
 
    
                                                KÓD DOBREJ PRAXE, 
 
                    TÝKAJÚCI SA PRÁV A KVALITY ŽIVO TA 
       ĽUDÍ POSTIHNUTÝCH SKLERÓZOU MULTIPLEX.  
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE  

V decembri 2003 Európsky parlament schválil správu na základe petície podanej britskou občiankou s 
Roztrúsenou sklerózou Louise McVay. Táto správa bola aktívne podporená Európskou platformou Sclerosis 
multiplex (EMSP) a všetkými spoločnosťami SM v EÚ. Pri príprave tejto správy boli použité informácie, ktoré 
poskytli Ministerstvá zdravotníctva väčšiny členských štátov EÚ.  

Obsah správy, prezentovaný spravodajkyňou Európskeho Parlamentu Umou Aaltonen z Fínska, ktorá sama trpí 
Roztrúsenou sklerózou /Sklerózou multiplex (SM), analyzuje skúsenosti ľudí s SM v Európe, čo sa týka typu 
podpory, ktorú sú schopní dostať zo strany príslušných zdravotníckych zariadení, rovnako ako aj vo vzťahu 
k ich sociálnemu a rodinnému prostrediu a hlavne ich pracovnej perspektívy.   

Správa zároveň zdôraznila najzávažnejší charakteristický rys SM, a to je, že SM postihuje ľudí v najlepších 
rokoch ich života (na rozdiel od takmer všetkých ostatných chorôb spôsobujúcich  nevládnosť, ktorými trpí 
porovnateľný počet ľudí), čiže v období, keď väčšina z nich zakladá rodiny a buduje si kariéru.  

Správa objasňuje, že podľa článku 152 Zmluvy o EÚ „...Činnosť spoločenstva,  ktorá dopĺňa  národnú  politiku 
členských štátov  a je zameraná na zlepšovanie verejného zdravia...” , odkazuje tiež  na ustanovenie o právach 
osôb so zdravotným postihnutím, obsiahnutých v Listine základných práv.  

Odstavec 1 všeobecného uznesenia prijatého Európskym parlamentom, vyzýva ministrov zdravotníctva 
Európskej únie, aby vytvorili Kód dobrej praxe, týkajúci sa osôb s SM.  

Tento návrh Kód dobrej praxe bol vypracovaný Európskou platformou Sclerosis multiplex v spolupráci so 
všetkými spoločnosťami SM. Teraz je pripravený na predloženie a na zváženie Rade ministrov zdravotníctva za 
účelom jeho čo najrýchlejšieho prejednania, úpravy a schválenia,  so zameraním na SM a na Dohovor 
Spojených národov o Právach zdravotne oslabených ľudí.  

 



PREAMBULA 

Článok 152 Zmluvy o ES  

1. ... „Činnosť spoločenstva doplňuje národnú politiku členských štátov  a je zameraná na zlepšovanie verejného 
zdravia, na predchádzanie ochoreniam a chorobám ľudí  a na odstraňovanie príčin ohrozenia ľudského zdravia. 
Táto činnosť zahŕňa boj proti najzávažnejším chorobám podporou výskumu ich príčin, prenosu a ich 
predchádzaniu, a tiež aj poskytovanie zdravotníckych informácií a zdravotnú výchovu“...  

2. ... „Spoločenstvo podporuje spoluprácu mezi členskými štátmi.... V spojení s Komisiou koordinujú členské 
štáty medzi sebou svoju politiku a svoje programy v oblastiach uvedených v odstavci 1. ...”  

"V Spojenom kráľovstve a v celej Európe existujú stovky tisícok ľudí s SM, pre ktorých je život oveľa ťažší, než 
pre mňa; ja som silný človek a usilovne bojujem o to,čo mi právom patrí, ale iní sú v situácii, ktorá im to 
nedovoľuje.”  

Louise McVay pred Petičným výborom, Európsky parlament, jún 2003.  

Sclerosis multiplex (SM) je komplexná, chronická a hendikepujúca choroba. Postihuje dva krát viac žien ako 
mužov a zvyčajne je prvý krát diagnostikovaná medzi 20 a 40 rokom, t.j. v rozhodujúcej etape života dospelého 
človeka, ktorá často prináša značné rodinné a pracovné povinnosti. Táto nepredvídateľná a postupne sa 
zhoršujúca choroba väčšinou neovplyvňuje dĺžku života, má však hlboký dopad na kvalitu života postihnutých 
od okamihu stanovenia diagnózy až do konca ich života.  

