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Editorial

V poslední době se v České republi-
ce hodně diskutuje o nutnosti zavést 
hodnocení zdravotnických technolo-
gií, zejména pokud jde o schvalování 
vstupu nových operačních a terapeu-
tických postupů (zdravotních výko-
nů) a zdravotnických prostředků. 
Máte pocit, že je takové hodnocení 
potřeba?

Nové technologie jsem po celý svůj 
život objevoval během svých cest do 
zahraničí, především na Západ. Tyto 
pracovní návštěvy pro mě byly vždy 
velkou příležitostí k seznámení s no-
vými přístupy, léky a zkušenostmi za-
hraničních kolegů. Stejně jako většina 
mých kolegů jsem si tyto poznatky při-
vážel domů a zaváděl je do praxe. Sa-
mozřejmě nelze automaticky přenášet 
všechny inovace, důvodem je odlišná 
ekonomická situace. Navíc ne vše je 
hodno následování. Příkladem může 
být návštěva univerzitní nemocnice 
v Kanadě v době, kdy se u nás pacien-

ce nevýhod spojených s otevřeným 
přístupem při klasické operaci a co 
nejméně poškodit okolní tkáně a sou-
časně zkrátit dobu rekonvalescence. 

V České republice se ročně pro-
vede zhruba 4 500 opera-

cí prostaty, z toho asi 
1 500 roboticky říze-

ných. Za klasickou 
operaci dostane 
nemocnice 40 až 
50 tisíc Kč, robo-
tická vyjde na 115 
tisíc Kč, v ceně se 
odrážejí finanční 

náklady spojené 
s pořízením a údrž-
bou robota i s použi-
tím jednorázových 
nástrojů. Ačkoli je 
robotická operace 
nákladnější, před-

stavuje pro mnohé pacienty tu nejlepší 
cestu a naším úkolem je vytvářet sys-
tém, který jim toto umožní.

tům s rakovinou jícnu začínaly zavádět 
do jícnu stenty, aby mohli nemocní jíst 
a pít. Kolegové v Kanadě zavedli paci-
entům hadičku otvorem v břiše do ža-
ludku, aby se takto stravovali do 
konce svého života. Stenty 
jsou finančně náklad-
nější, ale ne vše lze 
poměřovat z ekono-
mického hlediska. 
Většinu inovací 
jsme však přebí-
rali od západních 
kolegů.

Dalším příkladem, 
kdy jsou před eko-
nomickým pohle-
dem upřednostněny 
jiné aspekty, jsou 
endoskopické ope-
race, jejichž finanční 
náročnost je vysoká, ale odpovídají 
trendu ve vývoji zdravotnických tech-
nologií – odbourat co možná nejví-

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., (* 3. července 1940, Bratislava) je přední český břišní a hrudní chirurg. 
V letech 1992–2010 působil jako přednosta III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze a Fakultní nemocnice Motol. Roku 1990 byl jmenován profesorem chirurgie Univerzity Karlovy. 
V prosinci 1997 provedl se svým týmem první transplantaci plic na území České republiky. Dne 28. října 
2013 ho prezident Miloš Zeman vyznamenal medailí Za zásluhy. V roce 2016 byl pasován na Rytíře českého 
lékařského stavu.

Pavla Veškrnová

Editorial trochu jinak...
Rozhovor 
s prof. Pavlem Pafkem
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Postup na základě metody QALY nevi-
dím jako vyhovující. Velmi relativní je 
pojem kvalita života – jakou stanovíme 
hranici kvality života, jež bude dostaču-
jící pro pacienta? A jaká finanční částka 
by měla tuto úroveň zajistit? Ekonomic-
ké hledisko by nemělo být upřednost-
ňováno, statistické údaje neodpovídají 
individuálním potřebám. Vztah mezi 
ekonomikou a zdravotnickou etikou je 
často takový, že to, co je etické, není 
ekonomické, a to, co je ekonomické, 
není etické. Zdravotnictví je o jednot-
livci. Chápu pohled ekonomů – mají 
na zřeteli celé zdravotnictví. Ale já jako 
lékař stojím tváří v tvář jednotlivci a zva-
žuji, co pro něj bude nejlepší. Teoretic-
ky bych neměl být ovlivněn finanční 
náročností zvolené léčby, ale to je jen 
teorie. Mám samozřejmě omezený 
budget. A pokud bych ho 2−3 měsíce 
překračoval, byl bych vedením instituce 
upozorněn, že tudy cesta nevede. Zá-
kladní problém je v tom, že rozpočet, 
který vyberou pojišťovny, je limitovaný, 
tedy i péče musí být limitovaná.

Ještě bych rád zdůraznil jednu věc. Má-li 
lékař rozhodovat o výběru léku či tech-
nologie léčby, mělo by jeho rozhodnutí 
zohledňovat i jiné ekonomické a soci-
ální vazby: Jaký vliv bude mít léčba/
technologie/lék na další společenské 
sektory? Bude s pacientem muset zů-
stat doma další osoba a pečovat o něj? 
Nemohu vnímat léčbu pacienta izolova-
ně, bez dopadu na společnost.

Na druhou stranu se pojišťovny v po-
slední době snaží vytvářet tlak na sni-
žování počtu dní, které pacient stráví 
v nemocnici. I to lékaře ovlivňuje v roz-
hodování, jaké léky nasadit, jaký přístroj 
nebo druh operace zvolit. A může volit 
finančně náročnější variantu, která mu 
vykompenzuje ten snížený počet lůžko/
dnů.

Pojišťovna zaplatí nemocnici za jeden 
lůžko/den zhruba 1 000 až 1 200 Kč. 

je málo a je těžko představitelné, že by 
mu byly ještě „nakládány“ další úkoly.

Pokud by došlo k tomu, že bude ini-
ciován proces na hodnocení vstupu 
zdravotnických technologií do systé-
mu úhrad v ČR, jedná se v podstatě 
o třístupňový proces, který má fázi 
zpracování analýzy, fázi jejího kritic-
kého zhodnocení a fázi rozhodnutí 
o tom, zda technologii hradit, či ni-
koliv. Jakou roli by měli v tomto pro-
cesu hrát odborníci a v které fázi by 
se ho měli účastnit?

Podle mého názoru by měly být v ru-
kou odborníka první a druhá fáze: 
zpracování analýzy a kritické zhodno-
cení. Tím práce lékaře končí, protože 
fáze rozhodnutí, co koupit, je již v ru-
kou někoho jiného. Každopádně je tře-
ba zaplatit jakýkoli výzkum či zpraco-
vání analýzy.

Podle dat OECD vynakládá Česká 
republika na zdravotnictví 7,1 % 
z HDP, což nás řadí na jedno z posled-
ních míst mezi zeměmi OECD za Ma-
ďarsko a Slovensko. Tento podíl se 
navíc snížil v období 2005−2013 
o 0,2 %. Podíl peněz z veřejných zdro-
jů ve zdravotnictví je naopak nejvyšší 
a spoluúčast pacientů je u nás mizi-
vá. V souvislosti s tím, že navyšování 
státních peněz na zdravotní péči plá-
nované na tento rok půjde zejména 
na dlouhodobě podfinancované pla-
ty zdravotníků, lze očekávat, že se 
zvýší i tlak na nějaký způsob finanč-
ní spoluúčasti pacientů, aby došlo ke 
zvýšení procenta HDP alokovaného 
na zdravotní péči. Je to podle vás ces-
ta, kterou by se mělo zdravotnictví 
v ČR ubírat, a jakou formu by spo-
luúčast pacientů měla mít?

Spoluúčast pacientů je v západní Ev-
ropě v průměru dvakrát taková, než je 
u nás. Zvýšená účast je dána privátním 
pojištěním, které v této zemi prakticky 

Člověka bez pojištění (cizince) stojí 
lůžko/den v naší nemocnici (přespání 
a strava) téměř stejně jako přespání 
v hotelu Hilton v Praze, a to 3 800 Kč, 
ve Vídní kolem 4 000 Kč. Za lůžko/
den ve vídeňské univerzitní nemocnici 
(srovnatelné s motolskou) pak zaplatí 
přibližně 835 Euro (tedy 22 000 Kč). 
V hotelu i v nemocnici se kolem po-
stele „projde“ uklízečka. Ale pouze ve 
vídeňské nemocnici je v ceně za lůžko/
den zohledněna také čtyřiadvacetiho-
dinová přítomnost lidí se středoškol-
ským a vysokoškolským vzděláním. 
A všechny tyto ekonomické okolnosti 
ovlivňují rozhodnutí lékaře – jak kom-
penzovat snížený počet dní hospita-
lizace? Investuji-li peníze do nákupu 
drahého přístroje – kdy se mi vrátí ná-
klady? Ve Vídni zohlednili v ceně lůž-
ko/dne všechny tyto aspekty. Za nové 
technologie platíme v Praze i ve Vídni 
stejně. Tedy jedině v oblasti personál-
ní politiky se pak musí nutně projevit 
nesoulad mezi nemocnicemi ve Vídni 
a v Praze.

Hodnotit lze všechno, ale je to velmi 
složité. A byrokratické. Především by-
chom si však měli uvědomit, že lidé 
„z provozu“ jsou zcela vytíženi. A jest-
liže by vznikly nějaké týmy, které by 
analyzovaly a prováděly hodnocení, 
pak by jejich činnost měla být dosta-
tečně ohodnocena, neboť je to práce 
jako každá jiná. Ale u nás je zvykem 
přistupovat k problematice zpracová-
vání dat ze zdravotnictví pro ekono-
mickou nebo právnickou sféru jako 
k samozřejmému výstupu práce zdra-
votníka – bez finančního ohodnocení 
této práce navíc. Snad pochopíte, že 
mně jako pracujícímu důchodci nejde 
o osobní peníze. Ale chci, aby bylo 
jasně řečeno, že poskytování a zpra-
covávání informací jako podkladu pro 
další využití je časově náročné, a bylo 
by proto třeba najmout další pracovní 
síly. Neboť personálu v nemocnicích 
(za jiné instituce mi mluvit nepřísluší) 
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neexistuje. To já osobně vidím jako 
velkou chybu. 7,1 % z HDP opravdu 
nemůže stačit. Naše zdravotnictví ko-
píruje systém západních zemí, úroveň 
našeho zdravotnictví je srovnatelná, 
leckdy možná i lepší. Českému občanu 
se dostává stejná péče jako občanům 
Rakouska, Německa… Ale českých 
7,1 % HDP není totéž co německých 
7,1 % HDP. Přitom materiální vstupy 
(robot, sanita, benzín…) do zdravot-
nictví v ČR jsou srovnatelné s těmi ně-
meckými či rakouskými. Pak jsou tedy 
právě personální vstupy ovlivněné fi-
nanční nedostatečností. Přitom nikdo 
z nás si nepřeje změnu zdravotnictví 
k horšímu. Východisko tedy vidím 
v navýšení soukromých zdrojů. Každý 
si spíše pohlídá tok svých peněz. Sou-
kromé peníze jsou prevencí korupce 
a zbytečného utrácení.

