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PŘEVRATNÉ OBJEVY NOVÝCH LÉKŮ VZNIKAJÍ V LABORATOŘÍCH,

ALE RODÍ SE UŽ V NAŠICH SRDCÍCH.

Přes 100 let pohání zaměstnance MSD společná touha: vyvíjet léky a vakcíny, které zlepšují miliony
lidských životů. S podobnou péčí se věnujeme novým veterinárním přípravkům. Uvědomujeme
si však, že je před námi ještě dlouhá cesta, proto klademe důraz na výzkum a vývoj. Stejné úsilí
věnujeme zlepšování dostupnosti lékařské péče a spolupráci s těmi, kteří sdílejí naše nadšení pro
zdravější svět. Víme, že to zvládneme. Dáváme do toho vše.
Chcete vědět více o našem poslání? Navštivte www.msd.cz

Merck Sharp & Dohme s.r.o., Evropská 2588/33a, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 010 111, email: dpoc_czechslovak@merck.com
08-2018-CORP-1192224-0000
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Rozvoj v oblasti telemedicíny je prezentován v podobě telemonitoračního systému využívaného v prenatální péči při diagnóze
rizikového těhotenství. S využitím Saatyho metody a analýzy shody a neshody bylo provedeno multikriteriální hodnocení a
analyzována nákladová efektivita telemonitoračního systému v porovnání se stávajícím systémem standardní péče.
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New Health Technologies: Managing Access, Value and Sustainability – a new OECD study
Miroslav Barták, Vladimír Rogalewicz
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Přehled informací z kapitol aktuálně publikované studie OECD – nové, inovativní technologie, jejich přínos pro zdravotnický
systém. Léčivé přípravky, zdravotnické prostředky, personalizovaná medicína a využívání zdravotnických dat. V závěru autoři
hodnotí přínos studie pro ČR.

Databáze spravovaná Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogové závislosti a její
využitelnost pro odhad společenských nákladů užívání ilegálních drog
Database managed by the European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction and its
utility to estimate the social costs of using illicit drugs
Benjamin Petruželka
Představení veřejně dostupné databáze provozované EMCDDA, na základě vybraných ekonomických přístupů k hodnocení
drogových politik analyzuje její výpovědní hodnotu, charakterizuje databázi a nastiňuje možnosti jejího současného využití ve
vztahu k výpočtu společenských nákladů užíváni ilegálních drog.
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Novartis
Česká republika

20 let inovací
pro pacienty v České republice
Společnost Novartis vznikla v roce 1996 spojením ﬁrem Ciba-Geigy
a Sandoz, jejichž tradice sahá až do poloviny 18. století. Během
uplynulých 20 let jsme se stali jednou z nejvýznamnějších ﬁrem
v oblasti vývoje nových léků. Svými inovativními léčivými přípravky
zlepšujeme zdraví více než jedné miliardě lidí po celém světě.
Jsme rádi, že pomáháme i lidem v České republice.

Novartis s.r.o.
Gemini, budova B, Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4
tel.: 225 775 111, fax: 225 775 222, www.novartis.cz

CZ1611561727/11/2016

Editorial

Rozhovor
s Ing. Ladislavem Friedrichem
Ing. Ladislav Friedrich, CSc., (64 let) pracoval jako informatik, analytik a projektant informačních systémů.
Od roku 1993 působil na pozici ředitele Odboru informatiky Oborové zdravotní pojišťovny a od roku 1997
do konce roku 2015 na pozici generálního ředitele Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven
a stavebnictví. V současné době zastává funkci prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven ČR, která sdružuje všech
šest zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, působících v ČR.

Podle dat OECD vynakládá Česká
republika na zdravotnictví 7,1 %
z HDP, což nás řadí na jedno z posledních míst mezi zeměmi OECD,
přičemž podíl peněz z veřejných
zdrojů ve zdravotnictví je jeden
z nejvyšších a spoluúčast pacientů
je naopak mizivá. Jakým způsobem
bychom měli navýšit objem financí
jdoucích do zdravotnictví? Vidíte
zde například prostor pro spolufinancování pacientů?
Zdravotní a sociální systémy jsou
v různých státech natolik odlišné, že
přesné srovnání celkových výdajů
na zdravotnictví není možné, provést
ho lze pouze orientačně. Za nesporné však považuji to, že významnou
rezervou pro rozvoj zdravotnictví je
platba ze strany občanů ať už přímo,
nebo prostřednictvím smluvního – komerčního pojištění. V současné době
narůstají zdroje pro veřejné zdravotní
pojištění ročně o 4 až 5 %, to je o 10 až
12 mld. Kč. Ačkoli výhledově by bylo
zapotřebí překročit toto stávající tempo nárůstu, vývoj mezd a rozpočtových omezení státu v následujících
letech to nedovoluje. Rozvoj medicíny
a stárnutí populace však vytváří takový tlak na veřejné zdravotní pojištění,
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že bude nezbytné hledat další finanční
zdroje a současně zvyšovat efektivitu
již stávajících kapacit a způsobů poskytování péče. Obě tyto cesty spolu
souvisejí a mohou se dobře doplňovat.
Prostor pro částečné spolufinancování
zdravotní péče nesporně v České republice existuje. Realizaci brání pouze
krátkozraké a populistické postoje politických stran, které se na rozumném
postupu v této oblasti dosud nebyly
schopny alespoň minimálně shodnout.
Poplatky a doplatky nelze zavádět a rušit podle toho, kdo zrovna vládne. Parametrické změny samozřejmě vlády
podle své orientace vždy dělají, ale tak
extrémní změny v postoji, jaké jsme zažili za uplynulých osm let, škodí všem.
Zdravotnictví v ČR je dlouhodobě
podinvestováno. S ohledem na tento fakt a obtížnou personální situaci
jste spíše optimista nebo pesimista,
pokud jde o udržení kvality zdravotní péče?
V nákladové struktuře zdravotnictví
v ČR převažují především výdaje do investičně náročné akutní lůžkové péče.
Máme zbytečně mnoho nemocnic,
zbytečně mnoho akutních lůžek a zbytečně dlouhé doby hospitalizace. Tak-
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že celkové investice do zdravotnictví
jsou podle mého názoru i s ohledem
na čerpání evropských fondů adekvátní možnostem. Problém vzniká
zbytečným rozmělňováním investic
do mnoha různých akcí a na zbytečně
mnoho míst. Vyšší koncentrace specializované a nákladné péče by přitom
nejen umožnila lépe investovat, ale významně by zvýšila kvalitu a efektivitu
péče o pacienty. Poslední seriózní pokus zdravotních pojišťoven o restrukturalizaci sítě nemocnic však skončil
v roce 2013. Bohužel jsme nedokázali
o prospěšnosti našeho záměru přesvědčit veřejnost, získat podporu a být
dostatečně odvážní. Stát místo nepopulárních kroků raději od roku 2014
zvolil navyšování zdrojů. Část investic
od té doby směřovala i do těchto fakticky nadbytečných kapacit. Úhradové
vyhlášky nás pak bohužel nutí tyto
provozy financovat, často i zbytečně
vysokými částkami. Samy pojišťovny
potřebné změny v síti nemocnic nezvládnou. Můžeme dát doporučení, ale
redukce sítě musí mít alespoň minimální podporu ministerstva zdravotnictví
a krajů, a to po celou dobu realizace,
která by byla na několik let. Na základě
dosavadních zkušeností se obávám, že