Hoci sa dopady choroby odlišujú v závislosti na druhu SM, na samotnom jedincovi, a často sa menia zo dňa na 
deň, spoločnými príznakmi sú únava, dysfunkcie močového mechúra a čriev, poruchy videnia, znížená 
zručnosť, spasticita, poruchy reči, poruchy prehltávania, sexuálne dysfunkcie, poruchy kognitivných funkcií, 
poruchy pohyblivosti, bolesť a depresie.  

V EÚ je Sklerózou multiplex priamo postihnutých takmer 500 000 ľudí, táto choroba však samozrejme 
nepriamo ovplyvňuje oveľa viac ľudí  – tých, ktorí sú v blízkom vzťahu k postihnutým. Na SM zatiaľ nebol 
vynájdený liek.  

  Existujúce vedecké dôkazy a odborné posudky dokazujú, že profesionálna liečba na vysokej úrovni, terapie a 
služby majú veľmi prospešný a naozaj rozhodujúci vplyv na kvalitu života ľudí s SM a na ich schopnosť 
naďalej prispievať spoločnosti svojou prácou, spotrebou a občianskym životom. Z len ekonomického hľadiska 
štúdie jednoznačne preukázali, že vynaložené investície by boli podstatne nižšie, než negatívne ekonomické 
a sociálne následky zlej liečby sklerózy multiplex. 1 
 

1 Kobelt, G., Lindgren, P., Smala, A., Rieckmann, P a nemecká študijná skupina zaoberajúca sa nákladmi na SM: „Costs and Quality of Life 
in Multiple Sclerosis. An observational study in Germany“. Health Economics in Prevention and Care 2; 60-68, 2001.  
Estimation of the cost of MS in Europe: Extrapolations from a multinational cost study P Sobocki, M Pugliatti, K Lauer and G Kobelt  
 
Flachenecker P, Rieckmann P. Early Intervention in Multiple Sclerosis: Better Outcomes for Patients and Society? Drugs 63: 1525-1532,  
2003  
 
Flachencker P, Rieckmann P. Health outcomes in multiple sclerosis. Curr. Opin. Neurol.17: 257-261, 2004 
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V Európskej únii však pretrvávajú obrovské rozdiely v tom, akú liečbu ľudia s SM dostávajú, čiže aj 
v kvalite života ľudí s SM. Čiastočnou príčinou tejto situácie je nedostatok povedomia a informácií 
o správnej praxi, podloženej dôkazmi v tomto odbore. 

Je nesmierne nespravodlivé, že v Európe, ktorá je budovaná na základných hodnotách rovnosti, solidarity 
a ľudských práv, ľudia majú, či nemajú prístup k relevantnej liečbe, terapii a k službám len v závislosti na tom, 
kde v EÚ žijú.  

Pokiaľ naozaj chceme dosiahnuť pokrok vo vynájdení lieku, vo vytvorení účinných mechanizmov prevencie 
a v zdokonalení zvládania SM, je potrebné, aby popri ľudských faktoroch, spojených so zvládaním sklerózy 
multiplex, mali viac poznatkov o chorobe ako takej. Po celej Európe prebieha veľa výskumných prác, ktoré je 
potrebné podporiťintenzívnou politickou kampaňou a účinnou koordináciou s cieľom posunúť hranice v tejto 
vysoko komplexnej oblasti. 

Uplatnenie na pracovnom trhu a významné spolupodieľanie sa na rozhodnutiach, ktoré na ne majú dopad, a to 
ako na makroúrovni, tak aj na mikroúrovni, predstavujú ďalšie dve oblasti, ktoré napomáhajú zdraviu a kvalite 
života ľudí s SM. Kód dobrej praxe sa týmito oblasťami zaoberá. 

Kód podrobne rozpracováva rezolúciu EP a správu Európskeho parlamentu, v ktorých boli identifikované 
základné príčiny diskriminácie a nerovnosti občanov EÚ trpiacich na SM, a ktoré načrtli radu politických 
a programových iniciatív nutných pre nápravu tejto situácie. 

  Po prijatí Radou pre zdravotníctvo je tento Kód zameraný na všetky zainteresované články, ktoré sa podieľajú 
na živote ľudí s SM, vrátane politických činiteľov, úradníkov správy, zdravotníckych pracovníkov, podnikového 
sektoru, dobrovoľníkov, rodín a samozrejme samotných osôb s SM. 

