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Editorial

Čekání na Godota
Michal Burger
Souhrn
Česká republika prožívá nebývalý ekonomický růst. V této souvislosti dochází ke zvyšování výdajů do
zdravotnictví ze státních zdrojů. Zdravotní pojišťovny v roce 2016 plánují nárůst příjmů a výdajů v rozsahu
4 %, přičemž do výdajů se promítají priority vlády, mezi kterými je hlavní zvyšování platů zdravotnických
pracovníků. Nárůst lze očekávat i ve výdajích za léčivé přípravky, kdy po několika letech stagnace přichází
období jejich zvýšení. V mezinárodním srovnání však Česká republika vynakládá téměř nejmenší podíl z HDP
ze všech zemí OECD, zejména díky malému podílu soukromého ﬁnancování. V budoucnu je tak jediným
možným řešením reforma celého způsobu ﬁnancování zdravotní péče s cílem diverziﬁkovat toto ﬁnancování
i na jiné zdroje, než jsou peníze z veřejného zdravotního pojištění a státní subvence.
Klíčová slova
výdaje na zdravotní péči, výdaje na léčivé přípravky v České republice
Summary
Czech Republic is experiencing unprecedented economic growth. In this context, health care spending from
state resources increase. Health insurance companies plan to raise revenues and expenditures in the range of 4
% to achieve the government‘s priorities consisting mainly in improving health workers salaries. The increase
can be also expected in expenditures for medicines, after several years of stagnation comes a period of higher
spending. In international comparison, however, the Czech Republic spends almost the smallest share of GDP
of all OECD countries, mainly due to the small proportion of private funding. In the future, the only possible
solution how to reform whole system is to diversify the health care funding from other resources than only
from public health insurance and government subsidies.
Key words
Health care expenditures, spending on medicines in the Czech Republic

Úvod
Česká republika prožívá nebývalý ekonomický růst. V roce 2015 naše ekonomika vykázala jeden z největších
přírůstků HDP v Evropě, a to na úrovni 4,3 %,(1) a přestože v prvních dvou
čtvrtletích tohoto roku ekonomika evidentně zpomalila, pro roky 2016-2017
ČNB ve svých prognózách odhaduje
růst HDP stále na optimistických hladinách 2,4 %-3,0 %.(2)
I díky tomuto vývoji si může dovolit
současná vládnoucí politická garnitu-
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ra opatření v podobě zvýšení plateb
za státní pojištěnce schválené v loňském roce a navýšení minimálních
mezd z 9 200 na 9 900 Kč, které proběhlo v lednu 2016. V souvislosti s pozitivním stavem ekonomiky dochází
také k navyšování mezd zaměstnanců
a celkového objemu růstu platů, stát
tedy vybírá více na daních, zdravotním
a sociálním pojištění. Všechny tyto
ukazatele zohlednily samozřejmě zdravotní pojišťovny do příjmové stránky
svých zdravotně pojistných plánů.
Do výdajů se naopak promítají priority
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současné vlády, jakými jsou nárůst platů zaměstnanců ve zdravotnictví a podpora lékařských praxí v místech se
zhoršenou dostupností zdravotní péče.
Podkladem plánování výdajů je platná
úhradová vyhláška MZ ČR. Výsledkem
je tedy fakt, že zhruba 4% růst HDP kopíruje i plánovaný nárůst příjmů a výdajů zdravotních pojišťoven. Z celkové
částky výdajů zdravotních pojišťoven
260,7 mld. Kč je plánováno na zdravotní péči 252 mld. Kč, nejvýznamnější díl tvoří plánované výdaje největší zdravotní pojišťovny VZP ve výši

152,8 mld. Kč.(3) Odhadem 22 % z těchto
výdajů tvoří náklady za léčivé přípravky. Ačkoliv se zdaleka nejedná o největší položku z celkového rozpočtu vydávaného za zdravotní péči, je tento druh
výdaje jedním z nejvíce sledovaných
a také nejvíce regulovaných. V poslední době se objevilo několik signálů ze
stran zdravotních pojišťoven týkajících
se také prudkého růstu těchto výdajů,
zejména pokud jde o léčivé přípravky
používané v rámci vysoce specializované péče soustředěné v centrech.

výdaj o 1,2 mld. Kč.(4) Je zajímavé, že
polovina tohoto nárůstu je tvořena
léčivými přípravky pouhých 15 ATC
skupin. Jak je vidět z přehledu léčivých přípravků s nejvýznamnějším
očekávaným absolutním dopadem
do nárůstu výdajů (s objemem výdajů

200 mld. Kč a více ročně) uvedenému v tabulce č. 1, nejedná se pouze
o přípravky používané ve specializovaných centrech, ale nárůsty vykazují
léčivé přípravky v rozličných indikacích. Roste tedy celý trh, a to včetně
generiﬁkovaných ATC skupin.

Obrázek č. 1: Procentuální změna výdajů za léčivé přípravky ve srovnání se stejným obdobím předcházejícího roku(4)*
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přípravky v letech 2011-2016(4)
Podle údajů Všeobecné zdravotní
pojišťovny ČR, které poskytla k analýze, lze s náklady vynaloženými
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po několika letech stagnace či poklesu výdajů za léčivé přípravky v minulých letech dojde v roce 2016 k 4%
celkovému nárůstu oproti roku 2015
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* údaje za Q3 a Q4 2016 jsou odhadovány

Tabulka č. 1: Absolutní nárůst výdajů za vybrané léčivé přípravky s předpokládaným objemem prodejů 200 mld. Kč a více ročně – srovnání první
poloviny let 2016 a 2015(4)

INN

ATC (Kód)

spotřeba 1. pol.
2016

Změna H1_16
vs. H1_15 v %

Nárůst H1_16
vs. H1_15 v Kč

adalimumab (HUMIRA)

L04AB04

333 643 240,69

23 %

62 264 510,37

glargin

A10AE04

227 412 116,09

21 %

39 530 628,43

potraviny pro zvláštní účely

V06XX

172 299 104,34

21 %

30 265 839,59

lenalidomid (REVLIMID)

L04AX04

103 589 086,20

38 %

28 662 710,73

bevacizumab

L01XC07

208 495 373,01

10 %

18 167 347,51

ﬁngolimod hydrochlorid (GYLENIA)

L04AA27

119 506 194,58

16 %

16 514 881,31

enoxaparin (CLEXANE)

B01AB05

93 364 267,72

21 %

16 273 740,15

ezetimib

C10AX09

101 811 647,26

18 %

15 485 950,25

antidota, chelatační, detox…

V03

170 495 742,37

9%

14 622 013,03

koagulační faktor FVIII (ADVATE)

B02BD02

102 139 652,29

15 %

13 484 715,98

rivaroxaban (XARELTO)

B01AF01

149 151 334,71

8%

11 212 905,32

etanercept (ENBREL)

L04AB01

107 174 714,99

11 %

10 974 199,05
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INN

ATC (Kód)

Spotřeba 1. pol.
2016

Změna H1_16
vs. H1_15 v %

Nárůst H1_16
vs. H1_15 v Kč

metformin + vidagliptin

A10BD08

97 710 836,78

12 %

10 469 070,28

mesalazin

A07EC02

101 760 484,82

11%

10 193 639,04

glatiramer acetát (COPAXONE)

L03AX13

145 979 059,30

7%

9 960 135,01

trastuzumab (HERCEPTIN)

L01XC03

209 515 116,67

5%

9 521 162,71

imatinib

L01XE01

196 340 994,00

5%

9 450 044,42

dabigatran (PRADAXA)

B01AE07

128 233 014,65

7%

7 932 444,10

rosuvastatin

C10AA07

140 255 527,48

6%

7 789 035,05

nadroparin (FRAXIPARIN)

B01AB06

104 457 268,00

6%

6 066 237,02

omeprazol

A02BC01

126 212 786,19

5%

5 722 694,43

insulin aspart

A10AB05

99 857 666,93

5%

4 943 012,44

gabapentin

N03AX12

119 553 603,72

3%

3 689 772,22

somatropin

H01AC01

116 703 848,50

3%

3 548 511,42

natalizumab (TYSABRI)

L04AA23

117 037 385,59

2%

2 483 601,44

formoterol + budesonid

R03AK07

125 974 919,90

2%

2 465 347,61

CELKEM

371 694 148,91

Kongresové centrum Vavruška, Karlovo náměstí 317/5, 120 00 Praha 2

Konference je určena lékařům a sestrám a bude ohodnocena kredity
Bližší informace a registraci na konferenci naleznete na webové stránce
eventlist.wemakemedia.cz/akce/ambulantni-pece/. Online registrace k účasti je možná
nejpozději do 26. 10. 2016, po tomto datu pouze na místě konání konference.
Odborní garanti: MUDr. Barbara Taušová, Mgr. Petra Štenglová

We Make Media, s. r. o., Orlická 2176/9, 130 00 Praha 3
Tel: +420 778 476 475 / E-mail: info@wemakemedia.cz
www.wemakemedia.cz
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Organizátor a pořadatel

Zpráva o průměrném růstu celého trhu
léčivých přípravků včetně skupin, kde
jsou již přítomny generické přípravky,
není dobrá, zejména s ohledem na požadavky navýšit prostředky do jiných
oblastí zdravotnictví, než je spotřeba
léčiv. Celý systém tak bude v budoucnu vytvářet větší tlak na příliv ﬁnančních zdrojů. Podle některých názorů je
však ﬁnančních prostředků v systému
již dost a takový požadavek tak bude
obtížné prosadit.
Česká republika v mezinárodním
srovnání výdajů na zdravotnictví
Podle údajů z dokumentu OECD Health
Statistics,(5) který srovnává země
sdružené v tomto uskupení z hlediska
výdajů na zdravotnictví, je Česká republika v procentu výdajů v poměru
k HDP vynaložených na zdravotnictví na jednom z posledních míst. Zaostává zejména v podílu soukromých
peněz směřujících na zdravotní péči.
Naopak pokud jde o podíl těch výdajů, které jsou ﬁnancovány ze státních
zdrojů a ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění, řadí se naše republika
nad průměr zemí OECD (tabulka č. 2).
Celkově je tedy peněz ve zdravotnictví v ČR podle tohoto srovnání velice
málo. Řešením asi není navýšení výdajů ze státních peněz, ale naopak zvýšení spoluﬁnancování zdravotní péče ze
soukromých zdrojů. Takové opatření
by zajisté přineslo i zvýšení kvality
a efektivity v rámci fungování zdravotních služeb a napomohlo k řešení palčivých problémů našeho zdravotnictví,
kterými jsou nedostatek zdravotnického personálu a jeho ﬁnanční podhodnocení. Odvahu k tomuto kroku však
zcela jistě nenajde ta současná, a podle průzkumů veřejného mínění pravděpodobně ani předpokládaná budoucí,
vládnoucí politická síla.
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Celé to tak trochu připomíná příběh
S. Becketta, kdy tuláci Estragon a Vladimír čekají na mýtině na Godota, který
jim má něco důležitého sdělit. Oni ale
nevědí, kde mají čekat, v jakou hodinu
přijde a co jim vlastně sdělí. A jak čekají, krátí si dlouhou chvíli povídáním
o hloupostech, hádkami i nahlížením
do bot a klobouků, aby v nich nezjistili
nic. A zatímco se politici takto baví, tak
občan, který sice má levné, a pravděpodobně i kvalitní zdravotnictví, což nikdo neví, protože se to u nás neměří, se
modlí, aby tu vůbec zůstal někdo, kdo
by ho mohl úžasně efektivně léčit. Dost
možná to dopadne tak, že si občan časem za léčbou vyrazí do některého ze
sousedních států, kde sice zdravotní

péči neposkytují tak levně a efektivně,
ale odkud lékaři a sestry nemizí jako led
na severním pólu. A jistě část nákladů
rád zaplatí ze svého.
_____________
Mgr. Michal Burger
Institut biostatistiky a analýz MU Brno
e-mail: burger@biostatistika.cz
Literatura
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Tabulka č. 2: Srovnání zdravotnických výdajů ve vybraných zemích OECD
– soukromé a veřejné zdroje(5)

Země OECD
(výběr)

Výdaje na zdravotní
péči v poměru k HDP
v % (2013)

Roční nárůst/pokles
výdajů na obyvatele
v období 2005-2013
v%

Holandsko

11

1,7

Německo

11

2

Dánsko

10,4

-0,8

Belgie

10,2

0,5

Rakousko

10,1

1

Řecko

9,2

-7,2

Portugalsko

9

-3,3

OECD – průměr

8,9

0,5

Slovinsko

8,7

-0,3

UK

8,5

-0,1

Slovensko

7,6

0,6

Maďarsko

7,4

-2,3

Česká republika

7,1

-0,2

Polsko

6,4

2,3

Estonsko

6

0,3
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Health policy and systems
research – možný přístup
k analýze systému péče o zdraví
Miroslav Barták