Lze podle vás, pane profesore, mě-
řit kvalitu zdravotní péče a existují 
nástroje, jak porovnávat v tomto 
parametru jednotlivá zdravotnická 
zařízení?

Všechno lze. Paní učitelka jedné 
z mých dcer říkala: „Všechno jde, milé 
děti, jenom chcíplá koza nejde.“ Ano, 
kvalitu lze měřit, ale je to opět složi-
té, zvláště ve zdravotnictví. V době 
ministra Ratha se pokoušeli zavést 
žebříček kvality pro nemocnice. Jako 
první ho vyzkoušeli v jihočeském kra-
ji. Jednotlivé ukazatele byly zjednodu-
šené, nebyly dostatečně průhledné 
a vysvětlené. Za statistickými údaji 
se mohlo skrývat cokoli. Nemocnice 
vycházely ve svém hodnocení z roz-
dílných podmínek a přístupů k řešení 
jednotlivých případů. Paradoxně hůře 
vycházely v hodnocení ty instituce, 
které řešily i závažnější operační zá-
kroky, nebo poskytovaly péči vážně 
nemocným až do jejich úmrtí. Je tedy 
důležité zvažovat, jaká kritéria budou 
při posuzování kvality zvolena. Celý 
proces by měl být vysoce sofistiko-

pracovníků jste spíše optimista 
nebo pesimista, pokud jde o další 
vývoj zdravotnictví v naší zemi?

Problém českého zdravotnictví není 
v jeho kvalitě. Naše zdravotnictví je na 
velmi dobré úrovni. Problém je v jeho 
financování. Je podfinancováno. Politi-
ci to slyší neradi. Podle mého názoru 
je nutné, aby do zdravotnictví vstoupi-
ly další prostředky. Může to být právě 
formou spoluúčasti. Za 50 % obyvatel 
(děti, senioři, invalidé, nezaměstnaní) 
odvádí pojištění stát. Tato částka se 
letos navýší.

Dalším problémem je nekoncepčnost 
změn probíhajících ve zdravotnictví. 
Všechny se plánují na jedno čtyřleté 
volební období. Myslím, že už by se 
politici z koalice i opozice měli domlu-
vit na jednotné dlouhodobé koncepci 
a všechny kroky směřovat k její reali-
zaci. Perspektivu vidím v pokračování 
centralizace – majetkové, přístrojové, 
specializační. S tím souvisí rušení ma-
lých nemocnic (bývá často předmě-
tem politických vášní).

Jestli jsem optimista, nebo pesimis-
ta – to záleží na tom, jestli se politici 
konečně dohodnou a udělají jednu jas-
nou koncepci s dlouhodobou perspek-
tivou. Jestliže se k tomu neodhodlají, 
pak se české zdravotnictví bude dál 
nacházet v nelehké situaci, na kterou 
doplatíme všichni.

Za podstatné tedy považuji dvě skuteč-
nosti: změnu ve financování a vypraco-
vání dlouhodobé koncepce. Pak budu 
optimista. Vím, že to nejde ze dne 
na den. Ale zatím tu jasné koncepční 
kroky nevidím.

Děkujeme vám za rozhovor.

___________________
Mgr. Pavla Veškrnová

redakce We Make Media, s. r. o.

vaný. Což bude opět náročné na čas, 
znovu to představuje práci navíc.

Jedním z možných kritérií kvality by 
mohl být počet ranných infekcí. Situ-
ace se však může zkomplikovat, neboť 
vedle zkracování pobytu hospitalizace 
se omezuje ambulantní činnost v ne-
mocnicích. 40 % našich pacientů je 
mimopražských, po ukončení hospi-
talizace v naší nemocnici přechází do 
ambulantní péče v blízkosti svého by-
dliště. Nemocnici často opouští dříve, 
než se obvykle případná ranná infekce 
projeví. Musela by se tedy prosadit po-
vinnost hlášení těchto komplikací do 
nemocnice, kde byl zákrok proveden, 
nemocnice by musela tato hlášení evi-
dovat…

Další okolnost, již by bylo nutné 
vzít v potaz při hodnocení kvality 
nemocnic, je ta, že některé nemocnice 
těžší případy pacientů přenechávají 
specializovaným pracovištím, převážejí 
je do větších nemocnic s nákladnějším 
vybavením. Shrnu-li své povídání, 
pak musím konstatovat, že kvalitu je 
možné sledovat, jen je k tomu potřeba 
připravit podmínky.

Kdo by měl podle vás hodnotit kva-
litu zdravotní péče a vyvozovat dů-
sledky ze srovnání poskytovatelů 
zdravotní péče? Je toto téma pouze 
pro odborníky, nebo lze vést v této 
oblasti i veřejnou diskusi?

Myslím, že z mé předchozí odpovědi 
je jasné, jaký názor zastávám. Kvalitu 
můžou hodnotit jen odborníci. Nikdo 
jiný nemůže, neboť nezná souvislosti, 
podmínky, detaily. Laik vidí například 
nulovou mortalitu v hodnocení jedné 
z nemocnic a může z toho vyvozovat 
falešné závěry.

S ohledem na klesající podíl investic, 
dlouhodobě neřešenou personální 
situaci a nízké platy zdravotnických 
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Úvod
Cílem předkládaného článku je nabíd-
nout deskriptivní analýzu základních 
otázek a témat měření výkonnosti 
zdravotnických systémů v mezinárod-
ním srovnání. Článek uvádí základní 
přehled aktivit v dané oblasti v po-
sledních dvou dekádách a vymezení 
témat, která se mezinárodního srov-
návání zdravotnických systémů týkají. 
Diskutované přístupy částečně kritic-

ještě mnohem starší. První pokusy 
o mezinárodní srovnávání výkonnosti 
zdravotnictví jsou staré již 250 let, vý-
raznější se pak objevily před sto lety 
(Smith et al., 2008, str. 3). Jak na zá-
kladě citací uvádějí Smith et al. (2008), 
nebyla tato snaha ve svých počátcích 
příliš úspěšná. V posledních letech 
vyšlo na toto téma několik publika-
cí European Observatory on Health 
Systems and Policies (WHO 2009; 

ky refl ektuje a upozorňuje na omeze-
né využití některých konceptů.

Mezinárodní srovnávání výkonnosti 
zdravotnických systémů je výrazné 
téma zdravotně politické debaty již 
přinejmenším dvě dekády (Smith et 
al., 2008; WHO 2000; OECD 2002). 
Potřeba, chuť i nutnost (se) mezi-
národně srovnávat, inspirovat se 
a překonávat se jsou samozřejmě 

Miroslav Barták
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WHO 2013; WHO 2016) a v českém 
prostředí bylo také diskutováno v ně-
kterých monografiích (Barták, 2012; 
Björkman & Nemec 2013) a také v 
aktuálních článcích (Dlouhý, 2016). 
Souhrnná česká publikace Mezinárod-
ní srovnávání zdravotnických systémů 
obsahuje základní srovnání prakticky 
všech zdravotnických systémů na svě-
tě, členěno podle jednotlivých regio-
nů WHO (Barták, 2012). Výkonnost 
zdravotnických systémů hraje důleži-
tou roli v rámci přeshraniční zdravot-
ní péče a zdravotní turistiky (Barták 
a kol., 2016). Podle publikace Europe-
an Observatory on Health Systems 
and Policies z roku 2013 popularita 
mezinárodního srovnávání výkonnosti 
zdravotnických systémů stále stoupá, 
a to díky rychle rostoucí dostupnosti 
dat zdravotnické statistiky. Meziná-
rodní srovnávání výkonnosti se podle 
této studie stává nejdůležitější pákou 
rozhýbávající reformy zdravotnických 
systémů (k významu mezinárodního 
srovnávání v rámci veřejného zdraví 
a jeho vlivu na přijetí navrhované po-
litiky — více například: Barták, 2010). 
Pokud v současné době, nejen pod-
le uvedené studie, roste poptávka 
po transparentnosti a odpovědnosti 
v rámci zdravotní péče, je také třeba, 
aby data o různých zdravotnických 
systémech a jejich výsledcích byla 
přesná a smysluplná. Mnoho tvůrců 
zdravotní politiky dochází k poznatku, 
že bez patřičného měření a následné-
ho mezinárodního srovnání je obtížné 
identifikovat dobré a špatné nastavení 
poskytování služeb, navrhovat organi-
zační uspořádání zdravotnických slu-
žeb a jejich reforem, chránit pacienty 
a plátce péče, stejně jako realizovat 
významné investice (Papanicolas & 
Smith, 2013). Přestože je mezinárodní 
srovnávání zdravotnických systémů 
zcela běžným a hojně používaným 
přístupem, stále existuje celá řada 
metodologických výzev, a to jak, co 
se týče návrhu designu srovnáva-

unie má mezinárodní srovnávání je-
den zásadní význam: tvoří nezbytný 
podklad pro vývoj právního a organi-
začního rámce, který je nutný vzhle-
dem k aplikaci direktiv upravujících 
volný pohyb osob a služeb v oblasti 
péče o zdraví – přeshraniční zdravot-
ní péče (Barták a kol., 2016). Dalším 
významem mezinárodního srovnává-
ní je možnost tvorby ukazatelů a je-
jich následná komparace v rámci pro-
cesu benchmarkingu (Papanicolas & 
Smith, 2013, s. 5).