není to cesta, jak vyřešit personální
nouzi a zvýšit kvalitu péče? Jinak
řečeno, mohla by jak v oblasti financování, tak i při řešení personálních
Z plateb za zdravotní péči nelze zaotázek pomoci optimalizace sítě
jistit v nemocnicích větší investice.
zdravotnických zařízení?
Chystáte nějaký nástroj pro konJak vyplývá z předchozích odpověcepční a dlouhodobé řešení?
dí, já tuto cestu vidím jako nezbytně
V žádném případě není pravda, že
nutnou. Pro Českou republiku by nez plateb zdravotních pojišťoven nelze
pochybně z hlediska státních garancí
zajistit větší investice. V řadě nemocstačila špičková specializovaná pranic to jde docela dobře. Příkladem
coviště v Praze, Brně a Ostravě a síť
může být třeba Jihočeský kraj. V inplně vybavených krajských nemocnic.
vesticích však často převažuje chaos,
Na úrovni okresů by měl být kladen
na kterém se podílí také boje o dotační
důraz spíše na dostatečnou dostuppeníze. Efektivní a účelná struktura kanost péče základní, specializované
pacit zdravotnického systému tak bopředevším v ambulantní podobě, lůžhužel někdy nehraje rozhodující roli.
kové v základních oborech a následZdravotní pojišťovny by však neměly
né, rehabilitační a sociálně zdravotní.
prioritně řešit jednotlivé vlastní invesZ akutní lůžkové péče by zřejmě postatice v nemocnicích. Měly by samočovaly pouze kapacity pro zvládnustatně nakupovat zdravotní
telné urgentní stavy v rámpéči, a to v závislosti
ci několika základních
na její efektivitě, zájmu
oborů. Když v roce
pacientů a kvalitě.
2013 připravovaly
Česká republika by
pojišťovny spolu
také měla vytvořit
s kraji a ministerjasný plán, jak bustvem
zdravotdeme v budoucnu
nictví úpravu sítě
zajišťovat náhradu
nemocnic, byly
za investice, kteorganizovány proré dnes čerpáme
testy proti rušení
z rozvojových fonněkterých vybavedů. Tyto zdroje přených, přesto nedostanou existovat, ale
statečně vytížených
zařízení i přístroje
kapacit. V následujíIng. Ladislav Friedrich, CSc.
se opotřebí a bude
cích letech se občas
třeba je obnovit.
stalo, že sami orgaKaždou investici by tak již dnes měla
nizátoři protestů po nějakém čase hleprovázet věrohodná kalkulace, zda si
dali pomoc pro sebe a své rodinné přízakoupený přístroj vydělá provozem
slušníky na jakýchkoliv vzdálenějších
na své obnovení v plné ceně. Pokud
špičkových pracovištích, jen ne v té
ne, pak by se pořizovat neměl. Souhla„své“ nemocnici. Takže ano, koncentsím však s tím, že u účelné a potřebné
race by mohla pomoci jak s investiceinvestice si nemocnice zaslouží i domi, tak s personálním zabezpečením
statečně dlouhý garantovaný kontrakt
a také s kvalifikačním růstem lékařů
od pojišťovny.
a kvalitou, ale musí mít širší podporu.
ohledně financí a kvality péče se bude
muset situace ještě více zhoršit, abychom nalezli odvahu něco změnit.

Méně nemocničních zařízení a soustředění péče do větších center –
Číslo 2 / Rok 2017

