léčených 
Humirou (N = 813; 22 %).

Pětiletý trend (průměrný nárůst pacientů / rok) 
+330 pacientů



Zastoupení center v ATTRA-RA

Všichni pacienti v ATTRA-RA (N = 4822) Aktuálně léčení pacienti v ATTRA-RA (N = 3754)



Výhledy do budoucna I. 

• Nové biologické léky s jiným mechanizmem účinku 
- u RA – IL-6 inhibitory
- u AS – IL-17, IL-23 / IL-12 inhibitory
- u PsA – IL -17, IL-23 / IL-12 inhibitory

• Cílená syntetická léčba (ts DMARD)
- tofacitinib
- baricitinib
- inhibitory fosfodiesterázy- apremilast 

• Biosimilars
- infliximab
- adalimumab
- etanercept
- rituximab



Výhledy do budoucna II. 

• Více léků, širší indikace

• Pokles ceny biologických léků 

• Složitější strategie (early, switching, tapering, cykling)

• Hledání „optimálního léku“ pro každého pacienta (genomika, 
proteomika) 



Jak je možné pomoci? 
• MZ ČR

- rezidenční místa pro revmatology 
- právní definice center (vyhláška MZ ČR)

• SÚKL
- spolupráce s Českou revmatologickou společností 
- akceptování odborných kritérií pro léčbu
- transparentní úhrady 

• Pojišťovny 
- větší využití dat z národního registru ATTRA 
- spolupráce s ČRS při schvalování center
- zlepšení revizní činnosti (edukace revizních lékařů)
- včasné předložení smluv a provedení vyúčtování 

• Lékaři 
- kontinuální edukace lékařů a spolupráce s pacienty

• Pacienti
- úloha pacientských organizací, edukace 