Mezinárodní srovnávání z pohledu 
aktérů zdravotní politiky
Jednotliví aktéři se liší v tom, jaké 
informace a jaká data pro svá roz-
hodnutí potřebují, respektive mohou 
vyžadovat. Souhrn těchto problémů 
a možných požadavků nabízí následu-
jící tabulka č. 1. Uvedené příklady jsou 
obecné a nutně neodpovídají v někte-
rých aspektech realitě a zažité termi-
nologii zdravotnictví v ČR.

Z tabulky je patrné, že některé infor-
mace poptává více aktérů, jiné vyža-
duje jen jeden z dotčených aktérů. 
Mnozí aktéři také průběžně pociťují 
nedostatek nebo nedostatečnost dat 
na jimi specificky generovaná téma-
ta. Některá data sice k dispozici jsou, 
nicméně nejsou dostupná všem akté-
rům, kteří by je chtěli a mohli využít, 
respektive dostupná jsou, ovšem ve 
formátu, který je pro některé aktéry 
uživatelsky nepřátelský. Tuto situaci 
lze souhrnně označit jako „utajené 
zdravotnictví“. Problémem je, že jed-
notliví aktéři se často neshodnou na 
tom, které (ne)dostupné informace 
mohou být takto označeny. Někteří 
aktéři volí pak alternativní zdroje dat 
získaných například pomocí názorů 
expertních skupin nebo vlastního mo-
delování (Šimrová et al., 2014; Popes-
ko et al., 2015). O dostupnosti dat na-
příklad v oblasti HTA (Rogalewicz,et 
al., 2015).

cích studií, tak i jejich následné rea-
lizace (Papanicolas & Smith, 2013) 
a dodejme i jejich následného využití 
v praxi zdravotní politiky.

Vybrané přístupy k mezinárodnímu 
srovnávání výkonnosti zdravotnic-
kých systémů
V rámci mezinárodního srovnávání 
se setkáváme zejména, nikoliv však 
výlučně, s přístupy významných 
nadnárodních institucí, jakými jsou 
WHO nebo OECD. Na úrovni WHO 
se tomuto tématu věnovala a mnoho 
akademických i politických diskusí 
vyvolala World Health Report z roku 
2000. V Evropském regionu WHO 
se pak otázkami měření výkonnosti 
zdravotnických systémů zabývala 
tzv. ministerská konference v roce 
2008 v Talinu, která tehdy mimo jiné 
přinesla konstatování, že mezinárod-
ní srovnávání výkonnosti zdravotnic-
kých systémů je prozatím v začátcích 
(Smith et al., 2008) Z podkladových 
materiálů této konference (Smith, 
P. C., E. Mossialos, I. Papanicolas, 
2008) vyplynul význam mezinárod-
ního srovnávání výkonnosti, zejmé-
na díky možnosti vytvářet odpověd-
nější zdravotní politiku, zlepšovat 
kvalitu zdravotní péče a zvyšovat 
obecně kapacitu vládnutí a leader-
shipu. Na druhou stranu mezi slabé 
stránky a příležitosti procesu srov-
návání výkonosti tyto materiály řadí: 
sběr dat, metodologické otázky, ale 
také definice některých indikátorů, 
zlepšení ukazatelů u témat dušev-
ního zdraví, finanční ochrany před 
náklady péče, stejně jako ukazatele 
citlivosti zdravotnického systému 
(vůči potřebám pacientů). Za ote-
vřené otázky tyto materiály považují 
komunikaci získaných výsledků jak 
směrem k veřejnosti, tak ke klinické 
praxi nebo k rozvoji výzkumu a ná-
sledně nástrojů pro propojování vý-
sledků tohoto měření s finančními 
stimuly. Zejména na úrovni Evropské 
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Rozsah mezinárodního srovnávání 
—hranice zdravotnického systému
Důležitou otázkou v rámci mezinárod-
ního srovnávání je vymezení jeho roz-
sahu. První otázkou jsou samotné hra-
nice zdravotnického systému, tj. co je 
součástí zdravotnického systému. Na 
tuto otázku hledala odpověď celá řada 
autorů (Murray & Frenk, 2000; Hurst & 
Jee-Hughes, 2001; Roberts et al., 2008). 
Vymezení hranic zdravotnického systé-
mu, respektive jejich odstraňování, bylo 

podle jejich pojetí představuje základ akce 
(činnosti). Tito autoři nabízejí také důleži-
tý výklad rozdílů mezi pojmy populační 
zdraví a podpora zdraví. Tyto dva pojmy 
považují v podstatě za „sourozence“ jen 
s tím rozdílem, že populační zdraví vychá-
zí spíše ze sociálních determinant zdraví 
a podpora zdraví spíše z individuálních 
determinant zdraví. V rámci interorga-
nizačního nebo také manažerského dis-
kurzu byl vyvíjen tlak na zvyšování efek-
tivnosti, stejně jako na ospravedlňování 

významným tématem především deva-
desátých let minulého století (viz Brock 
et al., 1999). Na systémové úrovni je 
třeba věnovat pozornost diskurzům po-
pulačního zdraví a podpory zdraví, které 
předpokládají potřebu přecházet rámce 
jednotlivých sektorů tak, aby bylo možno 
vytvářet zdravotní politiku (Hayes, Dunn, 
1998). Hayes a Dunn (1998) ovšem také 
uvádějí, že je třeba rozlišovat populační 
zdraví jako diskurz, jako rámec a jako ve-
řejnou politiku. Veřejná zdravotní politika 

Aktér Příklad řešeného problému Požadavky na data

Vláda 

•Monitorování zdravotního stavu populace
•Nastavení priorit zdravotní politiky
•Zajištění správného nastavení pravidel regulace 
•Zajištění efektivního využívání vládních 
   (veřejných) prostředků
•Zajištění informačních a výzkumných funkcí
•Monitorování regulační efektivity a účelnosti 

•Informace o výkonnosti na národní a nadnárodní   
   úrovni
•Informace o dostupnosti péče a spravedlnosti
   (ekvitě)
•Informace o spotřebě služeb a čekacích dobách
•Údaje o populačním zdraví 

Regulační autority 

•Zajištění bezpečnosti a komfortu pacientů
•Zajištění šíře vymezené ochrany spotřebitele
•Zajištění efektivního fungování tržního 
   mechanismu 

•Časné, dobře měřící a nepřetržité informace 
   o bezpečnosti pacientů a jejich komfortu
•Informace o zákonném a efektivním nakládání
   s finančními prostředky

Plátci péče (plátci daní,
účastníci zdravotního

pojištění) 

•Zajištění efektivního vynakládání finančních 
   prostředků v souladu s očekáváními

•Agregovaná, komparativní měření výkonnosti
•Informace o produktivitě a nákladové efektivitě
•Informace o dostupnosti a míře spravedlnosti 
   poskytované péče

Nákupčí péče 

•Zajištění kontraktů (rozsahu a obsahu péče),
   které jsou v souladu s očekáváními pacientů

•Informace o zkušenostech a spokojenosti 
   pacientů
•Informace o výkonech poskytovatelů péče
•Informace o nákladové efektivitě poskytované péče

Organizace poskytovatelů

•Monitorování a zlepšování existujících služeb
•Hodnocení potřeb zdravotní péče 

•Agregovaná data o klinické výkonnosti
•Informace o zkušenostech a spokojenosti pacientů
•Informace o dostupnosti a spravedlnosti v rámci
   poskytované péče
•Informace o spotřebě služeb a čekacích dobách 

Lékaři 
•Kontakt s aktuálním vývojem praxe
•Zlepšování výkonnosti 

•Informace o aktuální praxi a příkladech nejlepší
   praxe
•Benchmarking výkonnosti 

Pacienti
•Optimální volba poskytovatele služeb
•Informace o alternativách léčby 

•Informace o umístění a kvalitě služeb 
   v místě bydliště
•Informace o kvalitě elektivní péče

Veřejnost 

•Ujištění, že potřebná a vhodná péče bude 
   dostupná nyní i v budoucnosti
•Přimět volené zástupce k odpovědnosti 
   za přijímaná rozhodnutí 

•Širší trendy a srovnání systému výkonnosti 
   na národní a místní úrovni
•Informace o efektivitě
•Informace o bezpečnosti péče 

Tabulka č. 1: Požadavky na informace podle jednotlivých aktérů zdravotnického systému

Zdroj: Smith et al., 2008, s. 3 — upraveno
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nákladných zdravotnických technologií, 
horizontální integraci zdravotnictví nebo 
outsorcing a sdílené služby (Brock et al., 
1999). Diskurz politického komunitního 
zdraví a na pacienta orientované medicíny 
vyvíjí tlak na vertikální propojení služeb 
a integrované systémy všeho druhu. Ze-
jména koncept na pacienta orientované 
(do určité míry individualizované) péče 
vytváří tlak na spolupráci různých ve své 
podstatě autonomních institucí a profesí, 
který vede ke vzniku multidisciplinárních 
týmů. Dalším konceptem je selfmanage-
ment, kdy sám pacient přebírá některé 
role, které předchozí diskurzy připisují 
zdravotnickým profesionálům. Pokud shr-
neme, pak lze konstatovat, že vymezení 
zdravotnického systému závisí na daném 
úhlu pohledu, jeho hranice nemusejí být 
ostré a při posuzování jeho výkonnosti je 
třeba vždy uvažovat, jaké části do tohoto 
systému zahrnujeme a které již stojí mimo. 
Velmi široký pohled z pohledu veřejné po-
litiky představuje zejména koncept zdraví 
ve všech politikách, který je rozvíjen WHO 
(Anon, WHO 2014). Naopak velmi úzký 
pohled zpravidla vede k poznání toho, že 
některé determinanty zdraví a fungová-
ní zdravotnictví jsou zcela mimo dosah 
zdravotnického resortu, ačkoliv jej bez-
prostředně ovlivňují (Papanicolas & Smith, 
2013, s. 9).