Lze podle vás, pane inženýre, měřit kvalitu zdravotní péče a existují

nástroje, jak porovnávat v tomto
parametru jednotlivá zdravotnická
zařízení?
Kvalitu zdravotní péče samozřejmě
lze měřit. Měření má však evidentně
více aspektů a není nijak normováno.
Obecně jsou používány tři základní
pohledy na kvalitu. Prvním a určitě důležitým je subjektivní názor a hodnocení ze strany pacienta. Druhý pohled
vychází ze systémů hodnocení kvality,
tedy nezávislé hodnocení a akreditace
kvality procesů ve zdravotnických zařízeních. Ty by měly garantovat bezpečnost, kvalitu řízení a kontrol i ochranu
práv pacientů. Třetím a možná nejdůležitějším, ale i nejobtížnějším aspektem hodnocení kvality by pak mělo
být hodnocení výsledků léčby na dostatečně velkém počtu případů a při
použití ustálené a objektivní metodiky hodnocení. To je však mimořádně
obtížný úkol. Objektivizovat metodiku
hodnocení je mezi různými zdravotnickými zařízeními, obory a diagnózami
samo o sobě obtížné, a navíc čím hůř
se příslušné zařízení v pořadí hodnocených umístí, tím větší energii věnuje zpochybnění výsledků. O tuto třetí
část hodnocení se pokoušelo Národní
referenční centrum společně zřízené
zdravotními pojišťovnami, zástupci poskytovatelů a ministerstvem zdravotnictví. Asi také proto bylo v roce 2014
zrušeno.
Existuje nějaký systém, na jehož základě hodnotíte kvalitu zdravotní
péče v přímo řízených nemocnicích
a jaké z tohoto hodnocení vyvozujete důsledky?
Současný systém úhrad zdravotní
péče je mimořádně demotivující pro
nějakou diferenciaci podle kvality. Pojišťovna sice může mít a obvykle má
ke kvalitě péče nějaké ukazatele ze
svých informačních systémů a z hodnocení pacientů, ale fakticky to na její
úhradu nemá žádný významný dopad.
Úhrada je stanovena vyhláškou plošně
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a tak vysoko, že na další bonifikace
obvykle nezbývá. Revizní lékaři samozřejmě mohou a také provádějí kon
troly jednotlivých případů. Tyto jejich
kontroly však nutně podchytí jen část
výkonů. Naopak obecná hodnocení
kvality se zohledňují v centrálním řízení úhrad jen velmi obtížně.
V poslední fázi schvalování je zákon
o univerzitních nemocnicích. Jaké
výhody realizace tohoto zákona přinese?
Zdravotní pojišťovny nemají ambice
detailně hodnotit správné právní postavení těchto, dnes převážně fakultních nemocnic. Z našeho pohledu by
mělo mít vedení těchto nemocnic co
největší pravomoci, ale také zodpovědnost za řízení a kvalitu služeb. Považuji
za velmi nešťastné, aby vláda rozhodovala o plošné výši platů a příslušný
ředitel jen propočítal finanční dopady
a uplatnil přes ministerstvo zdravotnictví nárůst úhrad od zdravotních pojiš-
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ťoven. V takovém systému vlastně nikdo za nic nenese plnou odpovědnost
a občan, který to všechno platí, může
jen doufat, že za své peníze také něco
získá. Navrhovaná právní úprava mírně samostatnost řízení nemocnic posiluje, ale k ideálu má stále daleko.
Do voleb zbývá již jen několik málo
měsíců. Jaké jsou vaše priority
na toto období a co byste ještě rád
nastartoval nebo případně dokončil?
Svaz zdravotních pojišťoven zohlednil
všechny naše zkušenosti s fungováním systému veřejného zdravotního
pojištění i poznatky, které máme o vývoji v zahraničí, především v Evropské
unii. Formulovali jsme čtyři základní
doporučení pro politické strany k jejich programům pro zdravotnictví. Pokoušíme se tato svá doporučení popularizovat, zdůvodňovat i rozpracovávat
do konkrétních opatření a věříme, že
se nám pro ně podaří získat co největší
podporu.
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Jedná se o tyto priority:
• nalezení férových cen za zdravotní
péči prostřednictvím konkurence 		
mezi poskytovateli zdravotní péče,
• motivaci pacientů a jejich lékařů 		
k efektivní spolupráci při realizaci 		
programů komplexní péče, zejména
u chronických onemocnění,
• zavedení dvousložkového pojistného
na zdravotní pojištění s přímou
vazbou na zdravotní pojišťovny
a jejich hospodaření,
• zvýšení reálné dostupnosti kvalitní
bezplatné péče pro každého
pacienta, díky jasné definici
standardu a stanovením pravidel
pro ceny za nadstandardní služby.

Děkujeme Vám za rozhovor.

_____________________
Redakce We Make Media, s. r. o.

Případová studie

Analýza nákladové efektivity systému
telemonitoringu v oblasti gynekologie
a porodnictví
The Cost-effectiveness Analysis of the
Telemonitoring System in the field of Gynecology
and Obstetrics
Jiří Hrubý, Ondřej Gajdoš

Souhrn
V současné době jsou stále vyvíjeny nové technologie za účelem neustálého zlepšování zdravotní péče. Rozvojem
technologií prochází také telemedicína, která se využívá v mnoha oborech. Cílem této studie je porovnat
telemonitorační systém s péčí, která je standardně používaným přístupem na gynekologicko-porodnických
pracovištích.
Z provedené literární rešerše byly vybrány a ohodnoceny skupinou odborníků vhodné ekonomicko-klinické
efekty. Pomocí Saatyho metody byly stanoveny váhy kritérií a samotná matice byla otestována na konzistenci.
Váhy kritérií byly použity v Analýze shody a neshody (CDA) pro multikriteriální hodnocení dvou přístupů
k prenatální péči. Sběr nákladových dat pro ambulantní prenatální péči probíhal retrospektivně ve spolupráci
s gynekologicko-porodnickou ambulantní ordinací v Libereckém kraji ČR. Nakonec byla vyhodnocena analýza
nákladové efektivity, byl vypočten poměr inkrementálních nákladů a efektů (ICER) a provedena jednocestná
citlivostní analýza.
Celkové náklady ambulantní péče zahrnující náklady na monitorovací systém děložní aktivity z pohledu plátce
jsou 200 276 Kč. Celkové náklady na skupinu těhotných pacientek se standardní prenatální péčí jsou 182 861 Kč.
Na jednu vynaloženou peněžní jednotku dojde k získání 14,73 × 10-6 efektu u monitorované skupiny pacientek
a 7,27 × 10-6 efektu u standardní skupiny pacientek.
Analýza nákladové efektivity prokázala, že využití přístupu se systémem telemonitoringu v prenatální péči je
výrazně nákladově efektivnější než standardní péče.
Klíčová slova
analýza nákladové efektivity, multikriteriální hodnocení, telemonitoring, prenatální péče
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Summary
Currently new technologies are still being developed in order to constantly improve health care. Telemedicine
is also in progress and is used in many fields. The aim of this study is to compare the telemonitoring system to
a care, which is a standard approach in gynecological and obstetric facilities.
Economic and clinical outcomes were selected from the conducted literary review and evaluated by a group
of experts. The criteria weights were determinated with the help of the Saaty’s method and the matrix itself
was tested for consistency. The criteria weights were applied in the Concordance Discordance Analysis (CDA),
which was used for multi-criteria decision making of two approaches to prenatal care. Collecting of cost data
for outpatient prenatal care was carried out retrospectively in cooperation with the gynecological-obstetric
outpatient facility in Liberec Region in the Czech Republic. Finally, the cost effectiveness analysis was evaluated,
the ratio of incremental costs and effects (ICER) was calculated and one-way sensitivity analysis was performed.
The total costs of outpatient care, including the cost of uterine activity telemonitoring system, from the payer’s
perspective are CZK 200 276. The total costs for a group of pregnant patients with standard ambulatory prenatal
care are CZK 182 861. For one deployed money unit a 14,73 × 10-6 effect is obtained in a monitored patient group
and a 7,27 × 10-6 effect in a standard patient group.
Cost-effectiveness analysis showed that the use of a telemonitoring system in prenatal care is significantly more
cost-effective than the standard care.
Key words
cost-effectiveness analysis, multi-criteria decisionmaking, telemonitoring, prenatal care