Kód je politický nástroj, ktorý stručne načrtáva otázky zásasdného významu pre ľudí s SM a poskytuje 
praktický rámec, ktorý všeobecne popisuje: 

• Optimálny prístup vo vzťahu k liečbe, terapiám a službám, výskumu, zamestnanosti a posilnenia vplyvu 
osôb s SM.   

• Poukazuje na hlavné  referenčné dokumenty a materiály schválené rovnako lekárskou obcou, ako aj 
pacientmi.  

• Zaväzuje národné vlády a Európsku komisiu k vytvoreniu nezávislého monitorovacieho systému, ktorý 
prispeje ku koordinácii v oblasti verejného zdravia.  

  Je dôležité, aby sa zdôraznilo, že napriek závažnosti niektorých ďalších problémov týkajúcich sa širšej 
bezbariérovosti, podstatných nie len pre ľudí s SM, ale pre hnutie zdravotne postihnutých všeobecne, Kód ich 
všetky nezahrňuje. Namiesto toho sa Kód zameriava na zásadné otázky, ktoré sa špecificky vzťahujú na práva 
a na kvalitu života ľudí postihnutých SM. 

2 A5-0451/3003 rezolúcia EP o petícii 842/2001 o účinkoch diskriminačnej liečby poskytovanej ľďom s SM v EÚ.  
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Väzby medzi Kódom dobrej praxe a Dohodou Spojených národov o právach osôb s disabilitami.  

Dohoda Spojených národov a o Právach osôb s disabilitami a jej Dodatočný protokol bol prijatý 13. decembra 
2006 a bol predložený na schválenie 30 marca 2007.   

Táto Dohoda je považovaná za nástroj ochrany ľudských práv s jednoznačným smerovaním na sociálny rozvoj. 
Týka sa širokej kategorizácie osôb s disabilitami a opätovne zdôrazňuje, že všetky osoby so všetkými typmi 
disability musia sa tešiť z dodržiavania všetkých ľudských práv a základnej slobody. Dohoda objasňuje 
a kvalifikuje, ako sa všetky kategórie práv týkajú osôb s disabilitami a identifikuje oblasti, kde sa pre osoby 
s disabilitami musia urobiť také úpravy, ktoré efektívne podporia ich práva a tie oblasti, v ktorých ich práva sú 
porušované a kde právna ochrana musí byť posilnená. V Dohode Spojených národov o Právach osôb 
s disabilitami existuje množstvo referencií, ktoré podporujú a posilňujú európsky Kód dobrej praxe o právach 
a kvalite života ľudí postihnutých SM. 

Prijatá Dohoda OSN je právne záväzný dokument a týka sa postihnutých ľudí všeobecne.  Kód nie je právne 
záväzný,  ale je veľmi špecificky zameraný na práva a kvalitu života ľudí postihnutých SM a načrtáva vývoj 
kľúčovej politiky a dohôd v tejto oblasti. Z tohto hľadiska je zreteľné, že tieto nástroje sú vysoko nápomocné. 

Niekoľko faktov:   

- V priemere len  28% osôb s SM v Európe má prístup k životne dôležitým liekom prvej voľby. V Poľsku tento 
podiel činí len 2 %.  

- V mnohých krajinách Eorópskej únie existuje katastrofálny nedostatok odborného zdravotníckeho personálu 
so špecializovanými znalosťmi o SM. Napr. v Írskej republike je len 14 neurológov špecializujúcich sa na SM.  

- Ve všetkých členských štátoch EÚ je miera zamestnanosti a miera uplatnenia na pracovnom trhu u osôb s SM 
dva až tri krát nižšia, než u ostatného obyvateľstva, a to napriek jasným dôkazom, že zapojemnie sa do 
pracovného procesu je pre zdravie týchto ľudí prospešné. 

SPRÁVNA PRAX V ŠTYROCH KĽÚČOVÝCH OBLASTIACH, KTORÉ SÚ ROZHODUJÚCE PRE 
ZDRAVIE A KVALITU ŽIVOTA ĽUDÍ SO SCLEROSIS MULTIPLEX.   

  Sclerosis multiplex nepozná hranice: potreby ľudí s SM sú porovnateľné v rôznych krajinách, avšak 
zdravotnícke systémy sa významne odlišujú, čo sa týka organizácie, financovania a rozloženia 
obyvateľstva.   

Táto časť popisuje správnu prax v štyroch kľúčových oblastiach, ktoré sú pre zdravie a kvalitu života ľudí s SM 
rozhodujúce. 