Mezinárodní srovnávání se nutně liší od 
srovnání v rámci jednotlivých států, a to 
zejména proto, že mezinárodní srovnávání 
musejí nevyhnutelně brát do úvahy určitý 
globální koncenzus ohledně cílů a jednotli-
vých částí zdravotnického systému a musejí 
být zaměřená na řadu aktérů. Mezinárodní 
instituce často reflektují činnost národních 
vlád v rámci zdravotnického systému, vy-
tvářejí doporučení, zabývají se obecnými 
požadavky na zdravotnictví, zatímco národ-
ní vlády mají zpravidla zdravotnictví plně ve 
své kompetenci, mají legislativní, finanční 
i jiné nástroje pro jeho správu a řízení.

Ať jsou již výše zmíněné přístupy ke zdra-
votnickým systémům jakékoliv, lze shr-

nických systémů mohou lišit, zpravidla 
se týkají následujících oblastí: populační 
zdraví, výsledky ve zdraví, ekvita (spra-
vedlnost ve zdraví), férovost financování 
a v neposlední řadě citlivost vůči potře-
bám pacientů — viz dále dle autorů Papa-
nicolas & Smith (2013, s. 14—15).

V rámci populačního zdraví je provádě-
no srovnávání v rámci jednotlivých států 
a srovnávání mezi jednotlivými státy. Čas-
to se pracuje s agregovanými daty, která 
zahrnují mnoho rizikových faktorů one-
mocnění, stejně jako rizik na straně zdra-
votnického systému. Stejně tak je prová-
děno zhodnocení toho, jak zdravotnické 
systémy jako takové (zdravotnické služ-
by) přispívají ke zdraví populace. Využívá-
ny jsou pak ukazatele, jakými jsou střední 
délka života, celková a specifická úmrt-
nost, nemocnost, preventabilní úmrtnost 
nebo populační rizikové faktory.

Výsledky ve zdraví jsou srovnávány s cí-
lem zhodnotit, jak zdravotnické služby 
pomáhají naplnit potenciál zdraví jed-
notlivců. Měří se výkonnost a fungování 
jednotlivých oblastí zdravotnictví, jakými 
jsou preventivní péče, primární, sekun-
dární péče, dlouhodobá péče nebo du-
ševní zdraví. Hodnoceny jsou také samot-
né výsledky péče a procesy poskytování 
zdravotnických služeb. 

Velká pozornost je zpravidla věnována 
otázce ekvity. Důvodem mezinárodní-
ho srovnávání je snaha zhodnotit ne-
rovnosti ve zdraví mezi jednotlivými po-
pulacemi (demografickými, sociálními), 
ať již v rámci jedné země nebo meziná-
rodně. Zkoumá se také nerovnost v pří-
stupu ke zdravotnickým službám, ne-
rovnost ve financování zdravotnických 
služeb a také nerovnost v citlivosti zdra-
votnického systému vůči jednotlivým 
populačním skupinám. Srovnávány 
jsou pak především distribuce zdravot-
ního stavu mezi populačními skupina-
mi, distribuce spotřeby péče a místní 
a typové dostupnosti, progresivita sys-

nout, že se týkají zejména: výsledků ve 
zdraví, citlivosti zdravotnického systému 
k potřebám pacientů, toho, jak zdravotnic-
ký systém chrání pacienty před (vysoký-
mi) náklady péče a neposlední řadě pro-
duktivity zdravotnického systému (Smith 
et al., 2008). Všechny rámce mezinárodní-
ho srovnávání zpravidla zahrnují také otáz-
ku ekvity, tedy spravedlnosti ve zdraví a fé-
rovosti zdravotnického systému. Dalším 
obecným rysem všech přístupů ke srovná-
vání je také zahrnutí hodnocení poskytová-
ní služeb, lidských zdrojů ve zdravotnictví, 
informačních systémů ve zdravotnictví, 
zdravotnické technologie v širokém slo-
va smyslu, financování a správu a řízení 
systému. Obecně tedy základní stavební 
kameny zdravotnického systému (Smiht 
et al., 2008, s. 9). Mezinárodní srovnávání 
zdravotnických systémů se může inspiro-
vat jinými koncepty, které jsou využívány 
v dalších sektorech. Významnou inspiraci 
můžeme najít obecně v benchmarkingu 
(Pantall, 2001; Ettorchi-Tardy et al., 2012; 
Buckmaster & Mouritsen, 2017). Ben-
chmarking začal být využíván téměř před 
čtyřiceti lety, ačkoliv jeho kořeny sahají ješ-
tě mnohem dál do minulosti. Jeho cílem je 
srovnávání procesů a výsledků s těmi, kte-
ří jsou vybráni pro srovnání, a to s cílem 
neustále zlepšovat své výkony a výstupy. 
Papanicolas & Smith (2013) shrnují, že při 
využití benchmarkingu ve zdravotnictví je 
třeba zvažovat zejména zaměření na pro-
cesy i výsledky, nevyužívat jeho výsledků 
pro jednoduché srovnání bez posouzení 
celkového kontextu, začlenění do širšího 
procesu změn systému (organizace), dob-
rou strukturaci a naplánování tohoto pro-
cesu, stejně jako motivování odpovědných 
pracovníků ke změně a v neposlední řadě 
možnosti alokace zdrojů a výsledků tak, 
aby bylo zamezeno disfunkčnímu chová-
ní.

Hlavní témata mezinárodního srovná-
vání výkonnosti zdravotnických systé-
mů
Ačkoliv se jednotlivé analytické a synte-
tické rámce měření výkonnosti zdravot-
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tému financování a citlivosti vůči potře-
bám jednotlivých populačních skupin. 

V rámci finanční férovosti je motivací 
srovnávání zjistit, do jaké míry jsou paci-
enti chráněni před finančními důsledky 
svých onemocnění. Hodnoceny jsou 
pak zejména spravedlnost financování, 
výše přímých plateb, katastrofické výda-
je na zdravotní péči nebo výdaje na typy 
péče, které mohou dostat pacienty do 
závažných finančních problémů. 

Významnou úlohu v rámci srovnávání 
hraje také citlivost vůči potřebám paci-
entů. Cílem je získat poznatky o spokoje-
nosti pacientů se zdravotnickým systém, 
tedy jaké míry dosahuje spokojenost 
pacientů opouštějících jednotlivé části 
systému, se kterými byli v kontaktu. 
Hodnotí se (ne bez metodologických 
a praktických problémů) spokojenost 
pacientů, jejich možnost volby, respekto-
vání důstojnosti pacientů a rychlost po-
skytnutí péče, tj. za jak dlouho je řešena 
zdravotní situace pacienta. 

Spíše chtěným než široce prováděným 
je hodnocení efektivity zdravotnických 
systémů. Zpráva o zdraví vypracovaná 
WHO v roce 2000 ukázala, jak je toto 
hodnocení složité jak z metodologického, 
tak i praktického úhlu pohledu. Problé-
mem je jak velké množství existujících 
vymezení efektivnosti a prakticky žádná 
mezinárodní shoda na nich, tak i řada me-
tod a jejich velmi různá robustnost a spo-
lehlivost. Problémem je také jejich samot-
né provedení, které není vždy dobré, což 
vede k výrazným zkreslením a vyvozová-
ní chybných závěrů.

Závěr
Mezinárodní srovnávání výkonnosti zdra-
votnických systémů se stále více etabluje 
v akademickém i veřejně politickém dis-
kurzu. Na základě mezinárodního srovná-
vání jsou přijímána praktická rozhodnutí, 
která ovlivňují zdraví a životy pacientů 
i chod zdravotnických zařízení. Obecně 
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je mezinárodní srovnávání velmi vhodné 
a žádoucí, nicméně je třeba věnovat pozor-
nost jeho provedení a zejména interpretaci 
získaných poznatků. Mnohé metody mají 
vedle svých silných stránek také určité 
slabiny, které je potřeba brát v úvahu. Za-
tímco v oblastech, jakými jsou populační 
zdraví, výsledky ve zdraví, spravedlnost, 
finanční férovost (dostupnost), existuje již 
poměrně dobrá evidence, v oblasti měře-
ní efektivity a jejího mezinárodního srov-
návání jsou prozatím využívané přístupy 
vystaveny řadě metodologických i praktic-
kých problémů. Při přebírání výsledků me-
zinárodního srovnání je třeba vždy pečlivě 
posuzovat nejen srovnávané veličiny, ale 
také širší kontext zdravotnického systému. 
To platí i v případě, že vstupní vymezení je 
relativně široké.
_____________
PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
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Případová studie

Úvod 
Proces výběru a nákupu přístrojové 
techniky patří mezi aktuální diskuto-
vaná témata českého zdravotnictví. 
Vzhledem k fi nancování nákupů této 
techniky převážně z veřejných zdrojů 
je častým předmětem polemiky ze-

ných studií opírajících se o metodu 
Total Costs of Ownership (TCO).

TCO zohledňuje všechny náklady, 
které je třeba brát v úvahu před ná-
kupem jakéhokoliv přístroje. Kromě 
vstupních nákladů hodnotí také ná-

jména výše pořizovací ceny. S ohle-
dem na životní cyklus zdravotnické 
techniky jsou však tyto úvahy zavádě-
jící, neboť podstatná není pouze po-
řizovací cena, nýbrž celkové náklady 
na vlastnictví přístroje v čase. Tuto 
argumentaci podporuje řada odbor-

Aneta Vochyánová, Petra Hospodková, Gleb Donin, Vladimír Rogalewicz

Aplikace metody 
Total cost of ownership (TCO) 
na zdravotnické přístroje
— případová studie na SPECT/CT

Souhrn
Cílem práce je zhodnotit podstatu metody Total Cost of Ownership (TCO) při aplikaci na zdravotnické přístroje 
a vytvořit analýzu TCO u vybraného přístroje SPECT/CT. Z výsledků analýzy vyplývá, že náklady na provoz 
ve sledovaném pětiletém horizontu mohou být srovnatelné s kupní cenou. Zdravotnická zařízení se při nákupu 
nákladnější zdravotnické techniky často rozhodují na základě nejnižší nabídkové ceny. Tento parametr není dle 
provedených výpočtů TCO jedinou důležitou nákladovou položkou při provozu přístroje.