Souhrn
Cílem předkládaného článku je deskriptivní analýza analytického přístupu health policy and systems research
(HPSR). Článek nabízí vymezení tohoto konceptu, přináší přehled využívaných paradigmat v rámci tohoto přístupu,
věnuje se otázkám kauzality, zobecnění a možnostem učení se z pohledu HPSR a výzkumným strategiím, které se
v rámci health policy and systems research využívají. Přináší také stručnou diskusi o silných a slabých stránkách
tohoto přístupu.
Klíčová slova
výzkum zdravotní politiky a zdravotnických systémů, zdravotní politika, analýza politiky.
Summary
The aim of the article is to provide descriptive analysis of the analytical approach health policy and systems research
(HPSR). The article offers the deﬁnition of this concept, provides an overview of paradigms used in this approach,
deals with questions of causality, generalization and the possibility of learning from the perspective HPSR as well as
research strategies that are used within the framework of HPSR. It also brings a brief discussion of the strengths and
weaknesses of this approach.
Key words
health policy and systems research, health policy, policy analysis

Úvod
Základní otázkou analýzy veřejné politiky v oblasti zdravotnictví je, jaký
metodologický přístup zvolit tak, aby
výsledky měly jak potřebnou akademickou kvalitu, tak i vysoký aplikační
potenciál z hlediska aktérů zdravotní
politiky, zejména politických rozhodovatelů.
Požadavky, které jsou kladeny na akademický výzkum, se výrazně liší, jak-
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koliv se nám to může líbit, nebo nelíbit,
od požadavků na podklady pro politická
rozhodnutí. Akademické prostředí také
hodnotí užitečnost provedeného výzkumu jinak než politici. V posledních
několika desetiletích bylo formulováno
a následně v praxi využíváno několik
přístupů k analýze zdravotní politiky,
a to od myšlenky a konceptu zdraví
ve všech politikách, přes evidence based health policy a health systems research (viz Dlouhý, 2015) až po health
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policy and systems research, jehož
představení je věnováno toto sdělení.
Cílem předkládaného článku je analyzovat rozvíjející se přístup health policy and systems research. Metodicky
článek vychází z provedené literární
rešerše (viz seznam použité literatury),
která však nemá ambici být rešerší systematickou, když zdůrazňuje pouze nejvýznamnější a nejcitovanější práce autorů, kteří tento koncept vytvořili a dále
jej rozvíjejí.

Podle jedné z deﬁnic tvoří zdravotní
politiku rozhodnutí, plány a akce, jejichž cílem je dosažení speciﬁckých
cílů v oblasti zdraví v rámci společnosti. Explicitní zdravotní politika může
dosáhnout: deﬁnování vize, která
umožňuje stanovit cíle a dílčí
kroky a opatření v krátkodobé a střednědobé
perspektivě (SZO,
2016). Zdravotní politika nastiňuje priority a očekávané
role různých skupin, vytváří konsenzus a informuje
občany. Buse, et al.
(2012) upozorňují, že
je třeba v rámci analýzy
zdravotní politiky věnovat
pozornost otázkám obsahu politiky, jejímu procesu i jejímu kontextu.

nických služeb výrazně vychází. SZO
vytváří od sedmdesátých let minulého
století institucionální podmínky pro rozvoj multidisciplinárního přístupu v této
oblasti. Výrazným počinem bylo založení Alliance for Health Policy and Systems Research v roce 1999,
tedy partnerství různých
výzkumných a další
subjektů, které SZO
zaštítilo (viz Ghaffar, et al., 2012).

Health policy and systems research
Jak uvádějí Ghaffar, et al., měla na vývoj health policy and systems research
(dále jen (HSPR) vliv zejména Světová
zdravotnická organizace (dále SZO). Již
v roce 1974 zdůraznil tehdejší ředitel
SZO Halfda Mahler význam výzkumu,
který se věnuje rozvíjení a udržitelnosti systému zdravotní péče. V roce
1976 podpořila komise SZO pro zdravotnický výzkum deﬁnici výzkumu
zdravotnických služeb a systémů jako:
„systematické zkoumání a hodnocení
speciﬁckých aspektů vztahujících se
k rozvoji a fungování zdravotnických
služeb a jejich vztahu se zdravím souvisejícími faktory“. Uznání a první vymezení této oblasti výzkumu bylo důležité
a významné pro zvýšení kredibility tohoto výzkumného přístupu a stimulovalo rozvoj vědeckého poznání v této
oblasti (viz Ghaffar, et al, 2012).

Vymezení předmětu Health policy
and systems research
Pojem HPSR (v českém překladu delší
sousloví – výzkum zdravotní politiky
a systémů) je vymezen jako snaha o porozumění a zlepšení toho, jakým způsobem se společnosti samy organizují pro
dosažení kolektivních zdravotních cílů
a jaké jsou vztahy mezi různými aktéry
v rámci procesu tvorby a implementace politiky. Ze své podstaty se jedná
o interdisciplinární přístup, který využívá poznatky ekonomie, sociologie,
antropologie, politické vědy a epidemiologie, díky čemuž vytváří ucelený
pohled na to, jak zdravotnické systémy
reagují a přizpůsobují se zdravotním politikám a jak zdravotní politiky mohou
ovlivňovat zdravotnický systém a širší
determinanty zdraví a být jimi ovlivňovány. (Gilson, et al., 2012, str. 19). Toto
pojetí výzkumu je charakterizováno
především typem otázek, kterým se
věnuje, skutečností, že vyhledává a zaměřuje se na praktické situace a témata, kdy má ambice navrhovat takové
závěry, které pomohou k dosažení spo-

SZO v podstatě nevidí zásadní rozdíly
mezi výzkumem zdravotnických služeb
(viz Dlouhý výše) a HPSR z etablovanějšího přístupu výzkumu zdravot-
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Význam
HPSR
byl
také
vyzdvihnut v rámci
Světové
zprávy
o zdraví v roce 2000,
která takto pojatý výzkum chápe jako velmi významný v rámci snah o zlepšení
výkonnosti zdravotnických systémů.

lečenských cílů v oblasti péče o zdraví.
V neposlední řadě je třeba zmínit jeho
multidisciplinaritu, která spočívá ve využívání různých výzkumných metod
a výzkumných perspektiv různých disciplín, ale také různého vzdělání a zaměření výzkumníků.
Jak uvádějí Gilson, et al. (2012, str. 19)
v souladu s dalšími autory (např. Mills,
2012 nebo AHPSR 2007), podle této deﬁnice je HPSR polem interdisciplinárního výzkumu, který je odlišen od dalších
přístupů tématy a otázkami, kterým se
věnuje, více než určitou disciplinární
bází nebo souborem využívaných metod. HPSR zahrnuje výzkum, který je
zaměřen na zdravotnické služby, ale
také na podporu zdraví obecně; zahrnuje zájem o globální a mezinárodní
témata, stejně jako o témata na národní
a regionální úrovni, a to včetně působení globálních a nadnárodních vlivů
na zdravotnické systémy v nízkopříjmových zemích a zemích se středními
příjmy. HPSR zahrnuje také zkoumání
toho, jak jsou politiky tvořeny a implementovány, a vlivu aktérů na jejich
výsledky. Důležitou částí HPSR je také
skutečnost, že chce mít explicitně vliv
na politiku, tj. ovlivňovat procesy tvorby a realizace zdravotní politiky.
Pro HPSR je charakteristické, že spojuje výzkum zdravotní politiky a zdravotnického systému, což umožňuje lépe
hodnotit vztahy mezi zdravotní politikou a zdravotnickým systémem, stejně
jako zájmy jednotlivých aktérů a implementaci dané zdravotní politiky, která
vyžaduje znalost organizační dynamiky
zdravotnického systému (srovnej Gilson, et al., 2012, str. 22).
HPSR (Gilson, et al., 2012, str. 22) má
čtyři základní části, jedná se o výzkum
zdravotnických systémů, rozvoj zdravotnického systému nebo jeho posilování, zdravotní politiku a analýzu zdravotní politiky. Takto pojatý výzkum se
zaměřuje na výzkum politik, organizací,
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Analýza dat
programů a lidí, kteří vytvářejí zdravotnický systém, stejně jako na interakce
mezi těmi systémovými elementy a jejich reakce na daný kontext. HPSR se
tak snaží porozumět tomu, jaké jsou
zdravotnické systémy a jak fungují, co
je třeba udělat pro zlepšení zdravotnického systému tak, aby se zlepšila jeho
výkonnost ve smyslu problémů ve zdraví a širší sociální hodnoty, jak ovlivnit
politické agendy tak, aby došlo k posílení zdravotnického systému, a také jak
vytvořit a realizovat takové akce, které
zvýší šance dosáhnout lepšího fungování zdravotnického systému (viz Gilson,
et al., 2012, str. 31).
HPSR může zahrnovat jednu, nebo více
analytických úrovní. Může se jednat
o analýzu na mikroúrovni, tj. v širším
kontextu, v rámci kterého je politika
tvořena a realizována), úroveň mezoanalýzy, tj. analýzy procesů a institucionálního nastavení, v rámci kterého je
politická změna vytvářena a realizována, a nakonec vliv speciﬁckých aktérů
na změnu (analýza na mikroúrovni).
Pro dokreslení uvádějí Sheikh, et al.
(2011) typy otázek, které jsou pro jednotlivé úrovně analýzy a různé přístupy
charakteristické (modelové) – viz následující tabulku č. 1.

HPSR zahrnuje celou řadu aktérů politiky a nesoustředí se pouze na aktéry
s formálním politickým vlivem, nebo
formální politickou pozicí na vrcholu,
nebo v jádru systému. Jako důležité
aktéry chápe pacienty, občany, poskytovatele v rámci první linie a manažery
na nejnižší (základní) úrovni, nebo periferii systému (viz Gilson, et al., 2012,
str. 31). Akce a interakce těchto aktérů jsou chápány nejen jako zdravotní
politika, ale jako zdravotnický systém,
jejich prostřednictvím je dosahováno
zlepšení zdraví a širších společenských
hodnot.
Výraznou otázkou je výše diskutovaná charakteristika propojení výzkumu
zdravotní politiky a zdravotnického systému. Pokud se díváme na oba v tomto
přístupu spojené elementy samostatně,
pak výzkum zdravotní politiky (health
policy research) v principu studuje
interakce různých aktérů v rámci procesu tvorby a implementace politik
a jak přispívají k výsledkům politiky
a výzkum zdravotnických systémů se
zaměřuje na otázky dostupnopnosti
péče, kvality péče, její efektivity a/nebo
spravedlnosti zdravotnického systému.
Tyto dva typy výzkumu jsou potom
tedy několikanásobně synergické. Synergii je možné hledat zejména v tom,

že zdravotní politiky jsou předmětem
politických procesů, které řídí zdravotnický systém. Pochopení těchto
procesů není klíčové pouze při tvorbě
efektivních politik, ale také při vytváření poznatkové základny o těchto politikách. Vychází z předpokladu, že zdravotní politika a zdravotní systém nejsou
oddělené entity.
HPSR zdůrazňuje jejich vzájemnou
propojenost. Pochopení procesů a dynamiky zdravotnických systémů může
přímo informovat tvůrce politiky a politické rozhodovatele. Aktivní provázání
a výměna mezi výzkumníky zdravotnického systému, politickými rozhodovateli a dalšími uživateli výzkumu podporuje na poznatcích založenou zdravotní
politiku a výzkum, který bere do úvahy
existující zdravotní politiku. Perspektiva
zdravotnického systému je také kritická
v hodnocení a hledání poučení z již implementovaných politik a konečně propojení obou oblastí výzkumu vytváří
kapacity klíčových aktérů ve zdravotní
politice a výzkumu zdravotnického systému, a formuje tak aktéry, kteří mají
znalosti a kompetence v obou oblastech (De Savigny & Adam, 2009).
Výzkumným terénem HPSR je především průnik (fungování systému a po-

Tabulka č. 1: Úrovně analýzy HPSR

Úroveň analýzy

Makro – architektura
Mezo – ﬁnancování, orgaa širší rámec systému
nizace a opatření
Zaměření otázek

Normativní/evaluační

Chrání nové ﬁnanční mechanismy
nejchudší domácnosti před katastroﬁckými výdaji na zdraví? Jak se
mohou politické strany efektivně
zapojit do tvorby zdravotní politiky?

Jaký je důvod nízké efektivity
místní správy administrativně
zajišťovat decentralizované ﬁnancování péče?

Jaká ﬁnanční a neﬁnanční stimulace je nejvhodnější pro motivaci
zdravotníků pracovat v oblastech
s nízkým počtem lékařů?
Ovlivňují dodatečné ﬁnanční
transfery změny chování pacientů
při čerpání zdravotní péče?