• Rovnaké práva a rovnaký prístup k liečbe, k liečeniu a k službám pri zvládaní Sklerózy multiplex.  

• Spoločná agenda pri výskume SM. 

• Zamestnanosť a uplatnenie na pracovnom trhu  

• Posilnenie vplyvu osôb s SM pri podieľani sa na liečbe a rozhodnutiach ovplyvňujúcich ich život  
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„Chcem len byť sama sebou – matkou, zamestnankyňou, priateľkou. Mám neskutočnú vôu a všetky vedomosti 
a skúsenosti, ktoré som mala pred stanovením diagnózy. Nechcem, aby SM bola stredobodom mojej osobnosti. 
Chcem byť schopná tú chorobu s náležitou pomocou riešiť a jednoducho,  žiť svoj život.    

Mladá žena so Sclerosis multiplex z Grécka.  

1. Rovnaké práva a prístup k liečbe, k liečeniu a k službám u ľudí s SM  

Rovnaký prístup k liečbe, nediskriminovanie a primerané bývanie sú teraz pojmy zakotvené v práve Európskej 
Únie.  Aby ľudia s SM mohli ostať aktívnymi a angažovanými občanmi, potrebujú mať prístup k vhodnej 
a k veľmi kvalitnej liečbe, liečeniu a k službám, ktoré im umožia naďalej, na základe rovnocennosti,   
zúčastňovať sa na spoločenskom živote a prispievať spoločnosti. 

Je dôležité si uvedomiť, že symptómy SM sú veľmi rôznorodé, rovnako ako ich rozsah a progresia. Zahrňujú 
poruchy hybnosti, dysfunkcie močového mechúra a čriev aj poruchy videnia. Niektoré z týchto príznakov sú 
viditeľné, ale iné , napr.únava, sú menej viditeľné, čo niekedy vedie k ďalšiemu odcudzeniu sa a izolácií 
v dnešnej, rýchle sa rozvíjajúcej  spoločnosti.  Čo sa týka takých symptómov ako sexuálna dysfunkcia alebo 
depresia, v niektorých krajinách EÚ ešte stále pretrváva ich stigmatizácia a tabuizácia.  

Niektorí ľudia majú šťastie vzhľadom na prístupnosť k liečbe, k terapiám a k službám, ale rozdiely medzi 
dostupnými spôsobmi liečby a podpory sú jednoducho príliš veľké, a to ako vrámci jednotlivých členských 
štátov EÚ , tak aj medzi nimi. Táto situácia sa musí napraviť zvýšením úrovne poskytovanej starostlivosti vo 
všetkých oblastiach s jasným cieľom rovnocenného prístupu. Voľný pohyb osôb je uznaný za záväzný princíp 
Európskej únie, takže sú potrebné lepšie predpisy, ktoré umožnia ľuďom s SM využívať rovnaké práva na 
liečbu vo všetkých členských štátoch EÚ. 

Potreby ľudí s SM : 

• Čo najvčasnejšie  stanovenie jasnej a spoľahlivej diagnózy neurológom s odbornými znalosťami 
o Skleróze multiplex 

• Včasný prístup k liekom prvej voľby.  
• Odborný neurologický rehabilitačný tým, schopný identifikovať premenlivé a špecifické potreby 

a očakávania každého človeka s SM. 
• Začlenenie odborného zdravotníckeho personálu z nasledujúcich odborov do interdisciplinárneho 

týmu: neurológia, rehabilitácia, ošetrovateľstvo, fyzioterapia, klinická psychológia, sociálne 
poradenstvo, pracovná terapia a rečová terapia.  

• Určenie jedného odborníka vo vnútri  tohto  týmu, ktorý bude pre človeka s SM kontaktným bodom, 
alebo referenčnou osobou, s cieľom zaručit kontinuitu starostlivosti a dôveru. 

• Každý človek s SM by mal byť uznávaný ako niekto, kto sa sám snaží zvládať svoju chorobu. 
• Spolupráca týmov a iných zdravotných odborníkov, napr. odborníkov na výživu, s cieľom zaručit 

plánovanie, vyhodnotenie problémov a stanovenie cieľov v dlhodobom i krátkodobom horizonte. 
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• Včasné poskytnutie dostupných informácií, profesionálnych rád a emocionálnej podpory v období 
po stanovení diagnózy, informácie o potencionálnom vplyve SM na jednotlivca, jeho rodinu a 
spoločenské prostredie, ako  i vzdelávacie programy pre postihnutých  a ich blízkych..  