Klíčová slova
Total Cost of Ownership, zdravotnické přístroje, náklady na provoz, SPECT/CT

Summary
The aim of the study is to assess the nature of the Total Cost of Ownership (TCO) method in applications to medical 
devices, and to carry out a TCO analysis for a selected SPECT/CT unit. The results of the analysis imply that the 
operating costs for the selected device over fi ve years are comparable to the purchase price. In case of purchase 
of expensive medical technology, health care facilities often make decisions on the basis of the lowest bid price. 
According to the calculated TCO, this parameter is not the only important cost driver in the operation of medical 
equipment.

Key words
Total Cost of Ownership, medical devices, operating costs, SPECT/CT
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klady na provoz a likvidaci přístroje. 
TCO zahrnuje pořizovací cenu, perso-
nální náklady, energie, náklady na in-
stalaci, pravidelnou údržbu, opravy, 
modernizaci, školení personálu, likvi-
daci a další (1, 2). Je třeba zmínit, že 
celkové náklady v průběhu vlastnic- 
tví často výrazně převyšují kupní 
cenu (1, 3, 4). Uvádí se, že kupní cena 
může tvořit pouhých 20–25 % z celko-
vých nákladů (5).

Potenciál TCO lze vidět například při 
zadávání veřejných zakázek. Strategie 
zaměřené na nejnižší počáteční ná-
klady většinou vedou k vyšším dlou-
hodobým nákladům. V krátkodobém 
horizontu může tento přístup vypadat 
jako efektivní, nicméně při nižších ka-
pitálových nákladech se mohou obje-
vit problémy s provozem, s opravami 
atd. (6, 11).

Včasná identifikace celkových nákladů 
umožňuje při rozhodování vyvážit vý-
kon, spolehlivost, udržitelnost, podporu 
údržby a další faktory ovlivňující náklady 
životního cyklu, a tak snižovat celkové 
náklady aktiva. Analýza TCO může po-
skytnout organizaci podrobnější infor-
mace o produktu, čímž napomáhá k in-
formovaným rozhodnutím a umožňuje 
snazší předávání informací ostatním za-
interesovaným stranám. Důkladná ana-
lýza celkových nákladů poskytuje vyšší 
úroveň důvěry ve správné rozhodnutí 
v rámci sledovaného projektu (6, 9).

Výpočet TCO 
Při výpočtu TCO je nutné zohlednit 
dva aspekty (12):

kde 
 
TCO

P
 představuje celkové náklady

  na provoz; 
TCA představuje celkové náklady
 na pořízení. 

TCO
P
 obsahuje všechny náklady spo-

jené s používáním a obsluhou systé-
mu a lze je vyjádřit vzorcem:

kde
 
PC

S
  představuje náklady 

 na personál;
EC představuje náklady 
 na prostředí (zahrnuje
 v sobě elektřinu, nájemné
 prostor, protipožární
 zařízení atd.);
ServC  představuje všechny náklady
 na podporu funkčnosti 
 systému (servis, opravy,
 aktualizace atd.);
SecC  představuje náklady
 na ochranu systému.

TCA zahrnuje nákladové položky spo-
jené s pořízením systému: 

kde
 
HC představuje náklady   
 na hardwarové vybavení;
NC představuje náklady 
 na síťové vybavení;
SoftC představuje náklady
 na softwarové vybavení.

Postup pro vytvoření analýzy celko-
vých nákladů na vlastnictví lze rozdě-
lit do pěti kroků (viz obrázek č. 1).

Využití metody TCO je velmi široké, 
a to zejména tam, kde se rozhoduje 
o větších kapitálových investicích. 
Časté je její využití v oborech, jako 
je IT, stavebnictví, automobilový 
průmysl, ale i ve vládních sektorech 
(obrana státu, námořnictvo, zdravot-
nictví aj.) (1, 14, 15).

Poskytovatel zdravotních služeb by měl 
nákup přístroje nebo aktualizaci softwa-
ru vždy plánovat přibližně pět let před 
jejich zakoupením a každý rok aktuali-
zovat vstupní data dle okamžitých mož-
ností trhu. Mezi důležité faktory, které 
je třeba zohlednit při plánování nákupu 
(výměny) zařízení, patří např. požadav-
ky na bezpečnost pacienta, vytížení 
v procesu a efektivita přístroje, účetní 
stáří, technologické inovace a možnosti 
modernějších verzí přístroje (16).

Plánování a proces rozhodování by 
v ideálním případě měly být spojeny 
s hodnocením dalších dostupných dů-
kazů (např. hodnocení zdravotnických 
technologií – health technology asse-
ssment – HTA). Bohužel v oblasti zdra-
votnictví je metoda TCO využívána pro 
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NC představuje náklady na síťové vybavení; 
SoftC představuje náklady na softwarové vybavení. 
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Obrázek č. 1: Postup analýzy TCO (13)
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převážně z veřejných zdrojů je častým předmětem polemiky zejména výše 
pořizovací ceny. S ohledem na životní cyklus zdravotnické techniky jsou však 
tyto úvahy zavádějící, neboť podstatná není pouze pořizovací cena, nýbrž 
celkové náklady na vlastnictví přístroje v čase. Tuto argumentaci podporuje řada 
odborných studií opírajících se o metodu Total Costs of Ownership (TCO). 
TCO zohledňuje všechny náklady, které je třeba brát v úvahu před nákupem 
jakéhokoliv přístroje. Kromě vstupních nákladů hodnotí také náklady na provoz 
a likvidaci přístroje. TCO zahrnuje pořizovací cenu, personální náklady, energie, 
náklady na instalaci, pravidelnou údržbu, opravy, modernizaci, školení 
personálu, likvidaci a další (1, 2). Je třeba zmínit, že celkové náklady v průběhu 
vlastnictví často výrazně převyšují kupní cenu (1, 3, 4). Uvádí se, že kupní cena 
může tvořit pouhých 20–25 % z celkových nákladů (5). 
Potenciál TCO lze vidět například při zadávání veřejných zakázek. Strategie 
zaměřené na nejnižší počáteční náklady většinou vedou k vyšším dlouhodobým 
nákladům. V krátkodobém horizontu může tento přístup vypadat jako efektivní, 
nicméně při nižších kapitálových nákladech se mohou objevit problémy s 
provozem, s opravami atd. (6‒11). 
Včasná identifikace celkových nákladů umožňuje při rozhodování vyvážit 
výkon, spolehlivost, udržitelnost, podporu údržby a další faktory ovlivňující 
náklady životního cyklu, a tak snižovat celkové náklady aktiva. Analýza TCO 
může poskytnout organizaci podrobnější informace o produktu, čímž napomáhá 
k informovaným rozhodnutím a umožňuje snazší předávání informací ostatním 
zainteresovaným stranám. Důkladná analýza celkových nákladů poskytuje vyšší 
úroveň důvěry ve správné rozhodnutí v rámci sledovaného projektu (6, 9). 

 
2 Výpočet TCO 

Při výpočtu TCO je nutné zohlednit dva aspekty (12): 

 , (1.1) 

kde  TCOP  představuje celkové náklady na provoz;  
TCA  představuje celkové náklady na pořízení.  

 
TCOP obsahuje všechny náklady spojené s používáním a obsluhou systému 

a lze je vyjádřit vzorcem: 
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Obrázek č. 1: Postup analýzy TCO (13)

(1.2)

(1.1)

(1.3)
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Položka Částka 
(v tis. Kč)

Kupní cena 19 990

Náklady na 
pomůcky

-

Náklady na vybavení 
pracoviště

-

Náklady na stavební 
úpravy

776

Náklady na IT 8

Náklady na pořízení 
celkem

20 774

Typ nákladů Nákladové položky

Pořizovací 
náklady

- kupní cena 
- náklady na stavební práce včetně odstínění 
- náklady na vybavení pracoviště 
- náklady na stavební úpravy a vybavení aplikační místnosti 
  a prostor čekárny 
- náklady na IT (spojení přístroje s NIS, centrálním úložištěm 
  a popisovacím portálem)

Náklady na 
servis

a opravy

- náklady na servisní smlouvy 
- náklady na opravy a údržbu mimo servisní smlouvu 
  (drahé díly, telekomunikační podpora) 
- náklady na aktualizaci SW 
- náklady na zkoušky povinné dle zákona o radiační ochraně

Náklady na 
provoz

- náklady na elektrickou energii 
- náklady na lidský kapitál 
- náklady na školení personálu 
- náklady na spotřebovaná léčiva (jodové kontrastní látky, radiofarmaka) 
- náklady na spotřebovaný materiál 
- náklady na úklid a likvidaci odpadů 
- náklady spojené s likvidací radioaktivních odpadů

Náklady na 
likvidaci

- náklady na odborné odinstalování přístroje 
- náklady na ekologickou likvidaci dle zákona 
- náklady na ekologickou likvidaci rentgenky dle zákona

rozhodování o investičních nákladech 
velmi ojediněle a není standardizována 
(16, 17).

Aplikace metody TCO 
na SPECT/CT
Pro případovou studii hodnocení 
celkových nákladů na vlastnictví 
byla vybrána reálná instalace pří-
stroje SPECT/CT. Byly identifiková-
ny nákladové položky u vybraného 
přístroje za pomoci zdravotnických 
techniků a vedoucích pracovníků. 
Výčet nákladových položek pro da-
nou kategorii zdravotnických přístro-
jů je uveden v tabulce č. 1 *

Pořizovací náklady u přístroje 
SPECT/CT tvoří položky: kup- technické kontroly (BTK). Tyto po-

ložky jsou spojené s lineárním injek-
torem. BTK přístroje SPECT/CT jsou 
zahrnuty v ceně smlouvy. Nezbyt-
ným nákladem při provozování pří-
stroje je i zkouška provozní stálosti. 
Náklady na servisní smlouvy a další 
opravy v jednotlivých letech jsou 
uvedeny v tabulce č. 3.