Explorační/vysvětlující

Proč neformální trh ve zdravotnictví existuje i přes dostatečné
zajištění formálního poskytování
péče?

Proč organizace odpovědné za
část implementace zdravotní politiky upřednostňují určitý aspekt
svého mandátu?

Proč se zdravotníci první linie
často odchylují od klinických
směrnic?

Zdroj: Sheikh, et al., 2011, upraveno, kráceno
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Mikro – jedinec
v rámci systému
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litická změna) mezi zdravotnickým
systémem s jeho strukturou, organizací, technologií a zdroji (hardware systému) a hodnotami, normami, aktéry
a vztahy (software systému) na straně
jedné a zdravotní politikou s jejím obsahem, nástroji, aktéry, institucemi, zájmy
a idejemi na straně druhé (viz Gilson et
al., 2012, str. 30).
Vybraná paradigmata aplikovaná
v rámci HPSR
Jak uvádějí Gilson, et al. (2012), je základní rozdíl mezi HPSR a šíře pojatým
zdravotnickým výzkumem především
způsob, jakým nahlížejí na zkoumanou
realitu. Zatímco biomedicínský a klinický výzkum a některé epidemiologické
a ekonomické výzkumy jsou založeny
na stejném pozitivistickém chápání reality, tak jak to je běžné u přírodních
věd, je HPSR založen dominantně
na tradici věd sociálních, kde je pozitivistický přístup vyžíván společně
s přístupem normativním (viz Gilson,
et al., 2012, str. 32) Rozdílnost jednotlivých přístupů v rámci výzkumu a praxe zdravotnického systému může být
a poznamenejme, že také je, předmětem diskusí a také (ne)porozumění si
mezi různými výzkumníky a výzkumnými týmy.

Pozitivistické výzkumy, například biomedicínský nebo epidemiologický, vycházejí v zásadě z předpokladu, že pozorované jevy existují nezávisle na tom,
jak si je lidé vykládají. Výzkum vycházející z této tradice pracuje s přesvědčením, že tyto jevy mohou být pozorovány a měřeny bez toho, aby do nich
výzkumník zasahoval, že jejich zákonitosti, příčiny a následky mohou být
identiﬁkovány prostřednictvím empirického zkoumání. Výzkum HPSR, který
vychází z tohoto přístupu, se výrazně
zaměřuje na identiﬁkování toho, jaké
intervence jsou nejlepší a mají největší
vliv (viz Gilson, et al., 2012, str. 34).
Další přístupem je relativismus. Ve výzkumu HPSR, jakkoliv zahrnuje porozumění zkoumaným jevům (zdravotní
politika, zdravotnický systém), se vychází z premisy, že tyto jevy jsou produkovány interakcí mezi jednotlivými
společenskými aktéry. Tyto jevy tedy
neexistují nezávisle na těchto aktérech,
ale v podstatě jsou vytvářeny prostřednictvím interpretace aktérů nebo
jejich zkušeností a tyto interpretace
jsou v čase proměnlivé. V tomto pojetí
HPRS nejsou tak výrazně oddělena fakta od hodnot, které lidé sdílejí. Zdůrazňuje, že také výzkumníci konstruují po-

znání na základě své interpretace toho,
co slyšeli a viděli. Centrální otázkou takto prováděného HPRS není vysvětlení,
ale spíše pochopení významů, které
přičítají aktéři sociálním jevům, včetně
jazyka, který používají při konstrukci
reality (viz Gilson, et al., 2012, str. 34).
Kritický realismus lze zařadit mezi dvě
výše zmíněné perspektivy. Stejně jako
pozitivismus chápe sociální realitu jako
existující nezávisle na sociálních aktérech, ale akceptuje, že interpretace této
reality má vliv na podstatu sociální změny. Stejně jako pozitivismus hledá kauzální mechanismy sociálních jevů (zdravotní politika, zdravotnický systém),
ale také přijímá jejich interpretativní
vysvětlení. Dominantní otázka HPSR
v rámci tohoto přístupu zní: „Co funguje
za jakých podmínek?“ (viz Gilson, et al.,
2012, str. 35).
Kauzalita, zobecnění a možnost
učení se z pohledu HPSR
HPSR zahrnuje komplexní kauzalitu –
tedy pochopení toho, že efekty nejsou
lineárně a předvídatelně propojeny
s příčinami, ale vzájemně reagující příčiny vedou často k nepředvídatelným
efektům. Tato komplexnost může být
chápána jako výsledek vlivu společen-

Gilson et al., 2012, str. 30
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Témata pro osmý roĎník kolokvia:
• Post ASCO GI 2017
• Karcinom slinivky
• Onkogynekologie

• Karcinom plic
• Karcinom prsu
• Nádory gastrointestinálního traktu

• Nádory genitourinárního traktu
• Nádory hlavy a krku
• PodpĈrná onkologická léĎba

Pro rok 2017 rozšiĔujeme nabídku aktivní úĎasti na kolokviu o možnost vystoupení na paralelních sympoziích
vĐnovaných uvedeným tématĈm. PĔihlášky je možné podávat do 30. 11. 2016 na
webových stránkách www.PragueONCO.cz. O pĔijetí pĔednášky budou autoĔi informováni do 31. 12. 2016.

Paralelní sekce: sesterská, paliativní, posterová

AutoĔi posterĈ se mohou zabývat problematikou i mimo stanovená témata.
VzdĐlávací akce bude zaĔazena do systému celoživotního vzdĐlávání lékaĔských a nelékaĔských pracovníkĈ
a úĎast na ní ohodnocena kredity.
PoĔadatel a organizátor:
We Make Media, s. r. o. / tel.: +420 778 476 475
e-mail: info@wemakemedia.cz / www.PragueONCO.cz

Tabulka č. 2: Paradigmata v rámci HPSR

Paradigma

Pozitivismus

Kritický realismus

Relativismus (interpretativismus/
sociální konstruktivismus
Jaké mají aktéři zkušenosti a jak rozumí
různým typům intervencí a politik?

Typ otázek

Související
disciplinární
perspektivy

Klíčové metody
a přístupy

Je politika nebo intervence
(nákladově) efektivní?

Epidomiologie, ekonomie blahobytu,
teorie racionální volby

Co funguje, od koho, za
jakých podmínek?

Jaká je povaha sociálních procesů,
včetně mocenských vztahů, které ovlivňují
porozumění a zkušenosti aktérů?

Policy analysis

Antropologie

Organizační vědy

Sociologie
Politické vědy
(sociologický institucionalismus)

Deduktivní: ověřování hypotéz,
měření prostřednictvím šetření,
využití existujících dat a dalších
zdrojů

Deduktivní a induktivní
(testování teorie a její výstavba)

Induktivní (možné testování teorie
a/nebo vytváření teorie

Statistická analýza

Vícezdrojový sběr dat včetně
analýzy dokumentů,
dotazování, pozorování

Data z více zdrojů včetně hloubkových
rozhovorů, analýza dokumentů,
zúčastněné pozorování, včetně
pozorování životních historií

Kvalitativní výzkum, např.
prostřednictvím polostrukturovaných
rozhovorů a dotazovacích technik
Zdroj: Gilson, et al., 2012, str. 33 (upraveno)

ských aktérů a jejich interpretací na to,
jak jsou problémy deﬁnovány, jaká forma opatření nebo politiky je implementována, jak zdravotnické systémy pracují a jaké zásahy a opatření se v rámci
systému péče o zdraví odehrávají (Pawson & Tilley, 1997, in Gilson, et al., 2012,
str. 36). Komplexní kauzalita vyplývá
z podstaty otevřeného zdravotnického
systému, ve kterém existují mnohonásobné navzájem působící a ovlivňující
se faktory. Z tohoto důvodu opatření
a politiky zaváděné do systému zdravotnictví nemají stejný dopad v odlišných
časových obdobích a na různých místech (De Savigny & Adam, 2009, in Gilson ed. 2012, str. 36). HPSR tedy musí
přijímat takové výzkumné strategie,
které umožňují se s komplexní a nepředvídatelnou kauzalitou sledovaných
jevů vyrovnat. Zejména systémové uvažování se ukazuje jako vhodný přístup,
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jak toho dosáhnout (Atun & Menabde,
2008; De Savigny & Adam, 2009, citováno dle Gilson, et al. 2012, str. 36).
V rámci HPSR je využíváno několik přístupů k zobecnění získaných poznatků.
Výzkumy založené na pozitivistickém
přístupu tradičně hledají a dospívají
k závěrům, které vykazují externí validitu a mohou být zobecňovány nad
rámec původní studie a hodnocené
populace. V rámci evaluací jsou přijímány jako zlatý standard randomizované kontrolní studie, které toto zobecnění umožňují. HPSR ale zahrnují také
analytická nebo teoretická zobecnění,
která jsou běžně využíváno v rámci
případových studií, tj. obecný vhled je
odvozen od jedné nebo několika málo
zkušeností nebo případů prostřednictvím pečlivé analýzy, a je tak možné
je hodnotit jako dostatečně obecné

a projektovat je do jiných situací. Proces této analýzy zahrnuje vytváření
závěrů na základě detailních poznatků
o kontextu, procesech a výsledcích.
Závěry těchto studií pak mají dostatečnou míru univerzality a lze je využít při
hodnocení jiných situací. U komparativních srovnávacích studií není jejich
zobecnění vzhledem k populaci založené na reprezentativnosti, ale na procesu abstrahování od speciﬁk jednoho
případu (pozorování), s cílem získat
myšlenky, které jsou společné pro více
příkladů či pozorování. Zájem o komparativní případové studie u výzkumníků
zabývajících se HPSR lze dokladovat
na několika pracích výzkumníků, jejichž
cíle jsou explanační (Gilson & Raphaely, 2008; Marchal, Dzedo and Kegels,
2010). Nicméně je třeba poznamenat,
že HPSR zahrnuje také výzkumy, jejichž
cílem není zobecnění, ale dílčí a speci-
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Analýza dat
ﬁcké cíle osvětlit a pochopit, například
faktory ovlivňující utváření významu
(smyslu) jednotlivých aktérů (George,
2009; Sheikh & Porter, 2010).
HPSR zahrnuje také různé pohledy
na tvorbu poznatků a jejich diseminaci
(učení se ze zkušeností), čímž se odlišuje od biomedicínského a epidemiologického výzkumu. Výzkumník vycházející
z pozitivistické tradice zpravidla směřuje k chápání učení se ze zkušeností jako
k technickému přenosu poznatků z jednoho případu na druhý, zatímco relativistická perspektiva sociálních věd vidí
učení se jako integrální část procesu
tvorby a implementace politiky (Freeman). Rose (2005) zastává názor, že
politická poučení ze zkušeností (lekce)
nejsou pouze přímé kopie intervencí
přenášené z jednoho prostředí do druhého, ale jsou abstrahovány, zobecněny a následně rekontextualizovány
na nový jev či proces.
V pozitivistické tradici je prací výzkumníka identiﬁkovat kauzální mechanismy, které jsou přenositelné z jednoho
prostředí do druhého. V relativistické
tradici je prací výzkumníka napomáhat
při procesu pochopení a podpory změny, která zahrnuje porozumění tomu,
jak sociální aktéři interpretují a utvářejí
smysl svých realit a prostřednictvím
toho pomáhají aktérům politiky při
procesu vyjednávání vzájemně přijatelných řešení existujících problémů (Harrison, 2001).
Výzkumné strategie HPSR
Výzkumné strategie v rámci HPSR mohou být s určitou mírou zjednodušení
zařazeny do následujících kategorií (Gilson, et al. 2012, str. 67):
• Vícesektorální studie
(cross-sectional perspective)
• Případové studie
(case-study approach)
• Etnograﬁcké studie
(etnographic lens)
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• Evaluační studie
(advances in impact evaluation)
• Analýza politiky (investigating policy
and system change overtime)
• Mezinárodní srovnávání
(cross-national analysis)
• Akční výzkum (action research)
Vícesektorální studie (Gilson, et al.,
2012) jsou pravděpodobně nejčastěji
využívaným přístupem v rámci HPSR.
Jejich cílem je objevit, popsat, nebo vysvětlit určitý jev v určitém časovém momentu. Tím se liší od longitudinálních
a dalších studií, které se zaměřují na popsání, nebo analýzu změny v určitém
čase, a experimentálních studií, které
zahrnují určitou intervenci. Vícesektorální studie zahrnují celou škálu disciplinárních perspektiv a metod, stejně jako
ﬁxní nebo ﬂexibilní výzkumný design.
Tento přístup se může shodovat s případovými studiemi, co se týče metod,
nicméně se může odlišovat v oblasti
analytických procedur.
Případové studie (Gilson, et al., 2012)
jsou výzkumnou strategií, která zahrnuje empirický výzkum současných jevů
v jejich reálném kontextu s využitím
různých zdrojů poznání, a jsou vhodné
především tam, kde jsou hranice mezi
jevy a jejich kontextem rozostřené.
Podle Gilsona (2012) existují minimálně
tři důvody, proč je tento přístup vhodný pro HPSR. Prvním důvodem je povaha zdravotní politiky a systému, které
jsou ovlivněny kontextuálními faktory,
a to do té míry, že se samy musejí stát
předmětem výzkumného zájmu. Zadruhé, otázky HPSR často vyžadují studium komplexního chování a vztahů
mezi aktéry a institucemi a také toho,
jak se tyto vztahy a instituce v průběhu času mění. Zatřetí, případové studie
mohou být využity jak pro podporu,
tak i analýzu vývoje politiky. Mohou
generovat informace pro politiku, nebo
být použity při analýze minulé politické
zkušenosti.
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Přístup etnograﬁckých studií (Gilson,
et al., 2012) je založen na terénní práci, kdy výzkumník opouští svou židli
a vydává se pracovat do terénu s cílem
postihnout celkovost sociálního života
v určitých (pro něj cizích) podmínkách.
Klasický přístup k etnograﬁi zahrnuje
zaměřenou časovou periodu terénní
práce, ponoření se do každodennosti
v rámci vybraného prostředí, pomocí pozorování, interakcí a rozhovory
s členy sociální skupiny, kterou studuje,
stejně jako zaměření se na dokumenty nebo artefakty. Písemné záznamy
jsou syntézou výzkumníkových dojmů.
Vzhledem k tomu, že dochází k určitému napětí mezi pozorovatelem a pozorovaným a otevřený přístup je tím, co
tvoří legitimní poznání, vytváří tento
přístup v rámci sociálních výzkumů
pravděpodobně největší obavy o reprezentativnost. Využití tohoto přístupu
v HPSR je opodstatněné nejen z důvodu omezeného času a praktické proveditelnosti, ale také proto, že se odlišuje
od pozitivistické tradice designu většiny
se zdravím a zdravotnictvím souvisejících studií. Etnograﬁcké výzkumy jsou
zpracovávány lékařskými antropology
i sociology a mohou také nabídnout
důležitý vhled pro porozumění témat
zdravotní politiky a zdravotnického systému například v následujících třech
oblastech. Zaprvé, etnograﬁcké výzkumy, které sledují život nebo životy
jednotlivců a skupin ovlivněné určitou
zdravotní situací, kde se výzkumník se
snaží odhalit, jak a proč jsou lidé neschopni ve svých snahách efektivně
využívat zdravotnické služby a řídit svůj
vlastní zdravotní stav. Zadruhé, etnograﬁcké výzkumy se explicitně zaměřují na praktikující zdravotníky a jejich
profesní socializaci v rámci zdravotnického systému, a poskytují tak důležitý
vhled do schopnosti zdravotnických
systémů měnit svou hierarchii a/nebo
pracovní podmínky. Věnují se ale také
pracovnímu prostředí a jeho dynamice.
Jako příklad v této oblasti mohou být