• Keďže SM je nepredvídateľná choroba, obzvlášť čo sa týka výskytu recidív a rýchlosti postupu 
postihnutia, musí byť zdravotnické zariadenie schopné reagovať  včas, bez nadmerných  prieťahov 
a byrokracie.  

• Neskôr , pri zhoršení postihnutia, osoba s SM  spoločne  so svojím tímom odborníkov potrebuje 
vypracovať osobný program symptómov a ich zvládania.  

• V pokročilej fáze choroby je potrebné poskytovať ľuďom s SM adekvátne a primerané služby 
komunitnej starostlivosti, vrátane prispôsobenia bytu, asistenčných technológií a technických 
pomôcok a podporovaného bývania s cieľom zvýšiť ich mobilitu a nezávislosť.  

• Právo pre ľudí ťažko postihnutých SM na priznanie paliatívnej starostlivosti a služieb. 

 
 
Vyššie uvedený súhrn bol zostavený na základe dokumentov vypracovaných uznávanými  
odborníkmi z medicíny a odborníkmi v oblasti v SM z radu pacientov a schválený lekárskou obcou 
aj európskymi spoločnosťami SM, ktoré hája práva osôb s SM a rovnaké zaobchádzanie s nimi. 
Tieto dokumenty, ktoré poskytujú prehľadné a detailné informácie o všetkých vyššie načrtnutých 
aspektoch, ale aj o aspektoch vzdelávania a výskumu, sú uvedené na konci tohto Kódu. 
 
V stručnoti, predpokladom pre mnohé z vyššie uvedených návrhov je samozrejme vyškolený 
a obetavý zdravotnícky personál a interdisciplinárny prístup zameraný na pacianta. Kód takto 
vyzýva k investíciám do odborného vzdelávania neurológov, špecializovaného ošetrovateľského 
personálu  a obvodných lekárov, ktoré im umožňujú získať požadovanú odbornosť a skúsenosti 
v oblasti SM. 
 

2. Spoločná agenda pre výskum SM 

Výskum v oblasti Scerosis multiplex je vysoko komplexný, pretože odráža súhrn enviromentálnych, 
genetických a imunologických faktorov spojených s SM. Migračná štúdia a štúdia zaoberajúca sa  
prepuknutím a prudkosťou detských infekčných ochorení poukazujú na to, že enviromentálne faktory 
majú vplyv na SM oveľa skôr, než sa objavia ich prvé príznaky, pravdepodobne už pred pubertou. 

Aj napriek tomu,že sa v posledných rokoch významne investovalo do výskumu SM, je potrebné ešte 
o veľa pokročiť v pochopení  tejto choroby , pokiaľ na ňu chceme vynájsť liek. Je rovnako nutné 
vyvinúť účinné preventívne mechanizmy, napr. vakcíny. Pokroky v liečení SM musia byť rovnako 
podložené dôkazmi zo spoločného výskumu a monitoringu, s využitím relevantných výsledkov 
výskumu v tých oblastiach, ktoré sa nezaoberajú SM.  

Poprední vedci v oblasti SM označili za priority výskumu nasledujúce oblasti:   

• Epidemiológia (výskyt, rozšírenie, migrácia, úmrtnosť) 
• Genetika (predispozičné faktory)  
• Klinická patológia (rôzne typy choroby, diagnostika a prognostika)  
• Spôsob liečby (prevencia, lieky prvej voľby, symptomatická liečba a rehabilitácia, náprava 

poškodenia)  
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Naliehavým problémom v oblasti výskumu SM je nedostatok koordinácie. Tento Kód vyzýva k spoločnej agende pre 
výskum SM a k užšej európskej vedeckej spolupráci medzi členskými štátmi EÚ v kontexte rámcových programov EÚ pre 
výskum s cieľom urýchliť pokrok a vynvinúť ešte efektívnejšiu liečbu všetkýh foriem SM: kritériom pre unijné a národné 
financovanie by mala byť transparentná a funkčná stratégia vedeckej spolupráce, pričom  tento proces by mal podliehať 
systému schvaľovania prostredníctvom dôveryhodného, nezávislého, globálneho subjektu, akým je Medzinárodná federácia 
Sclerosis multiplex (MSIF). 

Spoločná agenda pre výskum SM by sa mala týkať užívateľov služieb, aby sa zaistilo, že je cielene zameraná na skutočné 
potreby ľudí s SM.  