Úvod
V České republice se začaly telemedicínské projekty objevovat teprve v roce
1997, přesto mají velký potenciál a dochází k jejich rozvoji. Za oblast s největšími zkušenostmi můžeme považovat
telekardiologii (Středa, 2014). V rámci
gynekologie a porodnictví se začínají objevovat telemedicínské konzultace spe
cialistů nebo dálková monitorace daných
veličin jako je gestační diabetes mellitus,
srdeční tepové frekvence a předčasné
děložní kontrakce. I přes vysoký počet
předčasných porodů a neustále rostoucí
počet rizikových těhotenství v ČR klinické studie chybí (ÚZIS ČR, 2013). Cílem
této studie, jejíž jádro vychází z diplomové práce, je porovnat telemonitorační
systém s péčí standardně používanou
na gynekologicko-porodnických pracovištích (Hrubý, 2016).
Označení těhotenství za rizikové může
být způsobeno různými příčinami a jed-
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nou z nich je i předčasný porod. Dle
Světové zdravotnické organizace a Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 je
kritériem pro předčasný porod délka
trvání těhotenství, která nepřesahuje 37 těhotenských týdnů. U porodní
váhy novorozence nižší než 2 500 g
můžeme také předpokládat, že se jednalo o předčasný porod. Doporučený
postup péče v těhotenství rozděluje rizika těhotných do tří skupin, a to těhotné
s malým, středním a vysokým rizikem
(Čech, Hájek, Maršál & Srp, 2007; Roztočil, Hájek, Maršál & Srp, 2008).
Současný stav problematiky
Literární rešerše zahraničních odborných studií, z kterých byly čerpány
informace týkající se metodiky, klinických efektů a hodnotících kritérií prokázaly, že využití telemedicíny v porodnictví nabízí praktické výhody a úspory
nákladů pacientům i celému zdravotnímu systému. Studie byly zaměřeny
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na ambulantní i lůžkovou prenatální
zdravotní péči. V oblasti gynekologie
a porodnictví byly často přínosy rozděleny na mateřské a novorozenecké.
Mateřské přínosy zahrnovaly délku
a počet hospitalizací během těhotenství nebo úspěšnost tokolytické léčby.
Mezi novorozenecké přínosy patřily
četnost předčasného porodu, porodní
hmotnost novorozence nebo gestační
věk při porodu. Mezi hlavní přínosy telemedicíny v domácí péči patří snížení
nákladů na dopravu, zvýšení efektivity pro poskytovatele zdravotní péče,
úspora lůžek a zkrácení čekacích seznamů. Celkově lze na základě literárních
rešerší shrnout, že intervence telemonitoringu vede k zefektivnění ambulantního i hospitalizačního procesu, a to
i za cenu vzniklých nákladů (Buysse et
al., 2008; de la Torre-Díez, López-Coronado, Vaca, Aguado & de Castro, 2015;
Meiner et al., 2011; Wapner, Cotton, Artal, Librizzi & Ross, 1995).

Porovnávanou intervencí telemonitoringu v této studii PrenCareTM je monitorovací systém sloužící pro dlouhodobé prenatální sledování těhotných
žen, jejichž průběh těhotenství je
zařazuje do rizikové skupiny ohrožených předčasným porodem. Systém
sleduje stav děložní činnosti těhotné
ženy a umožňuje zjistit, kdy a za jakých pohybových podmínek vznikají
děložní kontrakce. Mobilní zařízení lze
používat zejména v ambulantní péči
v délce jednoho týdne až tří měsíců.
Naměřená data uložená do paměti
jsou poté prostřednictvím PC nebo
chytrého telefonu přenesena ke zpracování lékařem. Možnost sledování
těhotné ženy na dálku by mohla v určitých případech redukovat nutnost
a délku hospitalizace. Problém je však
zatím na straně financí, kdy pro telemedicínské technologie používané
v porodnictví a gynekologii neexistuje
úhrada ze zdravotního pojištění (Magann et al., 2011; PrenCare, 2015).
Nákladová data
Sběr dat pro ambulantní prenatální
péči probíhal retrospektivně ve spolupráci s gynekologicko-porodnickou
ambulantní ordinací v Libereckém kraji ČR, která využívala telemonitorační
prenatální systém PrenCareTM. Anonymizovaný výběr pacientek a sběr dat
probíhal na konci roku 2015. Ve snaze
stanovit kvalitní a objektivní výběrový soubor byla jedinou přípustnou
pojišťovnou Všeobecná zdravotní pojišťovna. Většina rizikově těhotných
pacientek byla pojištěna právě u této
zdravotní pojišťovny a ordinace měla
se zdravotní pojišťovnou nasmlouvány
trimestrální seznamy kódů zdravotních výkonů. První skupinu pacientek
tvořily pouze těhotné pacientky spadající do kategorie těhotné s malým
rizikem. Druhá skupina, která byla
označována za standardní, byla vybrána retrospektivně randomizovaným
stratifikovaným výběrem. SledovanýČíslo 2 / Rok 2017

mi veličinami obou vzorků byly věk,
gestační stáří při začátku a ukončení
monitorace (pouze u první skupiny),
zdravotnické výkony ošetřujícího gynekologa, laboratorní vyšetření, léky,
zdravotnické výkony dalších ambulantních specialistů.
Náklady na ambulantní péči z pohledu
plátce zdravotní péče se vypočítaly pomocí bodové hodnoty daného výkonu, která byla následně vynásobena finanční hodnotou bodu. Bylo počítáno
s hodnotou bodu pro rok 2015 v ambulantní péči příslušných lékařských
odborností (Ministerstvo zdravotnictví
ČR, 2014; Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, 2015).
Stejně tomu bylo i u nákladů na laboratorní vyšetření. Celkové náklady
na laboratorní vyšetření byly získány
součtem laboratorních vyšetření vykazovaných klinickou biochemií, lékařskou mikrobiologií a transfúzním
oddělením (Ministerstvo zdravotnictví
ČR, 2014; Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, 2015).
Náklady na léčivé přípravky byly získány součtem možných maximálních
úhrad pro dané léčivé přípravky, které
pacientky v rámci péče užívaly. Orientační výše úhrady ze zdravotního pojištění byla získána z databáze léků Státního úřadu pro kontrolu léčiv (Státní
ústav pro kontrolu léčiv, 2015).
Metody
Návratnost investic
Pro výpočet návratnosti investice vynaložené lékařem na intervenci byla
využita metoda porovnání investovaného kapitálu a zisku v podobě ročního příjmu. Posuzovanou intervencí byl
nákup systému prenatálního telemonitoringu děložní činnosti.
Multikriteriální rozhodování
Byla vytvořena odborná skupina a po-