studie vztahů mezi středním zdravotnickým personálem a lékaři. V neposlední
řadě se klasický etnograﬁcký výzkum
zaměřuje na organizace, jejich organizační kulturu a dynamiku a identiﬁkuje
například to, jak jsou formální struktury
organizace ovlivňovány neformálními
strukturami v rámci organizace, a také
na kontroverzní témata, jakými jsou
konﬂikty ve vztazích v rámci zdravotnického systému (například konﬂikty,
které vznikají při diskusích o alokaci
omezených zdrojů).

vyvíjejí neustále a ne vždy předvídatelně, což je do jisté míry v rozporu s přístupem „path dependecy“, tj. závislosti
na cestě, kde to, co se stalo v minulosti,
ovlivňuje přímo aktuální institucionální
změny. Například v rámci teorie přerušované rovnováhy výzkumník hledá
důvod, jak a proč politické procesy,
které jsou charakterizované velkými
inkrementálními změnami, zůstávají
relativně stabilní, ale příležitostně se
od tohoto rovnovážného (stabilního)
vývoje odchylují.

Evaluační studie (Gilson, et al., 2012)
jsou dalším typem výzkumné strategie
HPSR a snaží se o porozumění vlivu
vývoje intervencí (implementace politiky) s cílem tuto praxi řídit a využívat
poznatky o tom, jaké přístupy naplňují očekávané cíle a proč tyto
přístupy fungují. V rámci
tohoto přístupu roste
poptávka po využití
kritického realismu,
kdy se výzkumy
prováděné tímto
přístupem zaměřují na otázku: co
funguje a za jakých
okolností? Všechny
přístupy k evaluaci
jsou tedy zaměřeny
na vysvětlení změn zdravotní politiky a zdravotnického
systému na základě opatření, která jsou
v rámci nich prováděna. Jejich design
je zpravidla buď experimentální, nebo
kvaziexperimentální.

Mezinárodní srovnávací studie (Gilson,
et al., 2012) vychází z předpokladu
možnosti srovnání a transferu opatření
z jednoho státu do druhého. Oprávněnost tohoto předpokladu je v mnoha
studiích diskutována. Přenos opatření
zdravotní politiky a zkušeností
z vývoje zdravotnických
systémů může vyvolávat
pochybnosti
vzhledem k odlišným podmínkám
v různých státech
a skutečnosti, že
konkrétní opatření
v jedné zemi může
mít odlišné důsledky (často i překvapivé) v jiné zemi. Z tohoto důvodu takto pojatý
výzkum hledá spíše uvěřitelné
než kauzální souvislosti mezi zdravotními politikami a systémy a snaží se informovat o tom, jaká opatření v jakém
kontextu fungovala.

Policy analysis (Gilson, et al., 2012, viz
také Potůček a kol., 2016) je dalším přístupem, který se v rámci HPSR rozvíjí, a to vzhledem k tomu, že některé
předchozí přístupy zkoumají daný jev
vztažený pouze k určitému časovému
okamžiku. Policy analysis oproti tomu
uznává politiku jako proces, který přináší v některých případech neočekávané změny. Zdravotnické systémy se

Stimulací tohoto druhu výzkumů byla
bezesporu publikace World Health
Report z roku 2000 (SZO 2000), která
ovšem měla díky svému přístupu řadu
oponentů a kritiků. Je také nutné si
uvědomit, že data, která jsou a mohou
být využívána v mezinárodním srovnání, bývají zatížena metodickými i interpretačními problémy (srovnej Barták,
2012).
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Akční výzkum (Gilson, et al., 2012) je
jednou z forem emancipačního výzkumu, která má dlouhodobou tradici například v komunitní práci, vede k systémovému uvažování a jeho rozvoji.
Využíván je například v rámci zvyšování kvality zdravotní politiky, ale také
sociálních služeb. Geograﬁcky je aktuálně realizován zejména v některých státech Afriky. Akční výzkum je jednotící
(vše postihující) přístup k výzkumu. Je
zaměřen na generalizování poznatků
o sociálních systémech, zatímco se je
ve stejný okamžik snaží změnit. V některých případech jsou výzkumníci ti,
kteří dané „akce“ vykonávají, takže v některých případech jsou přizváni externí
výzkumníci, kteří podporují kolegy výzkumníky při zkoumání jejich vlastních
praktik a zkušeností a fungují také jako
zprostředkovatelé, kteří podporují zavádění nových přístupů a opatření. Takto zaměřený výzkum je vždy ve svém
charakteru ﬂexibilní a citlivý k „účastníkům“ a jejich měnícím se potřebám, co
se týče poznatků a opakované zpětné
vazby, reﬂexe, je třeba je rovněž řídit.
Tento výzkum má zpravidla kvalitativní
charakter a často je zpracován v podobě případové studie.
Výzkumné strategie mohou být zařazeny podle typu do dvou skupin, a to ﬁxního designu nebo ﬂexibilního designu,
který se vyvíjí během provádění studie.
Diskuse
Jakkoliv je deﬁnice HPSR minimálně
na první pohled relativně složitá a nepřehledná (Gilson, et al., 2012, str. 32),
na druhý pohled poměrně jasně vymezuje, jaké výzkumné aktivity do tohoto rámce spadají a jaké ne. Jedná
se především o základní medicínský
a technologický výzkum, hodnocení
klinické účinnosti a efektivnosti určité
technologie, hodnocení proﬁlu populačního zdraví a jeho vzorců. HPSR
se zaměřuje na faktory na systémové
úrovni a faktory, které působí napříč
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Analýza dat
Tabulka č. 3: Výzkumné strategie HPSR

Výzkumná strategie

Paradigma

Pozitivismus

Účel
Sběr nových dat

Analýza existujících dat

Explanační

Experimentální a kvaziexperimentální design,
zahrnující například předběžné a následující studie

Jednoduché modelování
a modelování více proměnných

Deskriptivní

Dotazníková šetření, rozhovory, nepřímá pozorování.
Opakovaná šetření umožňující analýzy trendu

Explorační

Pilotní studie

Explanační

Případové studie (tvořící teorii, longitudinální), zakotvená teorie

Sekundární analýza dat
Kvantitativní obsahová analýza

Kvalitativní obsahová analýza
Diskursivní analýza
Historická analýza
Případová studie

Relativismus

Deskriptivní

Explorační

Etnograﬁcký výzkum se zaměřením na nestrukturované přímé a nepřímé pozorování, například narativní
dotazování, kritická etnograﬁe
Terénní design nebo etnograﬁcký design s důrazem na
využití informátorů, například autoetnograﬁe, autobiograﬁe, životní příběhy
Případové studie (pro vytváření kategorizací)
Kvalitativní rozhovory a panely

Zdroj: Gilson, et al., 2012, str. 52 (upraveno)

programy a opatřeními, která se věnují jednotlivým zdravotním problémům.
Přístup HPSR se tedy odlišuje od service delivery research, nebo disease
programme research. Pokud se věnuje
výzkumným otázkám v rámci těchto
dvou uvedených přístupů (viz Gilson,
et al., 2012, str. 32), pak se zabývá
kontextem zdravotnického systému
a zdravotní politiky. HPSR se zajímá
především o horizontální dimenzi zdravotnického systému (jako například
plánování, řízení a/nebo organizační
uspořádání).
Z výše uvedeného je zřejmé, že přes
mnohé pokusy o metodologickou korektnost, která je explicitně v souvislosti s HPSR zmiňována, existují relativně
neostré hranice mezi HPSR a etablovaným (datem vzniku starším) výzkumem
zdravotnických služeb. Oproti výzkumu
zdravotnických služeb je HPSR širší,
co se týče témat i metod (viz Gilson, et
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al., str. 33). V praxi se běžně lze setkat
s příklady, kdy se tato dvě pojetí více či
méně překrývají. Zatímco výzkum zdravotnických služeb je charakterizován
například otázkou, proč existuje implementační deﬁcit, tak výzkumná otázka
v rámci HPSR bude spíše, co se stalo
a proč, tj. více zaměřena na pochopení
změny, která se odehrála (viz Gilson et
al., 2012, str. 33). Jak je již konstatováno v úvodním vymezení HPSR, využívá výkladový rámec různých disciplín,
jejichž hranice také mohou být rozostřené. Podle zastánců HPSR jde více
než o snahu o stanovení explicitních
a jasných hranic o uvědomění si těchto
přesahů a neostrostí (viz Gilson, et al.,
2012 ed., 33).
Závěr
HPSR byl vytvořen jako analytický
nástroj pro analýzu zdravotní politiky
v zemích, které jsou hodnoceny jako

Ekonomie ve zdravotnictví & hodnocení zdravotnických technologií

státy s nízkými a středními příjmy. Výzkumným terénem HPSR je především
průnik (fungování systému a politická
změna) mezi zdravotnickým systémem
s jeho strukturou, organizací, technologií a zdroji (hardware systému)
a hodnotami, normami, aktéry a vztahy (software systému) na straně jedné
a zdravotní politikou s jejím obsahem,
nástroji, aktéry, institucemi, zájmy
a idejemi na straně druhé. HPSR má
ambici postihnout komplexní kauzalitu,
tedy pochopení toho, že efekty nejsou
lineárně a předvídatelně propojeny
s příčinami. Výzkumné strategie v rámci HPSR mohou být s určitou mírou
zjednodušení zařazeny do následujících
kategorií: vícesektorální studie (cross-sectional perspective); případové studie (case-study approach); etnograﬁcké studie (etnographic lens); evaluační
studie (advances in impact evaluation);
analýza politiky (investigating policy
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Analýza dat
Tabulka č. 4: Strategie HPSR podle typu výzkumného designu

Fixní strategie

Flexibilní strategie

Požadavek na úzkou předběžnou speciﬁkaci ještě před
sběrem dat

Design studie se vyvíjí v průběhu sběru dat

Většinou numerické hodnoty

Často nenumerická data

Charakteristika
Často nazýván jako kvantitativní

Často nazýván jako kvalitativní

Výjimečně sběr kvalitativních dat

Mohou být sbírána také kvalitativní data
(může být prováděn metodologicky smíšený výzkum)

Pozitivismus

Kritický realismus, interpretativismus/
sociální konstruktivismus

Sběr primárních data

Metody sběru primárních dat

Experimentální

Případové studie

Kvaziexperimentální

Zakotvená teorie

Neexperimentální (např. analýzy trendu)

Etnograﬁe

Sběr sekundárních dat

Životní historie

Dominantní
výzkumné paradigma

Typ designu
studie

Analýzy archivních materiálů
Modelování
Jaký je vliv x?
Typy
výzkumných
otázek

Diskursivní analýza
Jak a proč (kde výzkumník má velmi malou kontrolu nad
zkoumanými událostmi a mechanismy)

Jak a proč? (kde výzkumník má kontrolu
nad zkoumanými událostmi a existujícími poznatky
a mechanismy)

Co (o co se jedná)?

