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Informace o pilotním projektu  
Časný záchyt familiární hypercholesterolémie 

 

Vážená paní, 

nabízíme Vám a Vašemu dítěti účast v pilotním projektu Časný záchyt familiární hypercholesterolémie. Tento 
screeningový projekt dovoluje u nově narozených dětí včas odhalit skryté dědičné onemocnění zvané familiární 
hypercholesterolémie (FH). Vyšetření vedoucí k odhalení onemocnění FH se u novorozenců běžně neprovádí, účast 
v projektu Vám tak může přinést důležitou informaci o zdravotním stavu Vašeho dítěte i Vás osobně jako jeho matky. 
Přečtěte si prosím pozorně následující informace a pak se rozhodněte, zdali se projektu zúčastníte.  

Co je familiární hypercholesterolémie a proč je její časný záchyt důležitý 
Familiární hypercholesterolémie je závažné dědičné onemocnění, které se projevuje vysokou hladinou cholesterolu 
v krvi, a to už ve velmi raném věku. Vysoký cholesterol je příčinou ukládání tuků a dalších látek ve stěnách tepen, 
což bývá příčinou řady onemocnění, z nichž nejzávažnější jsou infarkt a cévní mozková příhoda, které až ve třetině 
případů končí úmrtím. U osob s FH dochází k infarktu již před 40. rokem jejich věku. Výhoda účasti v projektu spočívá 
v možnosti odhalit toto onemocnění ihned po narození dítěte, což u něj umožní zahájit včas režimová opatření 
a adekvátní léčbu, která zásadně sníží riziko infarktu a dalších onemocnění v jeho produktivním věku.  

Co znamená, že je onemocnění FH dědičné 
FH je onemocnění dědičné, znamená to, že dítě, které je postiženo tímto onemocněním má minimálně jednoho 
z rodičů (matku či otce), který rovněž trpí (mnohdy nevědomě) tímto onemocněním. Užitek ze screeningu FH 
u Vašeho dítěte tak zprostředkovaně máte i Vy jako rodič, případný pozitivní nález FH u Vašeho dítěte totiž dovolí 
dodatečně (mimo projekt) vyšetřit onemocnění FH i u Vás (případně i u dalších příbuzných), a v případě potvrzení 
FH může být u Vás okamžitě zahájena léčba. 

Jak probíhá vyšetření familiární hypercholesterolémie 
V rámci projektu se onemocnění FH zjišťuje laboratorním vyšetřením pupečníkové krve novorozence. Pupečníková 
(placentární) krev je obsažena v placentě a pupeční šnůře, která spojuje plod s matkou. Krev se odebírá z pupečníku 
ihned po porodu dítěte ještě před porodem placenty a pro dítě ani pro rodičku nepředstavuje žádnou zátěž, odběr 
je zcela bezpečný a naprosto bezbolestný. 

Co Vás čeká, zúčastníte-li se projektu 
Nejprve budete požádána o vyplnění krátkého dotazníku, ve kterém odpovíte na několik otázek týkajících se Vás  
a Vaší rodiny (tzv. osobní a rodinná anamnéza). Odpovědi pomohou lékaři posoudit míru rizika výskytu onemocnění 
FH ve Vaší rodině a budou také použita k vyhodnocení projektu. Během porodu pak lékař provede odběr 
pupečníkové krve dítěte, kterou odešle do laboratoře k biochemickému vyšetření hladiny cholesterolu. Bude-li Vaše 
dítě mít po narození vysokou hladinu cholesterolu, resp. bude-li Vaše dítě patřit mezi 15 % dětí s nejvyšší hladinou 
cholesterolu z 10 000 dětí, které budou zařazeny do tohoto projektu, odešle laboratoř část vzorku pupečníkové krve 
Vašeho dítěte ještě do genetické laboratoře ke specializovanému genetickému vyšetření DNA, které u Vašeho dítěte 
pomůže potvrdit či vyvrátit přítomnost onemocnění FH. Specializovaná genetická laboratoř následně výsledky 
vyšetření předá Referenčnímu pracovišti pro diagnostiku FH (dále jen "Referenční pracoviště), kterým je Centrum 
kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Pekařská 53, 656 91 Brno, kde je vyhodnotí specializovaný lékař, který 
potvrdí či vyvrátí přítomnost onemocnění u Vašeho dítěte. 