mocí moderované diskuze vybrány
relevantní ekonomicko-klinické efekty,
které vycházely z literární rešerše. Odborná skupina byla složena ze tří lékařů
s odborností gynekologie a porodnictví
a byla doplněna jedním biomedicínským technikem z oblasti této lékařské
odbornosti. Ohodnocení efektů a stanovení vah kritérií bylo provedeno touto
skupinou odborníků pomocí Saatyho
metody párového porovnávání (Korviny, 2002; Saaty, 1990). Saatyho matice
byla otestována na konzistenci pomocí
výpočtu koeficientu konzistence (Kneppo, Rogalewicz, Ivlev, Juřičková & Donin, 2013). Váhy kritérií byly použity při
multikriteriálním hodnocení dvou přístupů k prenatální péči. Pro multikriteriální
rozhodování byla použita Analýza shody
a neshody CDA. Tato metoda byla zvolena vzhledem k počtu a charakteru hodnocených variant (Korviny, 2002).
Analýza nákladové efektivity
Analýza nákladové efektivity byla
v tomto případě provedena z perspektivy plátce zdravotní péče. Při jejím
vypracování byly posuzovány veškeré
náklady spojené s prenatální ambulantní péčí o rizikově těhotnou pacientku (Goodman, 2014).
Citlivostní analýza
Citlivostní analýza byla provedena
za účelem zjištění vlivu daných proměnných na stanovení nákladové
efektivity. Byla prováděna jednocestná
analýza, při které se vždy měnila jedna
nákladová položka.
Výsledky
Analýza nákladů
Do každé z obou skupin bylo vybráno
22 těhotných žen. Ženy v první skupině, která byla označována za skupinu
monitorovanou, používaly během gravidity prenatální telemonitorační systém.
Druhá skupina těhotných pa
cientek,
tzv. standardní skupina, obdržela obvyklou prenatální gynekologickou péči
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Tabulka č. 1: Náklady na pořízení a provoz systémů

Kritéria

Tabulka č. 2: Celkové náklady na jedno vypůjčení monitorovacího systému

První rok

položka ceníku

počet

Následný rok

náklady celkem
(Kč)
(Kč)

počet

Náklady na pořízení a provoz (Kč) 705

náklady celkem
(Kč)
(Kč)

registrační SW

1

2 500

2 500

1

2 500

2 500

vyhodnocovací SW

1

5 000

5 000

1

5 000

5 000

roční poplatek Hotline

5

3 600

18 000

5

3 600

18 000

hardware

5

7 950

39 750

-

-

-

školení personálu a instalace SW

1

2 500

2 500

-

-

-

roční servis a rekalibrace

5

3 500

17 500

5

3 500

17 500

roční náklady na 5 jednotek (Kč)

85 250

43 000

937

473

náklady na 1 vypůjčení (Kč)
Zdroj: zpracováno dle PrenCare, 2015
Tabulka č. 3: Návratnost investice

1. rok

2. rok

celkem

Finanční operace

Částka (Kč)

náklady (pořizovací a provozní)

82 250

Návratnost (den)

výnosy (část úhrady výkonu)

64 155

485

výnosy (úhrada výkonu)

93 366

333

náklady (provozní)

43 000

výnosy (část úhrady výkonu)

64 155

245

výnosy (úhrada výkonu)

93 366

168

náklady

125 250

výnosy (část úhrady výkonu)

128 310

356

výnosy (úhrada výkonu)

186 732

246

Zdroj: zpracováno dle PrenCare, 2015

bez telemonitoringu. Průměrný věk
těhotných pacientek v monitorované
skupině byl 29,5 let a ve standardní skupině byl 28,4 let. Průměrná délka monitorace telemetrickým tokografickým
systémem dosahovala 14 dnů.
Náklady na intervenci v ambulantní
péči
Pro výpočet nákladů na monitoraci pacientky se zohledňoval počet možných
zapůjčení 5 monitorovacích jednotek
pacientkám do domácí péče, kterými
ordinace disponuje, a potřebný čas zdravotnického personálu. Byla zohledněna
průměrná doba vypůjčení jednotky,
která byla stanovena na 14 dní. Jednotka může být za rok tedy vypůjčena
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26krát. Konečný roční využitelný fond
5 monitorovacích jednotek byl stanoven
na 70 % z maximálního fondu 130 zapůjčení, což odpovídá 91 zapůjčení. Důvody pro snížení maximálního fondu jsou
nedostatek času nutného k vyhodnocování dat s plným vytížením gynekologa
a zdravotní sestry, poměr rizikových
těhotenství vhodných pro monitoraci
a provádění bezpečnostně technických
kontrol a rekalibrace jednotek.
Dále byly kalkulovány personální náklady související s použitím monitorovací
jednotky. Potřebný čas zdravotnického
personálu vycházel z předešlých zkušeností s monitorovanou skupinou pacientek. Jedná se o 60 minut, které zahr-
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náklady na čas personálu (Kč)

312

celkové náklady na 1 vypůjčení (Kč) 1 026
Zdroj: zpracováno dle PrenCare, 2015

nují seznámení pacientky s jednotkou,
čas na vrácení a vyhodnocení výsledků. Na základě konzultace s odborníky
a statistického zpracování zdravotních
gynekologicko-porodnických výkonů
ze seznamu výkonů a jejich časové náročnosti bylo určeno bodové ohodnocení obsluhy jedné monitorace ve výši
300 bodů, respektive 321 Kč pro případ
dvoutýdenního monitoračního cyklu.
Společnost vyrábějící a dodávající monitorovací systém prenatální péče nabízí
dvě varianty ceníku, a to pro zakoupení
nebo pronájem systému. Gynekologicko-porodnická ambulance disponovala
5 jednotkami PrenCareTM, vycházelo se
tedy z ceníku pro prodej. Výpočet celkových nákladů potřebných na pořízení
a provoz prenatálního monitorovacího
systému byl brán v horizontu 2 let. Náklady na jednotku zahrnující pořizovací i provozní náklady byly v prvním roce ve výši
937 Kč na jedno vypůjčení a v druhém
roce ve výši 473 Kč. V případě rozložení
nákladů do dvou nebo více let byla získána částka 705 Kč na jedno vypůjčení.
Ve výpočtu nákladovosti intervence nebyly zohledněny zanedbatelné náklady
vynaložené na elektrickou energii při dobíjení akumulátoru monitorovací jednotky. Rozepsané náklady na pořízení a provoz systémů jsou uvedeny v tabulce č. 1.
Celkové náklady na monitorovací systém děložní činnosti PrenCareTM se skládají z nákladů vynaložených na pořízení a provoz systému, které činí 705 Kč
na jedno vypůjčení v případě rozložení
nákladů do dvou nebo více let na jednu
jednotku, a z nákladů na čas personálu,

Tabulka č. 4: Náklady u monitorované skupiny z pohledu plátce zdravotní péče

Pacient

Výkony
Monitorovací Laboratorní
Léčivé
Vyšetření u jiných
gynekologa systém děložní vyšetření
přípravky
odborníků (body)
činnosti
(Kč)
(Kč)
(body)
(body)

celkem bodů

105 292

-

72 351

-

11 087

celkem (Kč)