Co (kolik, jak mnoho, kdo, kde)
Strukturované a částečně strukturované rozhovory
(včetně otevřených otázek)
Hlavní
metody
sběru dat

Kvalitativní a individuální rozhovory
Ohniskové skupiny

Rutinní přehled dat

Pozorování

Hlavní
principy sběru

Reprezentativní populace

Účelový sběr veden teorií, pro zajištění maximální
variability relevantních jednotek

Charakteristika
analýzy dat

Statistická analýza podle předem daných pravidel

Přehled dokumentů

Opakovací
Interpretativní (vysvětlující)

Zdroj: Gilson, et al., 2012, str. 53 (upraveno)

and system change overtime); mezinárodní srovnávání (cross-national analysis) a v neposlední řadě akční výzkum
(action research). HPSR má jak své
silné stránky, tak i slabiny, které vyplývají z jeho komplexnosti a určité nepřehlednosti. Navíc se jedná o koncept,
který se rozvíjí souběžně s dalšími, již
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déle etablovanými přístupy, jakými jsou
health system research nebo evidence
based health policy. Díky tomu svým
způsobem soutěží minimálně s těmito
dvěma přístupy o přízeň výzkumníků.
Ačkoliv je tato metoda vytvořena pro
analýzu zemí s nízkými a středními
příjmy, může být užitečným přístupem

Ekonomie ve zdravotnictví & hodnocení zdravotnických technologií

také pro země s vysokými příjmy, kam
se řadí také Česká republika. Někteří výzkumníci tento přístup u nás již
v podstatě alespoň částečně aplikují,
aniž by jej explicitně jako HPSR zařazovali. Zůstává otázkou, zda se jeho použití v našich podmínkách dále rozšíří
a bude se rozvíjet.

__________________________
PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
e-mail: Miroslav.bartak@ujep.cz
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Polemika

Kastračně refrakterní
karcinom prostaty
Tomáš Büchler, Ladislav Dušek, Ondřej Májek

Souhrn
V poslední době se do praxe dostalo několik nových typů systémové léčby kastračně refrakterního karcinomu
prostaty (CRPC). Patří mezi ně cytostatikum kabazitaxel, nové antihormonální léky abirateron a enzalutamid
a radium-223 dichlorid určený k systémové radioterapii. Optimální sekvence podávání těchto léků ve vztahu
k dosavadní standardní léčbě první linie – chemoterapii docetaxelem – není dosud zcela jasná. Je však
evidentní, že zavedení těchto léků do praxe povede k prodloužení života nemocných a také k výraznému
navýšení nemocných s CRPC podstupujících systémovou onkologickou léčbu.
Klíčová slova
kastračně refrakterní karcinom prostaty (CRPC), kabazitaxel, abirateron, enzalutamid, radium-223 dichlorid
Summary
Several novel types of systemic therapy for castration-refractory prostate cancer (CRPC) have recently
reached the clinical practice. These options include cabazitaxel, a cytostatic agent, new antihormonal drugs
abiraterone and enzalutamide, and a radioisotope for systemic therapy radium-223 dichloride. The optimal
sequence of administering these novel drugs and their place in the treatment algorithms that include docetaxel
as the current standard ﬁrst-line treatment is currently unclear. It is evident that the introduction of these
agents will lead to improved survival of patients with CRPC and also will result in a signiﬁcantly increased
numbers of CRPC patients receiving systemic therapy.
Key words
castration-refractory prostate cancer (CRPC), cabazitaxel, abiraterone, enzalutamide, radium-223 dichloride

Úvod
Karcinom prostaty je nejčastějším
zhoubným nádorem mužů ve vyspělých zemích, včetně České republiky.
U většiny nemocných je generalizovaný karcinom prostaty v době diagnózy
dobře ovlivnitelný primární hormonální léčbou, tedy bilaterální orchiektomií,
agonisty gonadoliberinu (LHRH) nebo
antagonisty LHRH (souhrnně androgen-deprivační léčba, androgen-deprivation therapy, ADT).
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Po čase dochází, navzdory aplikaci
ADT, u většiny nemocných k progresi
nádoru. Medián doby do selhání ADT
je přibližně 18-24 měsíců. Tato fáze nemoci se nazývá karcinom prostaty rezistentní na kastraci (castration-resistant
prostate cancer, CRPC). Většina úmrtí
způsobených karcinomem prostaty
nastává až poté, co se nemoc dostane
do fáze CRPC. I ve fázi CRPC si buňky
karcinomu prostaty zachovávají citlivost na některé hormonální manipulace.

V poslední době se do praxe dostalo
několik typů systémové léčby CRPC,
které jsou často přímo kompetující.
Tyto nové možnosti léčby prodloužily
přežití nemocných s CRPC a oddálily
výskyt komplikací nádorové nemoci.
Deﬁnice kastračně refrakterního
karcinomu prostaty
CRPC je obvykle deﬁnován takto:
Kastrační hladina testosteronu < 50 ng/ml,
nebo 1,7 nmol/l v séru spolu s jedním
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Polemika
z následujících kritérií:
• Biochemická progrese: tři po sobě
následující vzestupy PSA s odstupem
minimálně jednoho týdne, výsledné
zvýšení PSA je 2× o 50 % nad nadir
a současně PSA > 2 ng/ml.

nebo
• Radiologická progrese: dvě nebo
více nových kostních lézí prokazatelných na kostním scanu, nebo progrese
lézí měkkých tkání dle RECIST kritérií.
Důležité je, že v nové deﬁnici se již
nevyskytuje podmínka terapie antiandrogenem a jeho vysazení. Je to proto,
že místo léčby konvenčními antiandrogeny (bicalutamid, ﬂutamid) v terapii
časného kastračně refrakterního onemocnění není jasné a lze je nejspíše vynechat či nahradit (viz dále).
Léčba CRPC
Androgen-deprivační terapie
Androgenní deprivace by měla pokračovat doživotně, a to i v průběhu
jiných typů systémové léčby. Akceptovatelnou metodou jsou agonisté nebo
antagonisté LHRH, nebo provedení
bilaterální orchiektomie. Intermitentní
podávání ADT není u CRPC indikováno.

Chemoterapie
DOCETAXEL
Docetaxel (Taxotere) je široce používané cytostatikum ze skupiny taxánů.
U CRPC byl prvním lékem, který prodloužil přežití nemocných.(1,2) Docetaxel je dosud zlatým standardem první linie léčby CRPC a ostatní léky se
k chemoterapii docetaxelem vztahují –
mají tudíž indikaci k podání před docetaxelem, nebo po něm. Podává se intravenózně v třítýdenním intervalu. Jedná
se o klasické cytostatikum, toxicita je
hlavně hematologická a neurologická
(polyneuropatie). Přínos docetaxelu
pro celkové přežití u pacientů s CRPC
je přibližně 10 měsíců.(3)
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Novou indikací docetaxelu je podávání
i u kastračně senzitivního onemocnění
s rizikovými faktory (například extraaxiální skeletální metastázy, viscerální
metastázy).(4) Tato novinka má nepřímý vliv na terapii CRPC – u nemocných již předléčených docetaxelem
onkologové častěji sáhnou po nových
hormonálních lécích a do pozadí
ustoupí občas využívaná strategie retreatmentu docetaxelem.
KABAZITAXEL
Kabazitaxel (Jevtana) je dalším taxánovým cytostatikem. V klinické studii
prokazatelně prodlužoval přežití nemocných s progresí na léčbě docetaxelem. Je proto indikován ve 2. linii
léčby u nemocných refrakterních k docetaxelu.(5)
Kabazitaxel je klasickým cytostatikem
s intravenózním podáním jednou za tři
týdny a jeho nežádoucí účinky zahrnují
poruchy krevního obrazu s rizikem infekcí, alopecii a polyneuropatii. Kabazitaxel je v současnosti pojišťovnou hrazen jen v Komplexních onkologických
centrech (KOC), a to u pacientů ve velmi dobrém celkovém stavu (deﬁnovaném jako ECOG 0-1 – nemocní bez
symptomů nebo s minimálními symptomy choroby). Pravděpodobnost, že
pacient nebude schopen léčby kabazitaxelem, se zvyšuje s věkem, i když věk
sám o sobě není samozřejmě limitem
pro podání chemoterapie.

Nové hormonální léky
ENZALUTAMID
Enzalutamid (Xtandi) blokuje vazbu
androgenů na hormonální receptor,
blokuje přesun aktivovaného androgenového receptoru do jádra buňky
a jeho vazbu na DNA. Společně s abirateronem jej zařazujeme mezi ARTA
(androgen receptor targeted agents).
Enzalutamid je v současnosti indikován ve dvou klinických situacích: (a)
u nemocných se žádnými nebo minimálními příznaky nádorové nemoci,
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kteří ještě nebyli léčeni docetaxelem
(o úhradě se jedná),(6) a (b) u nemocných po selhání jedné až dvou linií
terapie taxány (lék je hrazen).(7) Enzalutamid je aplikován perorálně a je výborně snášen. V současnosti je možné
enzalutamid podávat jen v KOC. Dvě
studie srovnávaly enzalutamid s bicalutamidem v první linii léčby CRPC.
Do obou byli zařazováni pacienti s metastatickým CRPC, ale asymptomatičtí,
nebo s minimálními symptomy. Kromě
toho se studie STRIVE mohli zúčastnit
i nemocní s nemetastatickým CRPC, tj.
jen s progresí PSA. Doba do progrese
byla pro všechny typy pacientů prodloužená v rameni s enzalutamidem.
Výsledky celkového přežití nejsou zatím k dispozici.(8, 9) O registraci ARTA
u nemetastatického CRPC dosud nebylo rozhodnuto, nicméně se jedná o novou potenciální indikaci těchto léků.
ABIRATERON
Abirateron (Zytiga) je perorální lék ze
skupiny ARTA. Inhibuje syntézu androgenů v nadledvinách a prostatě. Tento
zdroj androgenů funguje i po kastraci
a považuje se za jeden z mechanismů
selhání ADT. Podobně jako enzalutamid může být indikován jednak
u nemocných se žádnými, nebo minimálními příznaky nádorové nemoci,
kteří ještě nebyli léčeni docetaxelem,(10)
a jednak u nemocných po selhání jedné až dvou linií terapie taxány (lék je již
hrazen v obou indikacích).(11) Toxicita
abirateronu je minimální, kvůli účinku
na nadledviny se ale musí na rozdíl
od enzalutamidu podávat s malou dávkou kortikosteroidů.

Radioizotopy
RADIUM-223 DICHLORID
Radium-223 dichlorid (Xoﬁgo) je radioizotop produkující alfa záření. Tento typ radiace má velmi krátký dosah.
Po injekční aplikaci se radium dichlorid
vychytává ve skeletu, a proto účinkuje
jen na metastázy do kostí. Je indikova-

ný v léčbě karcinomu prostaty u mužů
se symptomatickými kostními metastázami a současně bez viscerálních metastáz (na něž radium-223 dichlorid neúčinkuje). V těchto situacích prodlužuje
přežití ve srovnání s placebem. Navíc
má dobrý paliativní účinek – zmírňuje
bolesti způsobené skeletálními metastázami.(12, 13) Lék je hrazený za podmínek stanovených SÚKLem jako individuálně připravované radiofarmakum
po indikaci onkologem ve spolupráci
s urologem.(21)
V léčebných algoritmech je často řazen
až do posledních linií, což ale nemá
opodstatnění na základě klinických
studií. Mezi onkology je dosud rozšířen názor, že po radioizotopové léčbě
nelze podat další onkologickou terapii
z důvodu hematologické toxicity. Ta
ovšem v případě radia-223 dichloridu
nemusí být závažná ani dlouhotrvající,
nejčastějším nežádoucím účinkem jsou
průjmy. Významnou bariérou v dostupnosti léčby je omezení aplikace na odděleních nukleární medicíny, které jsou
zároveň součástí KOC, a složitá logistika (objednává se týden před aplikací
ve Švédsku, odkud je přivážen letecky).