Výskum by rovnako mal účinejšie prispievať k prijímaniu politických rozhodnutí. Koordinované politické úsilie je 
nevyhnutné tak pre podporu spoločnej výskumnej agendy, ako aj pre súvislé uplatnenie vedeckých poznatkov v politike,    
v stratégií a v  programoch. 

3. Zamestnanosť a uplatnenie na pracovnom trhu 

Sclerosis multiplex často prepuká v najlepších rokoch, keď sú ľudia ekonomicky aktívni a majú rodinné povinnosti. Aj 
napriek tomu, že rozsiahle európske prieskumy a analýzy odhaľujú, že práca má pozitívne psychologické a fyzické dopady 
a môže zmierniť postup choroby, veľa ľudí s SM je nútených vzdať sa svojej práce kvôli nedostatku podpory. 

Dôpežitým základom pre boj proti tejto diskriminácii je rámcová smernica o rovnocennom zaobchádzaní na pracovisku1,,    

a pojem „primeraného prispôsobenia“ obsiahnutý v smernici by mal byť interpretovaný tak, aby zahŕňal pružnú pracovnú 
dobu, možnosť odpočinku, nutné prispôsobenie práce a pracovného prostredia a sieť sociálnej ochrany, ktoré by účinne 
reagovali na príznaky SM a zaistili dôstojný prístup k práci.    

Oveľa viac ďalšieho úsilia je potrebné vyvinúť na zaistenie efektívnosti smernice,  aj čo sa týka osôb s SM. Kód vyzýva 
k vytvoreniu informačného programu a programov na zvýšenie povedomia medzi zamestnávateľmi, spolupracovníkmi 
a osobami s SM o tejto smernici,  o jej pôsobnosti a potenciáli. Tiež má byť nástrojom obrany a možnosti vymáhať právo. 

 Okrem pevného právneho rámca tento Kód rovnako požaduje kvalitnú pracovnú rehabilitáciu, pretože má zásadnú úlohu 
pri určovaní primeraných asistenčných zariadení, pri úpravach prostredia, pri reštrukturácii pracovných úloh, pri úpravách 
pracovných úloh a pri podpore zo strany spolupracovníkov, či ďalších osôb podľa potreby. Je dôležité identifikovať 
a odbúravať prekážky na pracovisku s použitím kreatívnych riešení, čo umožňuje otvorená komunikácia 
so zamestnávateľom. 

4. Účasť a posilnenie vplyvu ľudí s SM pri podieľaní sa na liečbe a rozhodnutiach ovplyvňujúcich ich život.    

Významná účasť osôb so Sclerosis multiplex na prijímaní osobných a politických rozhodnutiach, ktoré majú dopad na ich 
život a posilnenie ich úlohy v tomto procese, je neodmysliteľnou súčasťou prístupu k SM, vážne založenom na práve.  

 Prístup k informáciám je veľmi dôležitý. Nič nedokáže posilniť úlohu ľudí s SM viac, než dostupnosť k jasným a stručným 
informáciám o ich chorobe a o štandardných liekoch, liečení a službách, na ktoré majú právo  a o možnom vplyve týchto 
informácií na kvalitu ich života. 

2 Smernica 2000/78/ES, ktorou se stanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní. 
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Na osobnej úrovni to tiež znamená dostupnosť k liečebným postupom a službám, ktoré 4:   

*  uznávajú osobnú dôstojnosť,  

*  usilujú sa  o maximalizáciu osobného potenciálu,  

*  umožňujú ľuďom s SM aktívne ovplyvňovať rozhodnutie o poskytovaní služieb,  

*  zohľadňujú celý rámec fyzických, kognitívnych, emocionálnych a sociálnych dôsledkov postihnutia   SM,   

* spĺňajú stanovené európske štandardy kvality,  

* sú nepretržite hodnotené a zlepšované,   

* sú dostupné a včasné,    

*  sú prevádzané odborníkmi s primeranými schopnosťami a skúsenosťami    

*  sú poskytované nestranne a efektívne, bez ohľadu na geografickú polohu a na organizačné, či na profesionálne 
obmedzenie.    

Tento Kód vyzývá k tomu, aby pre ľudí s SM boli vytvorené kurzy, zamerané na zvládanie problémov ľudí s SM a vedené 
ich užívateľmi, ktoré im pomôžu úplne pochopiť vhodnú liečbu, terapiu a služby, a takisto v rámci možností chrániť svoje 
zdravie a spolupodieľať sa na jeho riadení.      
Tento Kód podporuje právo na nezávislý život osôb s SM, čo vyžaduje poskytovanie včasnej a primeranej zdravotnej 
a sociálnej starostlivosti, ale rovnako aj základné rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a voľby.   