V nákladech na provoz představují 
největší podíl personální náklady. 
Provoz tohoto přístroje zabezpeču-
jí tři zaměstnanci, tj. sestra bez od-
borného dohledu, radiologický asis-
tent a lékař. S personálními náklady 
souvisí také náklady na vzdělávání 
pracovníků. Ve sledovaném zdravot-
nickém zařízení proplácejí veškeré 
potřebné kurzy a školení pro získání 
kreditů k registraci zdravotnického 
pracovníka.

Náklady na elektrickou energii jsou 
vypočítány pomocí měření odběru 
proudu při jednotlivých vyšetřeních 
přímo na oddělení a průměrné ceny 
elektrické energie ve zdravotnickém 
zařízení. Dále jsou zhodnoceny ske-
novací časy u jednotlivých vyšetření 
a doba nutná k analýze impulzů ra-
diofarmaka. Další vysokou náklado-

ní cena, stavební úpravy a nákla-
dy na IT. Kupní smlouva zahrnuje 
nainstalování přístroje, zaškolení 
personálu a veškeré příslušenství. 
Další nákladovou položkou jsou sta-
vební úpravy pracoviště: zpevnění 
podlah, nové omítky, přizpůsobení 
ovladovny, rekonstrukce rozvodů 
medicinálních plynů, nové chlazení 
atd. Poslední položkou při pořízení 
představují náklady na IT, konkrétně 
tvorba worklistů a připojení přístroje 
do sítě NIS a PACS. Veškeré hodnoty 
jsou uvedené v tabulce č. 2.

Náklady na servis a údržbu jsou hod-
nocené podle posledních 5 let pro-
vozu **. Mezi další náklady této kate-
gorie patří náklady na bezpečnostně 

Tabulka č. 1: Nákladové položky pro skupinu přístrojů SPECT/CT

Tabulka č. 2: Náklady na pořízení přístroje 

SPECT/CT

Komentář: Nákladová položka odpisy nebyla zahrnuta. Hodnocený přístroj byl pro zdravotnická 
zařízení pořízen Krajským úřadem, proto nejsou zdravotnickým zařízením odepisované (zákon 
586/1992 Sb. o daních z příjmu, § 29 odst. 1).

*Data byla převzata z účetnictví konkrétní nemocnice krajského typu.
**TCO zohledňuje náklady po celou dobu živostnosti přístroje. Případová studie pracuje s fixací na 5 let, neboť tento požadavek vyplynul z požadavků managementu nemocnice. 
Studie je retrospektivní a data pro období před rokem 2011 nelze z informačního systému využít.
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(94,4 % kupní ceny). Vysokých hod-
not dosahují náklady na spotřeb-
ní materiál, celkem 10 750 tis. Kč, 
tj. 53,8 % kupní ceny. U servisních 
nákladů jsou nejvyšší náklady vy-
naloženy na servisní smlouvy, a to 
4 579 tis. Kč, tj. 22,9 % kupní ceny. 
Další sledovanou hodnotou jsou po-
měry vybraných kategorií nákladů 
vzhledem ke kupní ceně. Servisní 
náklady tvoří u přístroje SPECT/CT 
26,5 % kupní ceny, oproti tomu pro-
vozní náklady činí 94,4 % kupní ceny. 
Dodatečné náklady za hodnocených 
pět let provozu dosahují pak úrovně 
126,6 % kupní ceny. 

na likvidaci zdroje záření. Celkové 
náklady na likvidaci přístroje jsou 
odhadnuty na 350 tis. Kč. Ve většině 
případů může být likvidace starého 
přístroje řešena v rámci kupní smlou-
vy přístroje nového. 

Hodnocení nákladových položek
Pro hodnocení TCO byly vyhod-
noceny čtyři kategorie nákladů 
(pořizovací, servisní, provozní 
a likvidační). Za sledovaných pět 
let dodatečné náklady na provoz 
dosahují hodnot obdobných kup-
ní ceně. U přístroje SPECT/CT ná-
klady na provoz činí 18 877 tis. Kč. 

vou položkou nutnou pro provoz pří-
stroje jsou náklady na spotřebovaný 
materiál a léčiva. Jsou zde započítá-
ny ceny radiofarmak, referenčního 
zářiče, kontrastních látek, dezinfekcí 
aj. Náklady jsou v této oblasti vedeny 
pro celé oddělení nukleární medicí-
ny. Další položkou provozních nákla-
dů jsou i náklady na likvidaci odpa-
dů. Celkové náklady na provoz jsou 
uvedeny v tabulce č. 4.

Nákladové položky spojené s likvida-
cí přístroje zahrnují náklady na odin-
stalování přístroje, náklady na ekolo-
gickou likvidaci přístroje a náklady 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015

Náklady na servisní smlouvy 134 509 1 312 1 312 1 312

Náklady na opravy mimo servisní smlouvu 28 - - 5 -

Náklady na náhradní díly 448 45 - - -

Náklady na preventivní servis (BTK) 47 16 20 30 30

Náklady na elektrickou revizi - - - - -

Náklady na zkoušky provozní stálosti 11 11 9 9 8

Náklady na aktualizace SW - - - - -

Náklady na servis celkem 668 581 1 341 1 351 1 350

Rok 2011 2012 2013 2014 2015

Náklady na elektrickou energii 15 20 18 17 19

Náklady na lidský kapitál 1 537 1 556 1 536 1 600 1 654

Náklady na školení personálu 6 6 6 6 6

Náklady na spotřebovaný materiál 1 800 2 200 2 000 2 150 2 600

Náklady na úklid a likvidaci odpadů 25 25 25 25 25

Náklady na provoz celkem 3 383 3 807 3 585 3 798 4 304

Tabulka č. 3: Náklady na servis a údržbu přístroje SPECT/CT (v tis. Kč)

Tabulka č. 4: Náklady na provoz přístroje SPECT/CT (v tis. Kč)



Číslo 4 / Rok 2016 17

Celkové náklady hodnocené v pěti-
letém horizontu přístroje SPECT/CT 
tvoří 45 292 tis. Kč. Kupní cena před-
stavuje 44,1 % celkových nákladů.  
Pořizovací náklady představují  
20 774 tis. Kč (45,9 %). Náklady na  
servis dosahují 5 291 tis. Kč (11,7 %). 
Náklady na provoz jsou 18 877 tis. Kč 
(41,7 %) a náklady na likvidaci tvoří 
350 tis. Kč (0,8 %).

Diskuse
Celkové náklady vlastnictví (TCO) 
jsou pro vybraný přístroj SPECT/
CT spočteny na 45 mil. Kč, kdy ma-
ximální složku tvoří kupní cena pří-
stroje, a to 45,9 % z TCO. Maximální 
dodatečnou položkou byl spotřební 
materiál, který tvořil více než polovi-
nu kupní ceny přístroje, a to 53,8 %. 
V kategorii nákladů na servis byla 
hodnocena jako důležitá položka 
cena servisních smluv, kdy nákla-

ší nabídkové ceny. Tento parametr 
dle výpočtů TCO není jedinou důle-
žitou nákladovou položkou při pro-
vozu přístroje. Při hodnocení TCO 
na SPECT/CT přístroj byly v hori-
zontu pěti let zjištěny vysoké náklady 
na lidský kapitál, spotřební materiál 
nebo náklady na servisní smlouvy. 
Zdravotnická zařízení by při nákupu 
zdravotnické techniky měla více než 
na pořizovací cenu hledět na nároky 
obsluhy a na budoucí nákladové po-
ložky, které jsou spojeny s provozem 
tohoto přístroje. Jistě by bylo užiteč-
né vybírat tuto techniku s přihlédnu-
tím k nákladům servisních smluv či 
cen spotřebního materiálu.

dy na servisní smlouvy představují 
22,9 % kupní ceny.

Z výše uvedených poznatků vyplývá, 
že zdravotnická zařízení by se měla 
v oblasti úspor zaměřit na rozhodnu-
tí, v jakém rozsahu je pro organizaci 
servisní smlouva užitečná. Dále by 
se zdravotnická zařízení měla sou-
středit na výběr vhodného doda-
vatele spotřebního materiálu (tyto 
položky patří mezi nejvýznamnější 
hodnoty v rámci TCO).

Zdravotnická zařízení se při nákupu 
nákladnější zdravotnické techniky 
často rozhodují na základě nejniž-

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 DALŠÍ

Náklady na pořízení 20 774 - - - - - -

Náklady na servis a opravy - 668 581 1341 1351 1350 -

Náklady na provoz - 3 383 3 807 3 585 3 798 4 304 -

Náklady na likvidaci - - - - - - 350

TCO 20 774 4 051 4 388 4 926 5 149 5 654 350

Tabulka č. 5: Celkové náklady na vlastnictví přístroje SPECT/CT (v tis. Kč)

SPECT/CT

Náklad na pořízení 20 774

Náklady na servis 
a opravy

5 579

Náklady na provoz 18 877

Náklady na likvidaci 350

TCO 45 292

Tabulka č. 6: Suma nákladových položek 

v tis. Kč pro jednotlivé kategorie nákladů za 5 let

 

45,9 %

11,7 %

41,7 %

0,8 %
Náklady na pořízení (45,9 %)

Náklady na servis (11,7 %)

Náklady na provoz (41,7 %)

Náklady na likvidaci (0,8 %)

Obrázek č. 2: Procentuální rozložení nákladových položek pro přístroj SPECT/CT
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Metodu Total Cost of Ownership lze 
využít jako dílčí analýzu pro HTA 
studie při hodnocení problematiky 
z pohledu zdravotnického zaříze-
ní. Tato metoda má však také řadu 
úskalí. Metoda je časově náročná. 
Výsledek TCO je individuální. Ve vel-
ké míře záleží na výběru odborníků, 
kteří identifikují jednotlivé nákladové 
položky pro sledovaný přístroj. Při 
důsledném provedení však může být 
tato metoda velmi užitečná.

Závěr
Metoda TCO je často používána při 
rozhodování o investici, avšak k sa-
motnému hodnocení investic není 
vhodná. Využívá se hlavně při nákla-
dovém hodnocení několika variant 
přístrojů se stejným účelem použi-
tí v oblasti investičního plánování. 
Metoda TCO je často kombinována 
s dalšími ekonomickými metodami 
(Cost Benefit Analysis, Activity Ba-
sed Costing, Cost Effectiveness Ana-
lysis aj.).