Imunoterapie
Imunitní mechanismy zřejmě hrají důležitou roli v patogenezi karcinomu prostaty. U nemocných lze často detekovat
imunitní odpověď na různé antigeny
související s karcinomem prostaty. Zatím jediným registrovaným (jen v USA)
imunoterapeutickým lékem je sipuleucel-T (Provenge), autologní aktivní
buněčná imunoterapie na bázi dendritických buněk.(14) V České republice
(i jinde ve světě) probíhají studie fáze
III s podobnou protinádorovou vakcínou společnosti SOTIO pro karcinom
prostaty v různých klinických fázích,
včetně CRPC. Terapeutické vakcíny
mají asi největší šanci na úspěch, pokud budou zařazeny na začátek léčby,
a to u nemocných s malým rozsahem
nádorové nemoci.
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Léky druhé volby
Zde stručně shrnujeme význam dalších léků, které se občas ještě používají, ale v léčebných doporučeních jsou
již nahrazovány léky novými.
Estramustin (Estracyt) je perorální lék
kombinující estrogenní účinek a účinek antracyklinové chemoterapie. Estramustin je starším lékem,
v minulosti celkem hojně využívaným, ale
bez údajů z klinických studií, které
by podpořily jeho
indikaci u CRPC,
kromě kombinace
s docetaxelem.(2)
V praxi se používá
jako poslední linie
léčby, nebo u nemocných, kteří nemohou
mít terapii s vyšší úrovní
důkazů. Relativně častými nežádoucími účinky jsou nevolnosti/
zvracení a tromboembolické komplikace.
Mitoxantron je první chemoterapií,
která byla indikovaná u CRPC na základě klinických studií prokazujích
paliativní účinek této léčby.(15) Je překonán docetaxelem a kabazitaxelem,
protože v příslušných randomizovaných studiích sloužil v kontrolním rameni. V terapii CRPC by se již neměl
používat.
Vinorelbin (Navelbin) je chemoterapeutikum s možností perorálního nebo intravenózního podání. V indikaci CRPC v randomizované studii neprokázal vinorelbin přínos ve smyslu
prodloužení přežití,(16) a proto by se již
neměl používat.
Monoterapie kortikosteroidy, zejména dexametazonem, se využívá v pokročilých fázích CRPC po vyčerpání
jiných možností léčby. Terapie podporuje chuť k jídlu a má jistý euforizující
účinek, na druhou stranu zvyšuje riziko tromboembolických komplikací.
Zda prodlužuje přežití nemocných,

není známo, i když existují nemocní
s překvapivě dobrým a dlouhodobým
efektem této terapie.(17)
Ketokonazol se používal k navození
tzv. efektu z vysazení antiandrogenů
v časné fázi CRPC. Zda má příznivý
dopad na přežití, je sporné. V současnosti proto vypadává z doporučených
algoritmů terapie.
Sekundární hormonální
manipulace
bicalutamidem a cyproteron
acetátem
(Androcur) jsou
podle současných
algoritmů léčby
odsunuty do posledních léčebných
linií, protože příznivý dopad na přežití
nebyl prokázán (použití
bicalutamidu v rámci maximální androgenní blokády není
předmětem tohoto článku).

Léčba kostních metastáz
Kosti jsou vedle lymfatických uzlin nejčastější lokalizací metastáz karcinomu
prostaty. Pokud dojde k rozvoji kostní
metastázy, je indikovaná osteoprotektivní léčba. Jejím cílem je prevence
kostních komplikací, jako jsou patologické fraktury a míšní komprese.
V této indikaci se uplatňují bisfosfonáty a denosumab spolu s vitaminem D
a kalciem.
Výběr léčby
Možné racionální sekvence léčby jsou
znázorněny v tabulce č. 1. Všechny tyto
sekvence jsou samozřejmě podmíněné dobrým celkovým stavem pacienta
a léčbou v KOC. V retrospektivních
studiích se prokázalo, že nejdelší přežití
mají nemocní se třemi až čtyřmi liniemi
léčby. Prospektivní studie ovšem neexistují (ani by nebyly etické) a je možné, že
schopnost absolvovat více linií léčby vypovídá více o biologii onemocnění a stavu nemocného než o účinnosti léčby.
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Enzalutamid a abirateron, souhrnně
nazývané ARTA, mají sice rozdílný
mechanismus účinku, ale podobně
koncipované klinické studie a indikace. Proto je lze považovat za alternativní léky. O výhodnosti jednoho nebo
druhého z uvedených léků v některé
klinické situaci neexistují žádné informace. Abirateron se ovšem musí podávat spolu s prednisonem, proto je
(teoreticky) méně výhodný u diabetiků a naopak více výhodný u pacientů
s kachexií (prednison podporuje chuť
k jídlu). Vzhledem k tomu, že ARTA
mají příznivější proﬁl nežádoucích
účinků než docetaxel, většina expertů se kloní k přednostní léčbě těmito
antihormonálními léky u asymptomatických nebo oligosymptomatických
nemocných a chemoterapii by si ponechala na pozdější linie léčby nebo
k léčbě nemocných s rychlou progresí

či ohrožením orgánových funkcí. Tento vývoj kopíruje situaci u karcinomu
prsu s pozitivitou hormonálních receptorů.
V současnosti neexistuje klinický nebo
laboratorní biomarker, který by nám
pomohl rozhodnout, zda má nemocný dostat v první linii docetaxel nebo
ARTA. Existují však údaje o tom, že
nemocní s variantem 7 sestřihu RNA
androgenového receptoru (AR-V7)
zjištěným v cirkulujících nádorových
buňkách jsou refrakterní na léčbu abirateronem a enzalutamidem. Těchto
mužů je asi 20-40 % z populace nemocných s CRPC.(18) Tento prediktivní parametr si však před zavedením
do klinické praxe ještě vyžaduje ověření v prospektivní studii. Z klinického
hlediska se nelze ubránit dojmu, že
validace tohoto parametru nemá příliš

nadšenou podporu ze stran výrobců
ARTA.
U nemocných s progresí na docetaxelu se v praxi obvykle rozhodujeme
mezi kabazitaxelem a ARTA, v úvahu
však přichází i radium-223 dichlorid.
Byly identiﬁkovány některé klinické
parametry, které by mohly predikovat
nižší účinnost ARTA. Jsou to nízce diferencovaný karcinom (vstupní Gleasonovo skóre 8-10), předchozí léčba
více než jednou linií chemoterapie,
krátká odpověď na ADT (< 12 měsíců)
a refrakternost pacientů na docetaxel.
Je ovšem nutné uvést, že tyto parametry jsou spojené s výrazně špatnou
celkovou prognózou onemocnění, a to
pravděpodobně bez ohledu na zvolenou léčbu. Radium-223 dichlorid je
obvykle řazen na konec léčebné sekvence z důvodů uvedených výše.

Tabulka č. 1: Prakticky možné sekvence terapie metastatického CRPC (bez ohledu na úhradové podmínky jednotlivých léků). Optimální léčba pacientů s CRPC projevující se jen vzestupem PSA bez detekovatelných metastáz a/nebo lokálně pokročilého onemocnění není známá. V tabulce nepočítáme s využitím vakcinace, která je v Evropě dostupná jen v rámci klinických studií. V závislosti na stavu nemocného a průběhu léčby samozřejmě
nemusejí být nasazeny všechny linie léčby.

Proﬁl pacienta v době diagnózy CRCP
pacient asymptomatický nebo
s minimálními obtížemi
pacient asymptomatický nebo
s minimálními obtížemi

1. linie

2. linie

3. linie

4. linie

5. linie

ARTA

docetaxel

kabazitaxel

ARTA**

radium-223
dichlorid*

ARTA

radium-223
dichlorid*

symptomatický pacient

docetaxel

kabazitaxel

ARTA

radium-223
dichlorid*

symptomatický pacient

docetaxel

ARTA

radium-223
dichlorid*

symptomatický pacient

radium-223
dichlorid*

ARTA

Vysvětlivky: CRPC = karcinom prostaty refrakterní na kastraci; ARTA = androgen-receptor targeted agents, tj. abirateron a enzalutamid
*Použití radia-223 dichloridu není doporučeno u nemocných s mimokostními metastázami.
**Není zatím jasné, zda lze enzalutamid a abirateron použít v různých liniích léčby u stejného pacienta.

Bariéry v přístupu k léčbě CRPC
Moderní léčbu CRPC lze v celé šíři
podávat jen v rámci KOC. Pacienti
s CRPC mohou mít omezenou mobilitu z důvodu nádorového postižení
(metastázy do skeletu) nebo jiných
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příčin (artróza). Jde totiž o populaci
převážně starších mužů a lze předpokládat, že jejich schopnost a ochota
dojíždět za léčbou do KOC bude nižší
než u jiných častých nádorů vyžadujících centrovou léčbu, jako například

metastatický karcinom prsu nebo tlustého střeva.
Další faktor snižující procento nemocných s CRPC léčených podle nových
algoritmů vyplývá ze současného
způsobu sledování a léčby nemoc-
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ných s karcinomem prostaty. Nemocní jsou v iniciálních fázích nemoci
diagnostikováni, léčeni a sledováni
převážně specialisty oboru urologie.
K novým lékům pro CRPC ale mají
přístup jen onkologové z KOC. Navíc,
na rozdíl od například metastatického karcinomu ledviny, existují možnosti léčby CRPC mimo onkologická
centra, i když jsou méně účinné než
centrová léčba. Část pacientů bude
proto nejspíše volit léčbu mimo KOC,
i když ze strany urologů pozorujeme
velkou snahu nemocné k nejmodernější léčbě do KOC odesílat.
Třetím důležitým faktorem je omezení indikace nových léků na pacienty
v dobrém klinickém stavu, což vyplývá z registračních klinických studií.
K léčbě nebudou mít přístup například nemocní se závažnější kardiální dysfunkcí – častou komorbiditou
v této věkové skupině.
Odhad počtů pacientů s CRPC
K odhadu počtu pacientů s CRPC
jsou možné dva přístupy.

1. Počet léčených pacientů s CRPC
Parametry pro zařazení pacienta mezi
nemocné s CRPC na základě údajů
vykazovaných zdravotnickými zařízeními jsou: a) přítomnost metastáz
a současně zahájení chemoterapie či
cílené protinádorové léčby (od data
zahájení první takové terapie) a b)
hormonální terapie ukončená do jednoho roku před úmrtím na nádor
(od data ukončení hormonální terapie). Tento přístup je využíván Institutem biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity a příslušné odhady jsou
uvedené v Modré knize České onkologické společnosti.(20) Počty pacientů odhadované tímto přístupem jsou
ovlivněné aktuálně dostupnou léčbou
(například příchod lépe snášených léčebných postupů zvýší počty nemocných), její centralizací (uvolnění léků
mimo centra by opět zvýšilo počty
nemocných) a změnami algoritmu
terapie (nový standard – chemoterapie podávána pro kastračně senzitivní onemocnění – si bude vyžadovat
úpravu podmínek pro identiﬁkaci

nemocných). Výsledky odhadů počtu
nemocných s CRPC léčených jednotlivými léky a přehled léčby v první
a druhé linii jsou uvedeny v tabulkách
č. 2 až 5.

2. Počet všech pacientů s CRPC
Lze jej odhadnout na základě úmrtnosti na karcinom prostaty z údajů
Národního onkologického registru.(19)
Výchozím předpokladem je, že většina úmrtí na karcinom prostaty je
způsobena kastračně refrakterním
onemocněním. V roce 2013 zemřelo
na karcinom prostaty jako základní
příčinu úmrtí 1 472 osob. Mortalita
na karcinom prostaty je v posledních
10 letech stacionární. Pokud 90 %
těchto úmrtí je způsobeno CRPC (kvaliﬁkovaný odhad), lze odvodit, že nových pacientů s CRPC je ročně přibližně 1 324. Tento odhad zahrnuje také
pacienty, kteří se z různých důvodů
nedostali k systémové léčbě (komorbidity, špatný celkový stav, odmítnutí
nemocného).

Tabulka č. 2: Predikované počty léčených pacientů s CRPC v roce 2016. Předpokládáme 786 nově diagnostikovaných pacientů s karcinomem prostaty ve stadiu IV v roce 2016, z toho 75 % metastatických, 20 % prodělávajících progresi do CRPC ve stejném roce.