Spoločnosti Sclerosis multiplex zastupujú ľudí s SM na makroúrovni a sú nimi poverení hájiť ich záujmy a podporovať ich 
práva v styku s vládou,  lekáskou obcou, podnikovým sektorom a ďalšími členmi občianskej spoločnosti. Tento Kód 
oceňuje a uznáva jedinečnú zastupujúcu úlohu spoločností SM ako partnerov ľudí s SM pri ich zastupovaní v priebehu 
občianskeho dialógu, ktorý si vyžaduje konzultácie a konštruktívnu kritiku z pohľadu užívateľov a ich spojencov a usiluje 
sa o zlepšenie kvality života ľudí s SM. 

ZÁVER  

Tento Kód nčrtáva kľúčové otázky, ktoré určujú kvalitu života osôb s SM. Predstavuje rámec pre správnu prax, nie je však 
vyčerpávajúci. Nižšie uvedené referenčné dokumenty poskytujú podrobné a prehľadné informácie o otázkach načrtnutých 
v Kóde a stratégie na dosiahnutie správnej praxe v štyroch kľúčových oblastiach, ktorými sa Kód venuje podrobnejšie.  

V mnohých oblastiach spojených s SM a v určitých častiach Európy dochádza k rastúcej dynamike vo sfére výskumu, 
v oblasti liečby, v oblasti terapie a služieb i v odbúravaní názorových a fyzických bariér, ktoré ohrozujú ľudské práva 
a nezávislosť ľudí s SM. Tento Kód bude základným kľúčom pre rozvoj tejto dynamiky aj pre zlúčenie politickej vôle 
a praktických vedomostí s cieľom dosiahnuť lepšiu kvalitu života a svetlejšiu budúcnosť pre všetky osoby s SM 
v Európskej únii. 

 Ve svojej podstate Kód zostáva vyjadrením zámeru a potvrdením záväzku členských štátov Európskej únie. Jeho sila bude 
spočívať v tom, akým spôsobom bude možné správnu prax previesť do národnej politiky a do každodenného spôsobu práce  
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v jednotlivých krajinách. Pre zaručenie zamýšľaného dopadu Kódu aj referenčných dokumentov, ktoré sa 
špecifikujú a odôvodňujú, je rozhodujúce jeho hodnotenie a porovnávacie testy. Tento Kód by mal byť 
podporený nezávislým monitorovacím systémom, využívajúcim odporúčania obsiahnuté v Kóde ako ukazateľov 
na zisťovanie rozvoja na národnej úrovni a systémom podávania správ dva krát za rok.  

4  Z Maltskej deklarácie prijatej Európskou platformou Sclerosis multiplex  v rámci Európskeho roku osôb so zdravotým postihnutím 2003.  

Spätne, bude to takisto prínosom pre Európsku komisiu a jej spôsob koordinácie v oblasti verejného zdravia. 
Ako zdôraznilo uznesenie Európskeho parlamentu o diskriminácii a osobách s SM, bude rovnako dôležité 
rozšíriť túto koordináciu na Regionálny úrad Svetovej organizácie zdravia (WHO) v Kodani a takisto aj na 
centrálu WHO a takto prispieť k špecifickým iniciatívam WHO v oblasti Sclerosis multiplex. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
ZÁKLADNÉ REFEREN ČNÉ DOKUMENTY 

Dokumenty dohovorov EÚ a referenčné listiny v oblasti SM, uvedené v Kóde. 

• Európska mapa Sclerosis multiplex (www.europeanmapofms.org ) Databáza Európskej mapy SM 
poskytuje informácie a údaje o epidemiológii SM a vhodnosť a dosiahnuteľnosť  možností pre ľudí 
s SM na území svojej krajiny. Obsah databázy môže byť vyhľadávaný a objasňovaný prostredníctvom 
máp, tabuliek alebo osnov v sekcii vyhľadávania dát. Celá databáza bude aktualizovaná každé štyri 
roky. Údaje tiež budú získavané na základe prebiehajúcej spolupráce s krajinymi, ktoré dosiaľ 
nepredložili svoje údaje a takisto nové údaje budú spracovávané do nových kategórií a subkategórií 
podľa potreby, napríklad, keď nový liek bude dostupný. 