112 662

22 572

50 646

2 575

11 821

celkové náklady na monitorovanou skupinu = 200 276 Kč
Zdroj: zpracováno dle PrenCare (2015) a VZP (2015)
Tabulka č. 5: Náklady u standardní skupiny z pohledu plátce zdravotní péče

Pacient

Výkony
(body)

Laboratorní
vyšetření (body)

Léčivé přípravky Vyšetření u jiných
(Kč)
odborníků (body)

celkem bodů

105 292

74 610

-

13 760

celkem (Kč)

112 662

52 227

3 111

14 681

celkové náklady na standardní skupinu = 182 861 Kč
Zdroj: zpracováno dle VZP, 2015

které jsou 321 Kč pro případ dvoutýdenního monitoračního cyklu. Náklady
na jednu celou monitoraci pacientky
z pohledu plátce zdravotní péče by
představovaly 1026 Kč. Celkové náklady jsou uvedeny v tabulce č. 2.
Návratnost investice pro lékaře
Návratnost investice pro ambulanci
byla počítána pro dva případy. První
případ zahrnoval pouze část úhrady
výkonů, které se vztahují přímo k nákladům na zdravotnický prostředek.
V druhém případě bylo kalkulováno
s plnou výší úhrady zahrnující náklady
na zdravotnický prostředek a náklady
vynaložené na čas personálu. Výsledek byl při uvažované poměrné části
úhrady 356 dní a v případě celé úhrady výkonu vypočten na dobu 245 dní.
Závěrem zpracované návratnosti investice je tedy její kratší doba, než je
doba minimální použitelnosti výrobku
stanovená zákonem. Návratnost investice je uvedena v tabulce č. 3.
Náklady na ambulantní péči
Celkové náklady ambulantní péče
na monitorovanou skupinu z pohledu
plátce rozšířené o náklady na monitorovací systém děložní aktivity znázorňuje
Číslo 2 / Rok 2017

tabulka č. 4. Celkové náklady na skupinu
těhotných pacientek se standardní prenatální péčí je uvedena v tabulce č. 5.
Gynekologické výkony byly konzultovány se třemi gynekology, taktéž další
informace byly získány z týchž zdrojů;
tito gynekologové měli nasmlouvány
s VZP balíčky, které předepisují četnost
i kód jednotlivých zdravotních výkonů
a jsou rozděleny podle trimestrů gravidity. Mezi další výkony patřily výkony
ambulantních specialistů, a to specialisty fetální medicíny, který provedl
specializovaná ultrazvuková a echokardiografická vyšetření, a diabetologa
pro dispenzarizace kvůli přítomnosti
gestačního diabetu. Náklady na léčbu
diabetu nebyly započteny, protože
v každé skupině byla jedna pacientka
s gestačním diabetem a náklady – tedy
léčivé přípravky, diagnostické proužky
a vypůjčený glukometr – byly totožné.
U standardní i monitorované skupiny
byly zjištěny dva soubory laboratorních vyšetření, která se odvíjela dle
průběhu a anamnézy pacientky. Laboratorní vyšetření byla předepsána
na žádost ošetřujícího gynekologa
nebo lékaře vyššího gynekologického

pracoviště. Dvě pacientky s potvrzeným gestačním diabetem byly laboratorně vyšetřeny ještě jednou navíc
a kvůli pozitivní rodinné anamnéze
jedné z nich byla provedena ještě další
tři laboratorní vyšetření.
Pacientky užívaly jediný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Jednalo se o Magnosolv 30 × 365 mg, který
je částečně hrazen zdravotní pojišťovnou. Další užívané léčivé přípravky
byly bez lékařského předpisu a úhrady
zdravotní pojišťovny.
Ekonomicko-klinické efekty
Pomocí klíčových slov byl vyhledán
celkový počet 1775 nalezených člán
ků. Na základě vyřazení dle názvu, du
plikace a abstraktu bylo z tohoto počtu
blíže prozkoumáno pouze 64 článků.
Z tohoto počtu bylo využito 16 článků,
které obsahovaly relevantní ekono
micko-klinické efekty a další podrob
né informace. Šlo pouze o zahraniční
studie, jelikož v rámci České republiky
jde o prvotní projekt a literatura této
problematiky není zatím k dispozici.
Ekonomicko-klinické efekty byly vy
brány pro porovnávání dvou přístupů
v prenatální péči u rizikového těhotenství
nebo těhotenství s rizikem předčasného
porodu. Jedná se o srovnání standardní
prenatální péče o pacientku s rizikovým
těhotenstvím se stejným postupem prenatální péče doplněnou o systém telemonitoringu v domácím prostředí. Celkem bylo analyzováno osm efektů, které
jsou uvedeny v tabulce č. 6.
Stanovení vah
ekonomicko-klinických efektů
Stanovení vah ekonomicko-klinických
efektů proběhlo formou moderované
diskuze se skupinou odborníků. Vý
sledky diskuze byly využity v rámci
Saatyho metody, a byly tak stanove
ny váhy jednotlivých ekonomicko-kli
nických efektů, které slouží pro další
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Tabulka č. 6: Průměrné hodnoty ekonomicko-klinických efektů obou přístupů

Ekonomicko-klinické efekty

Průměrná hodnota
standardní skupiny

Průměrná hodnota
monitorované skupiny

44,7 % ± 14 %

29 % ± 12,5 %

1

předčasný porod

2

porodní hmotnost novorozence pod 2 500 g

39,5 % ± 12,7 %

22,8 % ± 7,5 %

3

gestační věk při porodu

34,1 ± 0,8 tt.

35,8 ± 1,2 tt.