Jak se dozvíte výsledek vyšetření 
Přibližně 1 z 250 novorozenců trpí familiární hypercholesterolémií, vzhledem k takto malé pravděpodobnosti 
Referenční pracoviště o normálním (negativním) nálezu neinformuje ani zákonné zástupce dítěte, ani praktického 
lékaře pro děti a dorost (pediatra), který dítě převzal do péče. Naopak v případě, že se u Vašeho dítěte onemocnění 
FH potvrdí (pozitivní nález) či vznikne-li podezření na přítomnost onemocnění FH, budete o výsledku vyšetření 
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informována lékařem - pediatrem, který Vaše dítě převzal do péče nebo pracovníkem Referenčního pracoviště, 
které provedlo vyhodnocení výsledků vyšetření FH. Pracovník Referenčního pracoviště se Vás zároveň dotáže na 
jméno a adresu pracoviště pediatra, který Vaše dítě převzal do péče, kterému následně zašle výsledky vyšetření FH. 
O dalším postupu Vás pak informuje přímo pediatr při pravidelné preventivní prohlídce dítěte. 

Co znamená, že jste nebyla kontaktována / informována pediatrem o výsledku vyšetření FH u Vašeho dítěte 
Do projektu bude zařazeno celkem 10 000 novorozenců, avšak jen u 1 500 z nich (1 500 dětí s nejvyšší hladinou 
cholesterolu) bude provedeno i specializované genetické vyšetření DNA, které umožní potvrdit/vyvrátit přítomnost 
onemocnění FH. Pouze u novorozenců, u kterých bude provedeno toto specializované genetické vyšetření DNA, 
bude možné odhalit onemocnění FH. U zbývajících 8 500 novorozenců genetické vyšetření DNA nebude provedeno, 
a nebude tak u nich možné ani učinit závěr o přítomnosti onemocnění FH.  
Pokud Vás pediatr nekontaktuje, může to být způsobeno dvěma důvody: 1) vyšetření Vašeho dítěte je negativní 
(tzn. Vaše dítě netrpí onemocněním FH); nebo 2) specializované genetické vyšetření DNA u Vašeho dítěte nebylo 
provedeno, a nebylo tak ani možné u Vašeho dítěte rozhodnout o přítomnosti onemocnění FH. To však neznamená, 
že Vaše dítě onemocnění nemůže mít. Znamená to však, že hladina cholesterolu v pupečníkové krvi Vašeho dítěte 
nebyla vysoká a nesvědčila pro přítomnost onemocnění FH. 

Může se stát, že genetické vyšetření DNA onemocnění FH neodhalí? 
V ojedinělých případech se může stát, že genetické vyšetření DNA nemusí mít potřebnou vypovídající hodnotu pro 
naplnění sledovaného účelu, může se tak stát, že výsledek vyšetření FH bude neprůkazný a dle aktuálních poznatků 
a znalostí o patogenezi onemocnění FH nebude možné přítomnost onemocnění FH jednoznačně potvrdit či vyvrátit. 
V těchto případech bude o závěru vyšetření FH informován pouze praktický lékař (pediatr), který dítě převzal do 
péče, Vy jako matka dítěte o tomto informována nebudete.  

Lze vyšetření FH odmítnout? Budu muset vyšetření uhradit? 
Vyšetření FH lze odmítnout, avšak v souladu s názorem odborné veřejnosti doporučujeme zvážení takového kroku. 
Vyšetření Vám může přinést důležitou informaci o zdravotním stavu Vašeho dítěte. Vyšetření FH je pro Vás zcela 
zdarma, finanční prostředky na něj jsou hrazeny z evropských sociálních fondů, konkrétně z Operačního programu 
Zaměstnanost, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 

Co se stane s výsledkem podstoupených vyšetření? 
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) ve spolupráci s poskytovateli zdravotních služeb, ve kterých 
bude proveden odběr pupečníkové krve, vyšetření FH u Vašeho dítěte a závěrečné vyhodnocení v rámci tohoto 
projektu (tj. porodnice, biochemická laboratoř, specializovaná genetická laboratoř a Referenční pracoviště pro 
diagnostiku FH), provede vyhodnocení osobních údajů Vašeho dítěte - výsledků podstoupených vyšetření a dalších 
hodnocených údajů. Získaná data budou sloužit ke zpracování v Národním zdravotnickém informačním systému  
a bude s nimi nakládáno plně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) známé pod označením GDPR. Všechny osoby, které 
budou mít přístup k údajům Vašeho dítěte, jsou vázány povinnou mlčenlivostí. Zveřejnění výsledků projektu bude 
provedeno souhrnně, tedy bez jakýchkoliv individuálních údajů zapojených osob. 