Z výsledků provedené analýzy vy-
plývá, že náklady na provoz u vy-
braného přístroje SPECT/CT jsou 
ve sledovaném pětiletém horizontu 
srovnatelné s kupní cenou a potvrzu-
jí počáteční hypotézu, že pořizovací 
cena nepředstavuje dominující část 
z celkových nákladů, a neměla by tu-
díž být jediným vybraným kritériem 
při rozhodování o nákupu zdravot-
nické techniky. Aplikace TCO může 
mimo jiné upozornit na některé zá-
sadní problémy, např. neefektivní vy-
užití pracovní doby, dražší spotřební 
materiál, nebo na spekulativní servis-
ní smlouvy plného rozsahu.

___________________ 
Ing. Petra Hospodková, MBA
Katedra biomedicínské techniky

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT 

v Praze

e-mail: hospopet@fbmi.cvut.cz
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Michal Burger

Real world evidence data 
a jejich význam
pro zdravotnický systém 

Review

Souhrn
Výdaje zdravotních pojišťoven za zdravotní péči se každoročně pohybují ve výši 250 miliard korun českých. 
Významnou část tvoří položky za léčivé přípravky, a to více než 50 miliard korun českých. Tyto vysoké náklady 
jsou důvodem, proč plátci a regulátoři požadují před uhrazením nějaké nové zdravotní intervence důkazy 
prokazující dostatečnou klinickou účinnost, bezpečnost a nákladovou efektivitu. Data z randomizovaných 
klinických studií, která jsou standardně k dispozici v okamžiku vstupu nové molekuly na trh, nejsou často 
dostačující v té míře, aby poskytla požadované informace o tom, že nová terapie přináší požadovaný benefi t jak 
pro pacienty, tak i pro plátce. Studie přináší pouze parametry spojené s účinností, bezpečností a předpokládanou 
délkou léčby, které neposkytují plátcům velkou jistotu v odhadech týkajících se hodnoty nové terapie. Sběr dat 
v reálné klinické praxi může prokázat reálnou klinickou hodnotu nové zdravotní intervence, neboť zahrnuje větší 
soubory parametrů než v klinických studiích. Takový sběr přináší informace z různých subpopulací pacientů 
a jen tato data mohou identifi kovat efekt nové terapie za horizont registrační klinické studie. Sběr dat z reálné 
klinické praxe rovněž umožňuje kombinovat údaje z různých datových zdrojů, což může přinést novou kvalitu. 
Využitím údajů z reálné klinické praxe můžeme získat informace o epidemiologických trendech, dostupnosti 
zdravotní péče, obvyklých léčebných postupech, adherenci k léčbě a příležitostech na zlepšení zdravotní péče. 
Tato data mohou být ve spolupráci s plátci využita k identifi kaci neúčinné terapie nebo naopak k nalezení 
nových segmentů trhu, kde může být nová terapie uplatněna.

Klíčová slova
náklady na léčivé přípravky, zdravotnické výdaje, data z reálné klinické praxe, RWE data, regulace zdravotnických 
nákladů, vysoce inovativní léčivé přípravky

Summary
Total healthcare expenditures in the Czech Republic are around 250 billion CZK annualy. Drugs represent 
roughly 20 percent of these costs or around 50 billion CZK annually. That has led payers (HCIs) and regulators 
(MoH, SÚKL) to require data that demonstrate the cost-effectiveness of a medicine before agreeing to pay for it. 
Data from randomized clinical trials which are available at time of entry of new molecules to the market are not 
suffi cient to provide such an information, it may be diffi cult using conventional trial data alone to demonstrate 
that new expensive drugs provide real value relative to their cost. Payers concerns are related to the uncertainty 
in terms of effi cacy, safety and length of therapy. Real-world evidence (RWE) program can help to pharmaceutical 
companies, physicians, payers and healthcare providers to determine the effectiveness, safety and cost benefi t 
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of a medicine using the records of thousands of patients in real clinical practice. It makes use of very large data 
sets to identify how new drugs perform beyond the scope of clinical trials. RWE also allows providers, payers 
and pharma companies to integrate data from multiple sources, e.g. data from clinical registries, payers data, 
epidemiology data etc. Linking data from various databases can bring new insights and quality. Using RWE data 
we can gain insights into epidemiological trends, equity in terms of access to the therapy, treatment patterns, 
patient adherence and disease management opportunities. These can be used to find treatment inefficiencies 
and/or for new market segments identification. Using these data, pharmaceutical companies can work with 
stakeholders to determine exactly who benefits from new expensive therapies. When the evidence shows that 
a specific group of patients will have benefits from these medicines, then payers are much more willing to 
reimburse it.

Key words
drug costs, drug expenditure, real world evidence data, healthcare expenditures, regulation, high innovative
drugs 

Úvod
V současné době prochází farmaceu-
tický průmysl výraznou proměnou, ze-
jména pokud jde o marketingové části 
mateřských firem. Pod tlakem výzev, 
jimž jsou vystaveny farmaceutické 
společnosti, jsou nuceny výrazně mě-
nit své obchodní modely a přizpůsobit 
těmto změnám i organizační struktu-
ru, aby dokázaly i nadále uvádět na trh 
konkurenceschopné léčivé přípravky, 
za něž bude ochotný někdo zaplatit. 
Farmaceutická společnost musí být 
schopná nejen takový přípravek vyvi-
nout, ale i úspěšně definovat hodnotu 
svého výrobku a prodat ji i koncovým 
zákazníkům se zřetelem na to, že kaž-
dý z nich vnímá hodnotu konkrétního 
léčivého přípravku odlišným způso-
bem. Společnosti posilují oddělení 
zodpovědná za získání přístupu na trh, 
podporují vznik multidisciplinárních 
týmů složených z odborníků na epide-
miologii, farmakoekonomiku, analýzy 
dat a biostatistiku a zavádějí nové ob-
chodní modely reflektující změny v ná-
kupních procesech zdravotnických 
technologií (1).

Rostoucí incidence chronických one-
mocnění, přirozené stárnutí populace 
a rozvoj civilizačních chorob spolu 
s vysokými náklady na vývoj nových 

cování těchto dat nám umožňují lépe 
porozumět tomu, jak se sledovaná 
zdravotnická intervence chová v reál-
ném prostředí.

RWE v České republice
Výdaje zdravotních pojišťoven za zdra-
votní péči se každoročně pohybují ve 
výši 250 miliard korun českých. Vý-
znamnou část tvoří položky za léčivé 
přípravky, představují až 20 % výdajů, 
tedy více než 50 miliard korun čes-
kých (2). Tyto vysoké náklady jsou 
důvodem, proč zdravotní pojišťovny 
a SÚKL požadují před uhrazením něja-
ké nové zdravotní intervence důkazy 
prokazující dostatečnou klinickou účin-
nost, bezpečnost a nákladovou efekti-
vitu ve srovnání se standardní terapií. 
Data z randomizovaných klinických 
studií, která jsou standardně k dispo-
zici v okamžiku vstupu nové molekuly 
na trh, nejsou dostačující v té míře, aby 
poskytla potřebné informace. Na jejich 
základech je často obtížné prokázat, že 
nová terapie přináší požadovaný be-
nefit jak pro pacienty, tak i pro plátce. 
Studie přináší pouze parametry spojené 
s účinností, bezpečností a předpoklá-
danou délkou léčby, které neposkytují 
plátcům velkou jistotu v odhadech týka-
jících se hodnoty nové terapie. Sběr dat 
v reálné klinické praxi může prokázat 

léčiv (příčinou enormních výdajů na 
zdravotní péči) vytvářejí tlak na regulá-
tory a plátce zodpovědné za efektivní 
řízení těchto nákladů. Současné vlády 
se prostřednictvím svých regulačních 
orgánů zaměřují spíše na financování 
preventivních programů, nechtějí již 
tolik riskovat, pokud jde o výdaje za 
nová léčiva, a do popředí se tak dostá-
vají programy, v rámci nichž se o tato 
rizika dělí s výrobci. Dohody o sdí-
lení rizik mají různou formu a stávají 
se standardním nástrojem regulace 
vstupů zejména nákladnějších zdra-
votnických intervencí. Pro nastavení 
podmínek těchto dohod a pro roz-
hodování o tom, zda danou zdravot-
nickou intervenci hradit či ne, velice 
často nepostačují klinická data získaná 
z registračních klinických studií, a vzni-
ká proto potřeba dalšího monitorování 
jejích přínosů a nákladů v prostředí 
reálné klinické praxe. V této souvis-
losti hovoříme o Real World Evidence 
(RWE), tedy o sběru dat mimo režim 
umělého prostředí klinických studií. 
Jedná se o pojem zahrnující poměrně 
širokou oblast od epidemiologických 
studií, mapování léčebných postupů, 
klinických přínosů a nákladů léčebné 
intervence v post-marketingových stu-
diích, sledování compliance a adhe-
rence k léčbě apod. Sběr a vyhodno-
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reálnou klinickou hodnotu nové zdra-
votní intervence, neboť zahrnuje větší 
soubory parametrů než v klinických 
studiích. Takový sběr přináší informace 
z rozsáhlých souborů různých subpo-
pulací pacientů a jen tato data mohou 
identifikovat efekt nové terapie za hori-
zont registrační klinické studie. Sběr dat 
z reálné klinické praxe rovněž umož-
ňuje kombinovat údaje z různých dato-
vých zdrojů, jako jsou klinické registry, 
data plátců nebo epidemiologická data, 
což může přinést novou kvalitu. Využi-
tím údajů z reálné klinické praxe může-
me získat informace o epidemiologic-
kých trendech, dostupnosti zdravotní 
péče, obvyklých léčebných postupech, 
adherenci k léčbě a příležitostech na 
zlepšení zdravotní péče. Tato data mo-
hou být ve spolupráci s plátci využita 
k identifikaci neúčinné terapie nebo na-
opak k nalezení nových segmentů trhu, 
kde může být nová terapie uplatněna. 
Pokud by nová zdravotní intervence na 
datech z reálné klinické praxe prokázala 
účinnost a nákladovou efektivitu, mohli 
by být plátci více nakloněni tomu tako-
vou terapii hradit.

finici vysoké inovativnosti v přísluš-
ném zákoně zneužíván i pro přípravky, 
které inovativní nejsou. Problémem je 
i krátká doba sledování a malé vzorky 
pacientů sloužících k analýze.