4

úmrtnost plodu

3,2 % ± 3,7 %

1 % ± 0,6 %

5

hospitalizace matky během gravidity

6

délka hospitalizace matky během gravidity

7

resuscitace nebo ventilace novorozence

8

délka trvání gravidity od určení rizika předčasného porodu

55,70 %

48,20 %

6 ± 0,7 dní

4 ± 2,6 dní

11%

18 %

3 ± 1,1 dní

5,7 ± 2,1 dní

Zdroj: Hrubý, 2016
Tabulka č. 7: Výsledná Saatyho matice s váhami efektů

Kritéria

1

2

3

4

5

6

7

8

Váha kritéria

1

0,15

0,15

0,15

0,1

0,17

0,17

0,28

0,15

0,162668

2

0,15

0,15

0,15

0,1

0,17

0,17

0,28

0,15

0,162668

3

0,15

0,15

0,15

0,1

0,17

0,17

0,28

0,15

0,162668

4

0,44

0,44

0,44

0,3

0,21

0,21

0,06

0,34

0,305638

5

0,02

0,02

0,02

0,03

0,02

0,02

0,01

0,01

0,020571

6

0,02

0,02

0,02

0,03

0,02

0,02

0,01

0,01

0,020571

7

0,03

0,03

0,03

0,3

0,12

0,12

0,06

0,15

0,103338

8

0,05

0,05

0,05

0,04

0,12

0,12

0,02

0,05

0,061877

Zdroj: zpracováno dle diskuze skupiny odborníků a metodiky (Korviny, 2002)

zpracování multikriteriálního hodnoce
ní. Výsledná Saatyho matice s váhami
kritérií je v tabulce č. 7.
Multikriteriální rozhodování
Multikriteriální rozhodování bylo vypo
čítáno pomocí analýzy shody a nesho
dy CDA. První variantou v pořadí byla
monitorovaná péče s hodnotou 2,96
získaného efektu. Druhá, standardní
péče měla výsledný efekt ve výši 1,32.
Analýza nákladové efektivity
Cílem studie bylo porovnat standardní
prenatální péči s prenatální péčí doplněnou o domácí telemonitoring děložní činnosti z pohledu plátce zdravotní
péče. Na jednu vynaloženou peněžní
jednotku plátce zdravotní péče dojde
k získání 14,73 × 10-6 efektu. Jelikož náklady na intervenci jsou vyšší než standardní péče, byl vypočten poměr inkrementálních nákladů a efektů ICER.
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Výsledky analýzy nákladové efektivity
jsou uvedeny v tabulce č. 8.
Citlivostní analýza
V rámci citlivostní analýzy byl zkoumán vliv nákladů spojených s intervencí, které se odvíjely především
od počtu jednotek, jejich využitelnosti
a potřebného času obsluhujícího personálu. Mezi pozorované vlivy patřila změna počtu jednotek v ordinaci
na 3 a 7 jednotek, prodloužení délky
monitorace na tři a čtyři týdny, navýšení bodového ohodnocení za čas
zdravotnického personálu a změna využitelnosti časového fondu jednotek.
Největší vliv na změnu celkových nákladů a výsledného ICER byl prokázán
při změně délky monitoračního cyklu
a také u rozdílné využitelnosti jednotek. Ani v jednom případě nedošlo
ke změně celkového pořadí v analýze
nákladové efektivity.

Ekonomie ve zdravotnictví & hodnocení zdravotnických technologií

Diskuze
Problematika předčasných porodů byla
zvolena z důvodu alarmujících čísel dostupných statistik a nejedná se pouze
o Českou republiku. Každý rok se na celém světě předčasně narodí okolo 15 milionů novorozenců. S tím souvisí vznikající komplikace vedoucí k úmrtí dětí do
věku 5 let (Blencowe et al., 2012). Riziko
předčasného porodu je v ČR druhou nejčastější komplikací těhotenství a porodu
a dochází k neustálému nárůstu jejich
počtu (ÚZIS ČR, 2013). Jelikož přibližně
u poloviny předčasných porodů není ani
v dnešní době známa skutečná příčina,
tak se monitorování gravidních pacientek s počínajícími změnami na děložním
hrdle jeví jako zvlášť výhodné. Je potřeba potvrdit, nebo vyloučit předčasnou
děložní aktivitu a její vliv na děložní hrdlo. Pro účely této studie byly srovnány
dva přístupy (standardní a s monitorací)
pomocí analýzy nákladové efektivity.
Výsledek stanovil monitorovanou péči
jako nákladově efektivnější a pro získání
další jednotky efektu by bylo nutné vynaložit 10 750 Kč. Pokud se však podíváme na celkové náklady, nejedná se o příliš vysokou částku. Je zde velký prostor
pro diskuzi odborné společnosti, jaké by
to přineslo další výhody v dlouhodobém
časovém horizontu. Rozhodnutí však
stále zůstává na straně plátce zdravotní
péče, zda bude ochotný tuto intervenci
hradit. Do té doby budou náklady potřebné k pořízení a provozu systému telemonitoringu dělohy hrazeny z provozů

Tabulka č. 8: Analýza nákladové efektivity ambulantní péče z perspektivy plátce zdravotní péče

Druh péče

Efekt

Náklady
(Kč)

CEA
(*10-6)

ICER (Kč)

standardní péče
monitorovaná péče

1,33
2,95

182 861
200 276

7,27
14,73

10 750

Náklady na
jednotku
výstupu (Kč)
137 489
67 890

Pořadí
druhé
první

Zdroj: zpracováno dle PrenCare (2015) a VZP (2015)

gynekologicko-porodnických ordinací.
Každá ordinace k financování může přistupovat jinak, přesto se ale ve většině
případů bude gravidní pacientka podílet
na financování systému telemonitoringu
jako samoplátce.
Další otázkou je použití telemonitoringu
v lůžkové péči, jelikož hospitalizace s těhotenstvím a porody jsou nejčastěji vykazovanými DRG skupinami. Dálkové
sledování pacientek by mohlo být využito během hospitalizačního procesu
v době, kdy jsou pacientky stabilizované a ve zdravotnickém zařízení zůstávají
z důvodu monitorace. Ukončení hospitalizace má často vliv i na psychiku samotných pacientek, které mají strach
o zdraví svého miminka a často odmítají
propuštění do domácí péče. Mají obavy,
že jsou nedostatečně kontrolovány pro
případ hrozícího předčasného porodu.
V tomto okamžiku by dálková monitorace našla svoje uplatnění a současně
by mohla mít významný vliv na psychiku gravidních pacientek. Monitorace
by samozřejmě byla kombinována se
standardními pravidelnými kontrolami
v gynekologicko-porodnické ordinaci.
Závěr
Studie je zaměřena na zdravotní péči
poskytovanou gravidním pacientkám
s rizikem předčasného porodu. V rámci
analýzy nákladů byly vypočteny celkové náklady ambulantní péče zahrnující
náklady na monitorovací systém děložní aktivity. Z pohledu plátce činí jejich
výše 200 276 Kč. Dále byly vypočteny
celkové náklady na skupinu těhotných
pacientek se standardní prenatální péčí,
z pohledu plátce představují 182 861 Kč.
Po multikriteriálním hodnocení ekonoČíslo 2 / Rok 2017