Predikované hodnoty počtu protinádorově léčených pacientů
(90% interval spolehlivosti)
Kastračně rezistentní metastatický
karcinom prostaty (mCRPC)
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Léčba mCRPC zahájena
v roce 2016

Léčba mCRPC zahájena před
rokem 2016, v r. 2016 očekávaná
další fáze této léčby

pacienti nově diagnostikovaní v roce 2016
s metastatickým karcinomem prostaty

1181

71

pacienti diagnostikovaní v minulosti
relapsy a progrese onemocnění

411

246

pacienti primárně diagnostikovaní
v minulosti ve stadiu jiném než IV

145

87

pacienti primárně diagnostikovaní
v minulosti ve stadiu IV

266

159

Celkem

529

317
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Tabulka č. 3: Predikované počty pacientů léčených jednotlivými novými léky v roce 2016(20)

Linie

Počet pacientů
(90% interval spolehlivosti)

1. linie (prechemo)

123 (105-143)

Lék
enzalutamid
abirateron

další linie

79 (65-95)

1. linie (prechemo)

106 (90-125)

kabazitaxel

další linie

63 (51-78)

další linie

79 (65-95)

Tabulka č. 4: Pacienti s předpokládaným zjištěním kastrační rezistence v roce 2014: první chemoterapie nebo cílená léčba (CHT/CL). Podle odhadů
využívajících administrativní data zdravotnických zařízení podstupuje chemoterapii nebo cílenou léčbu 66-75 % nově kastračně rezistentních pacientů s metastatickým CRPC

Léčivý přípravek

Počet pacientů

Podíl z CHT/CL

Podíl z mCRPC

docetaxel

233

70 %

53 %

abirateron

29

9%

7%

estramustin

20

6%

5%

kabazitaxel

17

5%

4%

enzalutamid

8

2%

2%

ﬂuorouracil

7

2%

2%

mitomycin

5

2%

1%

jiná CHT/CL

14

4%

3%

celkem CHT/CL

333

všichni mCRPC

443

75 %

Tabulka č. 5: Pacienti s předpokládaným zjištěním kastrační rezistence v roce 2014: druhá chemoterapie nebo cílená léčba (CHT/CL). Podle odhadů
využívajících administrativní data zdravotnických zařízení podstupuje chemoterapii nebo cílenou léčbu 36-37 % nově kastračně rezistentních pacientů s mCRPC.

Léčivý přípravek

Počet pacientů

Podíl z CHT/CL

Podíl z mCRPC

abirateron
kabazitaxel

56

34 %

13 %

52

32 %

12 %

enzalutamid

21

13 %

5%

docetaxel

12

7%

3%

estramustin

10

6%

2%

vinorelbin

7

4%

2%

jiná CHT/CL

6

4%

1%

celkem CHT/CL

164

všichni mCRPC

443

Závěr
Léčba CRPC prodělala v posledních
třech letech překotný vývoj a algo-
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ritmy sekvenční terapie dosud nejsou ustálené. Nové léčebné postupy
lze aplikovat v plné šíři jen v rámci

37 %

KOC a u nemocných v dobrém celkovém stavu. Nové typy léčby mají
ve vztahu k dosud indikované terapii
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aditivní charakter, a proto se počet
aktivně léčených nemocných bude
pravděpodobně dosti dramaticky
zvyšovat.
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Analýza dat

Analýza dostupnosti a kvality
péče pro onkologické pacienty
za využití dat zdravotní pojišťovny
ve vazbě na vykazování
multidisciplinárního semináře
Renáta Knorová, Pavel Frňka
Souhrn
Cílem práce je analyzovat dostupnost a kvalitu péče o pacienty s onkologickou diagnózou v rámci systému
Komplexních onkologických center v České republice. Analýza využívá data zdravotní pojišťovny ve vazbě
na vykazování kódu multidisciplinárního semináře. Práce se snaží najít odpověď na otázku, jak lze tato data
interpretovat a ve spolupráci s odborníky dále využít ke zlepšení dostupnosti a zvýšení kvality zdravotní
péče pro onkologického pacienta. Přináší také diskusi o silných a slabých stránkách systému Komplexních
onkologických center v České republice.
Klíčová slova
onkologická péče, analýza dostupnosti zdravotní péče, kvalita zdravotní péče, Komplexní onkologická centra
v České republice, multidisciplinární onkologické semináře
Summary
The aim of the article is to analyze the availability and quality of care about patients with cancer diagnosis
within a system of Comprehensive cancer centers in the Czech Republic. The analysis uses data of health
care insurer in relation to reporting on multidisciplinary seminars. Author tries to answer the question how to
interpret these data and in cooperation with experts how to use them to improve access and quality of health
care for cancer patients. It also brings a brief discussion of the strengths and weaknesses of the system of
Comprehensive cancer centers in the Czech Republic.
Key words
cancer care, analysis of the availability of health care, quality of health care, Czech Cancer Comprehensive
Centers, multidisciplinary oncology seminars

Úvod
V minulosti bylo na základě analýzy
administrativních dat poskytovatelů
zdravotní péče z České republiky publikováno několik prací, které pouka-
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zovaly na fakt, že z celkového počtu
každoročně nově diagnostikovaných
pacientů s některým z nádorových
onemocnění se k léčbě v Komplexních onkologických centrech (dále
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jen KOC) dostává jen cca 50-60 % pacientů.(1-3) Ačkoliv důvody, proč část
pacientů není aktivně léčena v těchto
centrech, mohou být i ryze odborné, tedy medicínské, je namístě se

ptát, zda mají pacienti šanci na stejnou komplexní onkologickou péči
ve všech krajích.
Otázek, které vedou k objasnění toho,
jak systém onkologické péče funguje,
a které by napomohly k jeho zlepšení,
je mnoho. Jednou z nich je, zda funguje ve všech krajích optimální provázanost nižších pracovišť na vyšší
až po KOC. Bylo by zajímavé najít odpověď i na to, funguje-li správně prevence a diagnostika a zdali se dostane
každý diagnostikovaný pacient po zjištění diagnózy na pracoviště, kde mu
je zajištěna odpovídající léčebná péče.
Zajímá nás, i jak dlouho tento proces
trvá a mají-li pacienti po realizované
onkologické péči šanci na navazující
léčbu. Je otázkou, nejsou-li pracoviště KOC přetížena dispenzarizací pacientů, kteří by mohli býti sledováni
na pracovišti nižšího typu.
Pro zodpovězení těchto otázek je
možné vycházet z dat Národního
onkologického registru (NOR), která
zpracovává ÚZIS ČR a kde lze získat
data o incidenci a prevalenci pacientů
s jednotlivými onkologickými diagnózami(4,5) včetně regionálního rozložení, a optimálně tyto údaje provázat
s daty zdravotních pojišťoven.
Pomocí dat zdravotních pojišťoven lze
porovnat personální a přístrojové zajištění jednotlivých oborů v okresech
a krajích, srovnat vytíženost pracovišť
mezi sebou, zjistit migraci pacientů
za péčí. Z těchto dat lze dále sledovat, jak je realizovaná diagnostická
část a následně část péče o pacienta
„léčebná“. Analýzou těchto datových
zdrojů jsme schopni zodpovědět,
v kterém kraji je pacient diagnostikován a léčen (případně v jakém okrese), zda mu byla poskytována péče
v souladu s doporučenými postupy
a rovnocenně a zda se všude realizují
multidisciplinární indikační semináře.
Jedním z výstupů, které lze získat
z dat zdravotních pojišťoven, je také
kód pro multidisciplinární indikační
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seminář u onkologického pacienta.
Na základě analýzy četnosti tohoto
výkonu na jednotlivých pracovištích
a doby, která uplyne od konání tohoto semináře do nasazení léčby, se
pokusíme ověřit, zda může být tento
indikační seminář kritériem, podle
kterého lze usuzovat na kvalitu péče
o onkologické pacienty.
Metodika
V Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, který vydává MZ
ČR,(6) existuje několik let kód výkonu
„51881“ s názvem: Multidisciplinární
indikační seminář k určení optimálního způsobu léčby u nemocných se
zhoubnými solidními nádory. Výkon
byl zařazen do seznamu zdravotních
výkonů s cílem zajištění kvalitní péče
a realizace multidisciplinárních týmů
při deﬁnování individuálních léčebných postupů u konkrétního onkologického pacienta.
Výše zmíněný zdravotní výkon má
až do konce roku 2016 omezeny frekvence pro jednoho pacienta na tři
za den a je sdílen mnoha odbornostmi. Příkladem využití je pacientka
s diagnostikovaným karcinomem
prsu, která je referována na semináři
ve složení onkochirurg, onkolog, patolog, radioterapeut, radiodiagnostik.
Dosud přítomnost na semináři mohli
nad konkrétní pacientkou vykázat maximálně tři tito odborníci v jeden den.
V roce 2016 požádala i odborná dermatologická společnost o jeho sdílení
a na Pracovní skupině projednávající
Seznam zdravotních výkonů MZ ČR
dne 28. 4. 2016(7) bylo odsouhlaseno,
že výkon slouží k použití více odbornostmi a jako takový bude přesunut
do skupiny mezioborových výkonů
(skupina 999). Frekvenční omezení
pro jednoho pacienta bude zvýšeno
na pět za den. K této změně by mělo
dojít v souvislosti s vydáním nového
Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami k 1. 1. 2017.

Jak bylo stručně prezentováno na posledním Fóru onkologů na podzim
2015 v Brně v rámci sdělení zástupce
Svazu zdravotních pojišťoven ČR,(8)
provedla Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (dále jen ČPZP) analýzu
s cílem zjistit rozdíly v dostupnosti
péče v krajích. V rámci této analýzy
byla využita data o vykázaných zdravotních výkonech 51881 u této zdravotní pojišťovny. Ačkoliv je Česká průmyslová zdravotní pojišťovna druhou
největší zaměstnaneckou zdravotní
pojišťovnou s více než 1,23 milionu
pojištěnců,(9) nejsou její pojištěnci rozmístěni ve všech krajích rovnoměrně.
Nejvyšší podíl pojištěnců má ČPZP
v krajích Moravskoslezském, Olomouckém a Středočeském. V ostatních krajích jsou tedy výsledky zatíženy zkreslením vyplývajícím z malého
vzorku vstupujícího do analýzy. Větší
vypovídací hodnotu by podobná analýza přinesla, pokud by se ji podařilo
realizovat s využitím dat všech zdravotních pojišťoven.
Výsledky
Z analýzy dat ČPZP za období 2012-2014 bylo zjištěno, že k 1. 5. 2016 má
výkon 51881 u této zdravotní pojišťovny nasmlouváno 70 poskytovatelů
zdravotních služeb (dále jen PZS) na
538 pracovištích různých odborností.
Odbornost klinické onkologie ČPZP
smluvně zajištťuje u 120 poskytovatelů zdravotní péče. Ambulantní pracoviště tvořilo 51 zařízení (včetně KOC
Pardubice, KOC Nový Jičín), 69 poskytovatelů zdravotních služeb (včetně 10 fakultních nemocnic) zajišťuje
i lůžkovou péči.
Odbornost radioterapie je smluvně
zajištěna ČPZP u 52 poskytovatelů
zdravotních služeb ve struktuře u 19
poskytovatelů s ambulantní péčí, u 33
poskytovatelů s lůžkovou péčí (včetně
7 fakultních nemocnic).
Počty dalších pracovišť, například chirurgie, urologie apod., nejsou součástí
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Analýza dat
Obrázek č. 1: Počet pacientů u PZS, u nichž byl vykázán multidisciplinární seminář
(zdravotní výkon 51881) ve sledovaném období (2012-2014)

Obrázek č. 2: Procento pacientů, u nichž byl opakovaně vykázán multidisciplinární
seminář u různých PZS

Počet osob v PZS - seminář

této analýzy, protože systematicky se
léčbě onkologických pacientů věnuje
jen jejich zanedbatelná část.
Níže jsou uvedené výstupy obsahující
informace o péči poskytované pojištěncům.
Na obrázku č. 1 jsou zobrazené počty
pacientů u jednotlivých PZS, u kterých byl během sledovaného období vykázán multidisciplinární seminář bez ohledu na to, zda byla poté
u těchto pacientů vykázána i léčba.
Červenou barvou jsou zobrazeni PZS
s největším počtem pacientů, u kterých byl proveden a vykázán výkon
pro multidisciplinární seminář. V závorce v legendě uvádíme počty PZS
(sledováno nad celým IČZ, nikoliv nad
konkrétním pracovištěm, tj. nad IČP),
kteří spadají do konkrétního intervalu.