Příkladem fungujícího systému sběru 
dat z reálné klinické praxe, všeobecně 
akceptovaného a s výstupy využívá-
nými při jednání s plátci a regulátory, 
je systém původně lékových registrů, 
nyní převážně registrů na diagnózu, 
iniciovaných a zaštítěných odborný-
mi společnostmi. Nejvýznamnějším 
správcem těchto registrů v České re-
publice je Institut biostatistiky a analýz 
Masarykovy univerzity v Brně (IBA 
MU). IBA MU v současné době řeší ně-
kolik desítek klinických registrů zejmé-
na z onkologie, které obsahují údaje 
o léčbě tisíců pacientů (6). Data jsou 
využívána nejenom za účelem různých 
vědeckých publikací, ale také pro jed-
nání odborníků s plátci o podmínkách 
úhrady léčivých přípravků a pro pre-
dikce počtu léčených pacientů v kon-
krétních indikacích. Hodnota dat zís-
kaných z klinických registrů vzrůstá, 

Pokus o praktickou implementaci 
výsledků sběru dat z reálné klinické 
praxe do postupů pro stanovení úhra-
dy z veřejného zdravotního pojištění 
v České republice probíhá u tzv. vy-
soce inovativních léčivých přípravků 
(VILP). Systém úhrad z veřejného 
zdravotního pojištění v ČR zná mecha-
nismus dočasné úhrady v režimu 2 let, 
s možností prodloužení o 1 rok u lé-
čivých přípravků, které splňují definici 
VILP. Podmínkou získání této dočasné 
úhrady je sběr dat v reálné klinické 
praxi a po uplynutí dočasné úhrady 
průkaz o jejich nákladové efektivitě 
s využitím takto získané evidence (3, 
4, 5). Tento mechanismus se od roku 
2012, kdy vstoupila v platnost výše 
zmíněná legislativa, stal poměrně dosti 
využívaným a k prosinci 2016 byl im-
plementován u 23 léčivých přípravků 
(viz obrázek č. 1). V poslední době je 
však celý mechanismus podrobován 
kritice, a to jak ze strany plátců, tak 
i odborníků, zejména pro administra-
tivní náročnost spojenou s přípravou 
a realizací sběru klinických dat a také 
kvůli faktu, že je díky nedokonalé de-

Sběr a hodnocení dat VILP v ČR – ukončené a aktuálně zařazené LP

Dočasná úhrada
v prvním období (n = 7)

Dočasná úhrada
v druhém období (n = 4)

Sběr dat VILP ukončen
 – trvalá úhrada (n = 12)

VILP – indikace – 
platnost dočasné 

úhrady

KADCYLA – karcinom prsu 
(1. 3. 2017) 

ERIVEDGE – bazocelulární karc. 
(1. 6. 2017) 

STIVARGA – mCRC (1. 7. 2017) 

VOTRIENT – sarkomy měkkých 
tkání (1. 9. 2017) 

IMNOVID – mnohačetný myelom 
(1. 9. 2017) 

NEXAVAR – karcinom štítné žlázy 
(1. 11. 2017) 

ADEMPAS – plicní hypertenze 
(1. 10. 2017)

PERJETA – karcinom prsu 
(1. 2. 2017) 

XALKORI – NSCLC 
(1. 3. 2017) 

ESBRIET – idiopatická plicní 
fibróza (1. 7. 2017) 

LEVACT – (1. 11. 2017) – pozn. 
Sběr dat neprobíhá ve spolupráci 
s NR VILP 

TROBALT – epilepsie 

JEVTANA – kastračně rezistentní 
karc. prostaty 

ZYTIGA – kastračně rezistentní 
karc. prostaty 

INLYTA – metastatický karc. ledviny 

MEPACT – osteosarkom dětí 
a mladistvých 

HALAVEN – metastatický karc. prsu 

EYLEA – okluze sítnicové vény 

LUCENTIS – okluze sítnicové vény 

AFINITOR – p NET 

YERVOY – melanom 2. linie 

ZELBORAF – melanom 

TAFINLAR – melanom 

Obrázek č. 1 – VILP v České republice definované podle legislativy z roku 2011 (3, 4, 5) - stav ke konci roku 2016
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jestliže je propojíme s daty o vykáza-
né zdravotní péči od poskytovatelů 
zdravotní péče, s daty Národního 
onkologického registru nebo s jinými 
dostupnými datovými zdroji. Takto 
realizované projekty mapující léčbu 
melanomu a NSCLC v České republice 
publikovali autoři Melichar a kol. (7) 
a Skřičková a kol. (8). Obě publikace 
se ukázaly jako klíčové v okamžiku 
vstupu nových nákladných léčivých 
přípravků pro tyto indikace a sloužily 
k poměrně přesnému odhadu předpo-
kládaných dopadů takového vstupu.

Závěr
Náklady na léčivé přípravky neustá-
le rostou. V souvislosti s tím vzrůstá 
neochota regulátorů a plátců platit za 
nové molekuly bez obranných me-
chanismů snižujících případné riziko, 
že zaplatí za léčbu neúčinnou nebo 
nákladově neefektivní. Tuto nejistotu 
nepomáhají vyřešit ani data z regist-
račních klinických studií, která jsou ve-
lice často v okamžiku žádosti o úhradu 
ještě nezralá. Do praxe se tak dostávají 
dohody o sdílení rizik, vyžadující, aby 
mohly být vyhodnoceny a realizová-
ny, sběr dat z reálné klinické praxe. 
Systém sběru dat používaný k progra-
mům platby za výkon (účinek, efekt, 
outcome) je nejčastějším příkladem 
tzv. RWE projektů. Sběr dat může 

být využíván i mnohem dříve, než je 
nový léčivý přípravek uveden na trh, 
a to k mapování léčebných postupů, 
epidemiologické zátěže zkoumaným 
onemocněním nebo v rámci výpočtu 
nákladů na stávající terapii, kterou se 
chystáme novou zdravotní intervencí 
nahradit. Speciálním typem RWE jsou 
tzv. decision impact studie měřící do-
pad uvedení nové terapie, zejména po-
kud jde o změny chování v léčebných 
postupech s návazností na vyčíslení 
nákladů. Nástrojem sběru dat z reálné 
klinické praxe mohou být zdravotnické 
registry, ekonomická data plátců, po-
vinné zdravotnické registry nařízené 
zákonem (registr zemřelých), populač-
ní průzkumy nebo post-marketingové 
studie. Při realizaci sběru dat a výběru 
vhodných nástrojů je třeba vždy vzít 
do úvahy, že benefi ty získané z RWE 
projektů by měly vždy převažovat nad 
náklady a administrativní zátěží. 

___________________ 
Mgr. Michal Burger
Institut biostatistiky a analýz, s. r. o.

e-mail: michalburger@tiscali.cz
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Kategorie příspěvků: vědecké články (původní sdělení, review), novinky ze světa, editorialy

Vědecké články mají obsahovat tyto náležitosti
1) strukturovaný souhrn a klíčová slova v češtině/slovenštině a angličtině

2) text článku
3) Číslem v kulatých závorkách odkazujte v textu na citované zdroje uvedené za textem v pořadí, v jakém jsou 

citovány poprvé. Následné odkazy stejného citovaného zdroje obdrží stejné číslo jako první. Lokace citace 
v dokumentu pište po číslicích.

4) případně dokumentaci (fotografie, obrázky, tabulky, grafy) ve verzi pro tisk

Příspěvky zasílejte výhradně v elektronické formě, fotografie ve formátu TIF nebo JPG 
(velikost JPG souboru by neměla klesnout pod 300 kB), grafy, schémata a tabulky vždy formou 

samostatného souboru (nejlépe ve formátu EPS, AI, CDR,WMF případně Word, Excel, Power point).
Odkazy na literární citace v textu uvádějte čísly v kulaté závorce jako horní index. 

Forma citace by měla odpovídat zvyklostem běžným ve většině západních časopisů.

Monografie
PŘÍJMENÍ, INICIÁLA křestního jména autora. Název knihy. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, datum

publikování. Název edice a číslování. Standardní identifikátor.
(Vydání je povinné pouze v případě, že se nejedná o první vydání.)

Příklad: BOWLING, A. Methods in Health: Investigating Health and Health Services. 4th ed. Buckingham: Open 
University Press, 2014.

Článek v časopise
PŘÍJMENÍ, INICIÁLA křestního jména autora příspěvku. Název příspěvku. Název periodika. [Typ nosiče]. Vydání. 

Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Číslování, Rozsah stránek příspěvku [Datum citování]. 
Standardní identifikátor (ISSN). Dostupnost a přístup.

(Typ nosiče, datum citování a dostupnost se uvádí pouze u článků v elektronických periodikách.)
Příklad: MC GINNIS, S., J. MOORE. The health services research workforce: current stock. Health Serv Res. 

2009, č. 6, s. 2214–22226.

O zařazení prací zaslaných k publikaci rozhodne redakční rada časopisu Ekonomie ve zdravotnictví.
Všechny příspěvky procházejí standardním recenzním řízením.

Práce zasílejte na adresu: info@wemakemedia.cz



Víc informací o projektech a aktivitách Astellas 
najdete na stránkách www.astellas.cz

Zlepšujeme zdraví lidí 
                na celém světě

Naše poslání
Společnost Astellas vyrábí a prodává farmaceutické 
produkty, které znamenají pro lidi na celém světě příslib 
zdravějšího života. Jako globální farmaceutická společnost 
je Astellas odhodlaná stát se „LEADING LIGHT FOR LIFE”.

Naše fi lozofi e
Přispívat ke zlepšování zdraví lidí po celém světě 
prostřednictvím inovativních a spolehlivých 
farmaceutických produktů.