Všeobecné informace 
Poskytnutí Informovaného souhlasu s účastí v tomto projektu je zcela dobrovolné. Souhlasem se nevzdáváte 
žádného ze svých zákonných práv. Souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním dopisu na adresu ÚZIS ČR, nebo 
e-mailem na adresu uzis@uzis.cz nebo se obrátit přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů, a to dopisem na 
tutéž adresu nebo e-mailem na adresu poverenec@uzis.cz. Pokud si přejete konzultovat etické, či jiné aspekty 
projektu, obraťte se prosím na Etickou komisi Všeobecné fakultní nemocnice Praha, která projekt schválila. 
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 Informovaný souhlas 
s účastí v projektu Časný záchyt familiární hypercholesterolémie 

 

ÚDAJE O MATCE 

Jméno a příjmení:  

Rodné číslo:  Kód zdravotní pojišťovny:  

Adresa trvalého pobytu:  

Telefonní kontakt:  

 

ÚDAJE O DÍTĚTI (VYPLŇTE PO PORODU) 

Jméno a příjmení:  

Datum narození:  

Identifikátor dítěte ve zdravotnickém zařízení (např. provizorní rodné číslo):  

 

PROHLÁŠENÍ MATKY DÍTĚTE 

Prohlašuji, že jsem si přečetla informace o projektu "Časný záchyt familiární hypercholesterolémie", které jsou 
nedílnou součástí tohoto informovaného souhlasu. Prohlašuji, že mi byl jasně a srozumitelně vysvětlen smysl projektu, 
jeho rozsah a možné dopady účasti v projektu pro moje novorozené dítě a jeho geneticky příbuzné osoby (rodiče). 
Prohlašuji, že jsem měla možnost se zeptat na vše, co jsem považovala za podstatné a potřebné, a že jsem ve všech 
případech dostala uspokojivou a srozumitelnou odpověď. 

Prohlašuji, že mi byl jasně a srozumitelně vysvětlen účel, povaha, přínos a rizika genetického vyšetření DNA 
prováděného v rámci projektu a že jsem byla poučena o předpokládaném prospěchu a možných následcích, které nález 
onemocnění FH může znamenat pro dítě a jeho geneticky příbuzné osoby (rodiče). 

INFORMOVANÝ SOUHLAS MATKY DÍTĚTE S ÚČASTÍ V PROJEKTU 

Já, jako matka dítěte jmenovaného výše, souhlasím s účastí mého dítěte v projektu „Časný záchyt familiární 
hypercholesterolémie“, souhlasím s provedením biochemického a případně i genetického vyšetření DNA ze vzorku 
pupečníkové krve pro účely screeningu onemocnění familiární hypercholesterolémie u mého dítěte. 

Souhlasím s odběrem vzorku pupečníkové krve během porodu pro účely screeningu onemocnění familiární 
hypercholesterolémie u mého dítěte. 

 Souhlasím /  Nesouhlasím s anonymním využitím vzorku DNA pro výzkumné účely. 

Datum Podpis matky 
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PROHLÁŠENÍ INFORMUJÍCÍHO LÉKAŘE 

Prohlašuji, že jsem matku dítěte informoval(a) o pilotním projektu "Časný záchyt familiární hypercholesterolémie", 
jeho smyslu, rozsahu a způsobu zapojení do projektu, a o možných dopadech pro jeho dítě a další příbuzné. Rovněž 
jsem matce vysvětlil(a) účel, povahu, předpokládaný prospěch, následky i možná rizika podstoupení genetického 
vyšetření DNA v rámci projektu. Zároveň jsem matku informoval(a), že genetické vyšetření DNA bude provedeno jen  
u dětí s nejvyšší hladinou cholesterolu (vyšetřených v rámci projektu) a tedy, že toto vyšetření nemusí být u jejího 
dítěte vůbec provedeno z důvodu nesplnění zařazovacích kritérií pro toto vyšetření specifikovaných v rámci projektu. 
Matku dítěte jsem zároveň informoval(a), že provedené genetické vyšetření DNA nemusí mít potřebnou vypovídací 
hodnotu pro naplnění sledovaného účelu, a že v tomto případě, stejně jako v případě negativního nálezu, nebude o 
výsledku vyšetření informován. 

Jméno a příjmení lékaře:  

Razítko a podpis lékaře 
Datum:  

 