Počet osob v PZS - seminář

500 (6)

67 (6)

500 (6)

67 (6)

120 (7)

40 (13)

120 (7)

40 (13)

Na obrázku č. 2 je vidět procentuální
zobrazení podílu pacientů, u kterých
byl opakovaně vykázán multidisciplinární seminář v rámci různých PZS.
Pokud tedy byly u jednoho pojištěnce v rámci stejného IČZ vykázány
multidisciplinární semináře ve více
dnech, je tento pojištěnec pacientem,
u kterého byl opakovaně vykázán
multidisciplinární seminář (opakovaně diskutovaný pacient). Do analýzy
byli zařazeni všichni pacienti (identiﬁkovaní rodným číslem), včetně těch,
u kterých následně nebyla vykázána
žádná léčba. Červenou barvou jsou
zobrazeni poskytovatelé zdravotních
služeb, u kterých byl analýzou zjištěn
největší podíl pacientů s opakovaně
vykázaným multidisciplinárním seminářem. Jak je vidět, pravděpodobně
ne všechna pracoviště využívají daný
kód ve stejné míře. Otázkou do disku-

Obrázek č. 3: Průměrný počet vykázaných multidisciplinárních seminářů (výkon 51881)
na jednoho pacienta
Počet osob v PZS - seminář

se tedy je, zda lze z těchto dat interpretovat závěr, že tam, kde se provádí
seminář opakovaně, je péče o pacienty kvalitnější. Pravděpodobně bez následných úprav v pravidlech vykazování tohoto kódu je tato interpretace
nemožná.
Průměrný počet dní, kdy byl vykázán výkon 51881 na jednoho pacienta u analyzovaných PZS, je uveden
na obrázku č. 3. Do analýzy byli opět
zařazeni všichni pacienti, včetně těch,
u kterých následně nebyla vykázána
žádná léčba. PZS, u kterých bylo zaznamenáno v průměru méně než 1,31
semináře na osobu, jsou vyznačeni
modrou barvou, červenou barvou jsou
pak zobrazeni PZS, u kterých byl analýzou zjištěn vyšší počet vykázaného
multidisciplinárního výkonu na jednoho pacienta. Lze vysledovat, že KOC

Obrázek č. 4: Počet pacientů ČPZP léčených pro onkologická onemocnění v ČR
ve sledovaném období (2012-2014)*
Počet osob v PZS - delta

2,00 (13)

400 (1)

160 (7)

1,33 (19)

300 (2)

50 (25)

*pouze pojištěnci ČPZP, u nichž byla zaznamenána
vazba multidisciplinární seminář – léčba
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Obrázek č. 5: Doba od provedení multioborového semináře do zahájení léčby podle krajů (dny)

Obrázek č. 6: Doba od provedení multioborového semináře do zahájení léčby podle
jednotlivých onkologických pracovišť včetně těch, které nejsou součástí KOC (dny)
Počet osob v PZS - seminář

Kraje delta (počet dnů)

vykazují vyšší průměrný počet dní
výkonu multidisciplinárního semináře
na jednoho pacienta než menší pracoviště. Tento závěr neplatí pro KOC Liberec a FN Plzeň, v obou případech se
ale bude pravděpodobně jednat o chybu způsobenou malým počtem analyzovaných dat z důvodu malého zastoupení pojištěnců ČPZP v těchto krajích.
V případě KOC v Olomouci a ve Zlíně

30 (3)

40 (4)

80 (2)

44 (16)

35 (4)

50 (3)

70 (5)

28 (12)

je potřeba detailněji diskutovat, z jakého důvodu je počet dní s vykázaným
kódem 51881 na jednoho pacienta nižší než v ostatních KOC.
Dalším zkoumaným faktorem v datech
zdravotní pojišťovny, ve vazbě na vykázaný multidisciplinární seminář, byl
časový interval mezi stanovením diagnózy a zahájením léčby. U pojištěnců
byl identiﬁkován údaj o prvním výsky-

tu diagnózy solidního tumoru a následně od tohoto momentu byly sledovány
údaje o vykázané protinádorové léčbě.
Výsledky analýzy ovlivňují následující
faktory:
• Různá kvalita vykazování hlavní diagnózy ze strany PZS.
• Krátkost intervalu. U části pacientů
se ve skutečnosti nejednalo o „první“
výskyt diagnózy solidního nádoru, pa-

Management úspěšné
ordinace praktického lékaře
Košta Oto

120 stran
199,- Kč
Zcela ojedinělá publikace na našem
trhu, která seznamuje budoucí
praktické lékaře se záludnostmi
a taji úspěšného zřízení a vedení
ordinace praktického lékaře.

www.grada.cz

Analýza dat
cient byl sledován dlouhodobě. Pokud
byl například v remisi a v daném intervalu přišel pouze na kontrolu, nalezli
jsme vykázanou dg u laboratorních
vyšetření, u použitých zobrazovacích
metod a u provedeného cíleného nebo
kontrolního vyšetření specialistou (ne
vždy je pacient dispenzarizován onkologem). Seminář ani léčba u těchto pacientů v daném intervalu neprobíhaly,
a pochopitelně tím pádem ani nebyly
vykázané.
• Léčba proběhla před multidisciplinárním seminářem v době, která nebyla analyzována, kontrolní závěrečný
seminář již zachycen byl.
• Někteří pojištěnci migrují, a jsou tudíž zařazeni u více poskytovatelů zdravotních služeb.
Pro účely analýzy jsou započítáni pouze ti pojištěnci, u kterých byla nalezena
časová řada multidisciplinární seminář
– léčba. V případě, že pacient změní
zdravotní pojišťovnu, ztrácíme o něm
část informace a tito pacienti byli také
vyřazeni z analýzy.
Počty analyzovaných pacientů, u kterých byl následně sledován interval
mezi multidisciplinárním seminářem
a léčbou, jsou na obrázku č. 4. Nejvyšší počet léčených pacientů ČPZP byl
ve zkoumaném časovém období zaznamenán v KOC FN Ostrava, dalšími
v pořadí podle počtu léčených onkologických pacientů jsou KOC Nemocnice Nový Jičín a KOC MOU v Brně.
Pacienti ČPZP se k léčbě dostávají
v různém časovém intervalu od provedení multidisciplinárního semináře.
Tento parametr byl sledován ve vazbě
na místo trvalého bydliště pacienta.
Výsledek je uveden na obrázku č. 5.
Nejdéle na léčbu po provedeném multidisciplinárním semináři čekali v letech 2012 až 2014 pojištěnci s místem
trvalého bydliště v Praze, Karlovarském a Ústeckém kraji. V Praze můžou
být tato data opět zatížena chybou ply-
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Obrázek č. 7: Podíl pacientů migrujících za léčbou po proběhlém multidisciplinárním
semináři podle jednotlivých onkologických pracovišť

Procento opakování - seminář

70 (1)
60 (8)
33 (13)
10 (10)

noucí z malého vzorku analyzovaných
dat (méně pojištěnců ČPZP) a také
vazbou těchto pracovišť na pacienty
ze středních Čech.
Autory analýzy zajímalo, jak dlouho
se na zahájení léčby čeká v jednotlivých pracovištích v ČR. Délka intervalu mezi multioborovým seminářem
a zahájením léčby je zkoumána z hlediska pracoviště, kde léčba proběhla,
bez ohledu na to, kde byl pacient diagnostikován, případně léčen předtím.
Výsledky jsou uvedeny na obrázku
č. 6. Červená barva ukazuje pracoviště,
kde pojištěnci ČPZP čekali na léčbu nejdéle. Nejdelší dobu trvalo zahájení léčby
v KOC Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně, a to v průměru 77 dní, dále v IKEMu v Praze 72 dní, v oblastní nemocnici Příbram 61 dní, v KOC FN U Svaté
Anny 58 dní, ve FNKV v Praze 51 dní
(poznámka: pracoviště ve zkoumaném
časovém intervalu nebylo KOC), dále
v Karlovarské krajské nemocnici 48 dní
a konečně v KOC Krajské zdravotní a.s.
v Ústí nad Labem 46 dní.
Při zkoumání dostupnosti onkologické péče pro pojištěnce ČPZP můžeme
sledovat díky vykazovanému kódu
multidisciplinárního semináře i migraci osob v rámci jednotlivých onkologických pracovišť. Občan v ČR má
právo vybrat si svého PZS v případě
jakéhokoliv druhu léčby, což na zákla-
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dě dostupných informací velice často
využívá. Na obrázku č. 7 je názorně
uvedeno, v jaké míře pacienti migrovali za léčbou mezi pracovišti. Data
vyjadřují v přehledu po onkologických
pracovištích procento pacientů, kteří po proběhlém multidisciplinárním
semináři na jednom pracovišti byli
následně léčeni na jiném. Je nutno
podotknout, že interpretace migrace
osob pouze ze zde použitého datového zdroje (data zdravotní pojišťovny)
je věcí mírně řečeno „ošidnou“. Riziko
chybných interpretací vyplývá z existujících smluvních vztahů a reality
poskytování léčebné péče v ČR. Například jedno KOC může být tvořeno více
pracovišti u jednoho PZS (KOC Nový
Jičín, Krajská zdravotní a.s.), nebo je
KOC tvořeno více poskytovateli zdravotních služeb, kteří vzájemně kooperují (KOC Pardubice: Multiscan a.s.
a Krajská nemocnice Pardubice, KOC
Nemocnice Na Bulovce ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí
v Praze a Thomayerovou nemocnicí).
Přes výše uvedené vlivy je třeba si na základě těchto dat položit otázky, z jakého
důvodu nejsou ve větší míře postupováni pacienti k další léčbě z pracoviště
v Kladně a naopak, proč ve významném
procentu migrují pacienti z KOC Zlín.
Tato data je třeba ještě dále rozklíčovat
s ohledem na příčiny migrace za pomoci vazby na jednotlivé diagnózy.

Diskuse
Limitem analýzy je fakt, že čerpá z dat
jedné zdravotní pojišťovny, která je
sice druhou největší zaměstnaneckou
pojišťovnou v České republice s celkovým počtem 1,23 milionu pojištěnců, ale její pojištěnci jsou rozmístěni
nerovnoměrně v jednotlivých krajích
ČR.
Podle sdělení odborníků z řad onkologů probíhá multidisciplinární seminář
při zahájení léčby, při změně léčby,
nebo po jejím ukončení. Protože neexistuje jednoznačně daná metodika,
která by vyjasnila otázku, s jakým
cílem byl výkon 51881 konstruován
(v názvu tohoto zdravotního výkonu
je uvedeno „pro stanovení optimální
léčby“, což může být pochopeno tak,
že se má vykazovat jen při zahájení terapie), ne všichni PZS používají tento
výkon shodně. Do budoucna by tedy
bylo vhodné vyjasnit pravidla pro jeho
využití na základě diskuse mezi odborníky a plátci.
U části onkologických pacientů, u kterých byl multidisciplinární seminář
vykázán, se nepodařilo dohledat údaje
o následné onkologické léčbě, i když
podle údajů ČPZP byl pacient ve sledovaném období naživu. Důvody, proč
pacient nebyl léčen, tedy zda léčbu odmítal, jestli PZS z nějakých administrativních důvodů léčbu nevykázal, nelze
dohledat. V takových případech informace o realizovaném léčebném postupu z dat zdravotní pojišťovny nelze zjistit, což lze považovat za jeden z limitů
zde využitého datového zdroje.
Slabinou podobného zpracování dat
zdravotních pojišťoven o vykázané
péči je také fakt, že nemáme žádné
klinické informace. Tyto údaje jsou
v případě onkologických onemocnění
v datech Národního onkologického registru, jejich propojení s daty PZS je ale
problematické, až nemožné.
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Závěr
Dostupnost a kvalitu onkologické péče
pro pacienty s tímto onemocněním
můžeme analyzovat na základě různých zdrojů. Tato práce se snaží poukázat na možnost využití jednoho takového datového zdroje a výsledek této
analýzy může být jedním z podnětů ze
strany zdravotní pojišťovny k začátku
diskuse plátců, odborníků z řad odborných společností, vědeckých institucí
(IBA MU Brno) a zaměstnanců státní
správy (MZCR, ÚZIS) o kvalitě péče
poskytované onkologickým pacientům, respektive o potřebnosti lepšího
popisu procesu poskytování péče tak,
aby bylo možno kvalitu nejen měřit,
porovnávat a vyhodnocovat, ale výsledky také přiměřeným způsobem
používat ve prospěch stávajících či budoucích pacientů.

radioterapie, biologické léčby, neodkladnost v zahájení terapie atd.).

Pokud jde o závěr, zda může být kód
indikačního semináře parametrem,
který pomůže v hodnocení kvality
péče o onkologického pacienta, pak
lze konstatovat, že samotný tento výstup takový cíl naplnit nemůže. Je to
způsobeno nekvalitním vykazováním
tohoto výkonu (někteří PZS výkon
příliš nepoužívají) z důvodů nejednotných pravidel pro vykazování a zejména tím, že výkon neobsahuje informaci
o potřebě budoucí léčby.
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