 

• Koncenzuálny dokument „Escalating Immunomodulatory Therapy of MS” (EMSP) 
Aktualizovaná verzia,  sept. 2007 Vedúci autori: Multiple Sclerosis Therapy Consensus Group 
(MSTCG) Na prvom návrhu pracovali: Peter Rieckmann, Klaus V. Toyka, Ralf Gold, Hans-Peter 
Hartung, Reinhard Hohlfeld, Heinz Wiendl – Súčasné liečebné doporučenia, z Aktualizovanej a vydanej 
verzie 2007 z originálnej správy 2006 
(Nervenarzt 77:1506-18; 2006) Súčasné klinické štúdie o SM poskytujú nové údaje o liečbe klinicky 
izolovaných syndrómov, o sekundárnej progresii, o priamom porovnávaní imunomodulačnej liečby 
a aplikačných záležitostí. Všetky tieto štúdie majú dôležitý vplyv na optimlizovanú  starostlivosť o ľudí 
s SM. Skupina koncenzu terapie Sclerosis multiplex (MSTCG) kriticky zhodnotila dostupné údaje 
a poskytuje doporučenia na aplikáciu imunoprofylaktickej liečby. 
 

• „Doporu čenia na rehabilitačné služby pre ľudí so Sclerosis multiplex v Európe“ 
(„Recommendations on Rehabilitation Services for Persons with Multiple Sclerosis in 
Europe“ ) (Európska platforma Sclerosis multiplex- EMSP a RIMS,  Rehabilitácia pri Sclerosis 
multiplex.)   Battaglia, Kesselring, Ketelaer, Thompson et al  
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Tieto doporučenia sú výsledkom intenzívnej spolupráce medzi najprednejšími expertmi v oblasti 
rehabilitácie pri Sclerosis multiplex v Európe a ich cieľom je prispieť smerom k zaisteniu pre všetkých 
Euroobčanov s SM, že budú mať prístup k najlepším možným rehabilitačným službám na každom 
stupni ich choroby.  

    
• Koncenzuálny dokument o symptomatickej lie čbe, vyplývajúci zo správy nemeckej 

spolo čnosti SM  „Mehr Lebensqualität, Sympomatische Thera pie bei MS”  T Henze, KV 
Toyka  

Hoci existuje rozsiahle množstvo vedeckej literatúry zaoberajúcej sa symptomatickou liečbou, vysoko 
kvalitné štúdie sú stále zriedkavé. MSTCG z Rakúska, Nemecka a Švajčiarska vypracovali 
a publikovali koncenzuálne smernice založené na dostupných dôkazoch z klinických štúdií a na 
odborných názoroch získaných od neurológov pre SM a presne predložených skupinou neurológov pre 
SM. Tento koncenzuálny dokument zahŕňa liečebné smernice pre niektoré z najdôležitejších 
symptómov SM, takých, ako sú poruchy motorických funkcií a koordinácie, lebečné nervy, 
nekontrolovateľné funkcie nervového systému, ako napr. dysfunkcie konečníka, močového 
mechúra a sexuálne disfunkcie,  psychiatrické a psychologické problémy a symptómy náhleho 
striedania extrémnych nálad. 

 
• Štúdia o úlohe paliatívnej starostlivosti medzi ľuďmi ťažko postihnutými Sklerózou 

multiplex (Position Paper Palliative care among peo ple severely affected with multiple 
sclerosis) . S Haffenden, I.Higginson, D.Pitschnau-Michel, R Voltz,  

Tento dokument, založený na súčasnom štúdiu, zdôrazňuje potreby ľudí ťažko postihnutých Sklerózou 
multiplex v Európe, ich potrebu mať prístup k priznaniu paliatívnej starostlivosti a k službám. Kód 
zároveň odkazuje na nasledujúci dokument: 

 
 

• „Princípy zvyšovania kvality života ľudí so Sclerosis multiplex“ („Principles to 
promote the quality of life of people with MS“, Int ernational Federation of Multiple 
Sclerosis, MSIF) Barnes et al  

 
           Týchto 10 princípov bolo určených ako príručka pre rozvoj a ohodnotenie služieb pre ľudí s SM, 
             ktoré poskytuje vláda,  ziskoví a neziskoví poskytovatelia zdravotných a sociálnych služieb,  
             zamestnávatelia a iné organizácie.  
 
 
 
Preklad: Mgr. Juliana Ilenčíková 
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