micko-klinických efektů byla vypočtena
analýza nákladové efektivity, která je
dnes praktikována na většině gynekologicko-porodnických pracovišť.
______________________
Ing. Ondřej Gajdoš
Ing. Jiří Hrubý
Katedra biomedicínské techniky
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT
v Praze
e-mail: ondrej.gajdos@fbmi.cvut.cz
jirka.hruby@centrum.cz
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Nové zdravotnické technologie: řízení
dostupnosti, hodnoty a udržitelnosti
– nová studie OECD
New Health Technologies: Managing Access,
Value and Sustainability – a new OECD study
Miroslav Barták, Vladimír Rogalewicz
Souhrn
Cílem článku je stručně seznámit s nejvýznamnějšími poznatky aktuálně publikované studie OECD „Nové
zdravotnické technologie: řízení dostupnosti, hodnoty a udržitelnosti“. Jsou představeny jednotlivé kapitoly
studie věnované novým a inovativním technologiím, jejich přínosu pro zdravotnický systém i výzvám, které
přinášejí do oblasti regulace, dále léčivým přípravkům, zdravotnickým prostředkům, personalizované medicíně
a využívaní velkých zdravotnických dat. Stručně je zhodnocen celkový přínos studie pro Českou republiku.
Klíčová slova
zdravotnické technologie, HTA, OECD, dostupnost, finanční udržitelnost
Summary
The aim of the paper is to present the most important findings of the currently published OECD study „New Health
Technologies: Managing Access, Value and Sustainability”. Individual chapters of the study are presented; they
describe the anticipated role of new and innovative technologies, their contribution to the healthcare system,
challenges they pose in the area of regulation, pharmaceuticals, medical devices, personalized medicine, and the
use of Big Data. The overall impact of the study on the Czech Republic is briefly discussed.
Key words
new health technologies, HTA, OECD, access, financial sustainability

Úvod
Zdravotnické technologie jsou vzhledem k jejich výraznému dopadu na veřejné i soukromé rozpočty jednou
z významných oblastí zájmu Zdravotnické komise (Health Committee)
OECD. Tomuto tématu je věnována
Číslo 2 / Rok 2017

pozornost už v první zásadní publikaci
„Measuring Up: Improving health system performance in OECD countries“
(OECD, 2001) i v publikaci „Towards
High-Performing Health Systems“
(OECD, 2004). V roce 2005 pak byla
publikována významná přehledová

studie „Health Technologies and Decision Making“ (OECD 2005). Pozornost
zdravotnickým technologiím byla věnována také v další význačné publikaci
„Value for Money in Health Spending“
(OECD, 2010). Mimo to OECD publikovala také několik pracovních studií,
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které se zabývají situací v jednotlivých
členských státech.
Cílem předkládaného článku je nabídnout stručný souhrn významných
poznatků ze studie „New Health Technologies: Managing Access, Value and
Sustainability”, která byla vydána Organizací pro ekonomickou spolupráci
a rozvoj v lednu tohoto roku v Paříži
(OECD, 2017). Vznik této studie koordinovala Valérie Parisová, jedna z klíčových pracovnic Zdravotnické divize
OECD. Valérie Parisová je rovněž spoluautorkou většiny kapitol.
Podle OECD je záměrem studie zabývat se potřebou integrovaného a cyklického přístupu k řízení zdravotnických technologií s cílem zmírňovat
klinická a finanční rizika a zajišťovat přijatelnou míru hodnoty za vynakládané
prostředky. Jádrem studie je analýza
toho, jak jsou zdravotnické systémy
a zdravotní politika schopny adaptovat se na vývoj, hodnocení a zavádění
zdravotnických technologií.
Studie obsahuje následující kapitoly:
(1) Nové technologie: řízení dostupnosti, hodnoty a udržitelnosti; (2) Minulý
a možný budoucí vliv nových zdravotnických technologií; (3) Inovace, dostupnost a hodnota léčivých přípravků; (4) Zajištění včasného a cenově
dostupného přístupu ke zdravotnickým prostředkům; (5) Naděje vkládané do personalizované medicíny a jak
je realizovat a (6) Digitální technologie: podpora lepšího využití zdravotnických dat. První kapitola poskytuje
souhrnný přehled analytické zprávy
připravené Sekretariátem OECD pro
setkání ministrů zdravotnictví zemí
OECD v roce 2017. Kapitola se zaměřuje na příležitosti spojené s novými
a vznikajícími technologiemi a na výzvy, které musí politici v této souvislosti řešit. Je navržen nový rámec
správy a řízení v této oblasti. Následu-
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jící část je věnována hledání odpovědí
na otázky, které se týkají nacházení
rovnováhy mezi inovacemi, hodnotou
a dostupností léčiv a zdravotnických
prostředků s tím, že jejich kombinace
jsou velmi slibné z pohledu rozvoje
personalizované medicíny (studie používá termín precise medicine). Poslední
část práce se pak věnuje tomu, jak mohou zdravotnické systémy lépe využívat zdravotnická data.
Hlavní výsledky studie
Podle této studie vstupují nové zdravotnické technologie do zdravotnictví
nevídaným tempem: dálkově ovládané
senzory, robotika, genomika, kmenové
buňky a umělá inteligence se blíží chvíli, kdy se stanou běžnou součástí zdravotní péče. Léčiva jsou nyní kombinována s nanotechnologiemi a digitálním
vybavením. 3D tisk se již využívá k výrobě implantátů a očekává se, že bioprinting brzy změní transplantace orgánů. Personalizovaná medicína, která
spojuje biologii jednotlivců s jejich onemocněními, slibuje, že zvýší naše porozumění nemocem a pomůže k lepší
cílené léčbě. Zdravotnické systémy
i jednotlivci produkují obrovské množství elektronických dat týkajících se
zdraví a životního stylu. Tato data jako
celek obsahují cenné informace, které
mohou podpořit zlepšení ve všech oblastech zdravotnického systému od klinické péče přes zdravotní stav populace až po výzkum a vývoj. Tyto nové
technologie poskytují obrovské příležitosti, ale také vytvářejí nové výzvy pro
všechny aktéry ve zdravotnictví včetně politiků, regulačních úřadů, plátců,
lékařů i pacientů.
Nové technologie představují výzvu
pro způsoby regulace v mnoha směrech. Nové typy produktů často kombinují technologie (zdravotnické prostředky, diagnostické nástroje a léčiva),
které jsou před vstupem na trh typicky
hodnoceny různými orgány. Rozvoj
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personalizované medicíny, který přináší zejména v onkologii nové formy
klinických studií, v některých případech na velmi malém počtu pacientů,
zpochybňuje současné standardy pro
uvádění na trh. Regulátoři jsou pod tlakem, aby zajistili rychlý přístup k lékům
na závažná onemocnění bez dostupné
alternativy.
Regulátoři si jsou vědomi potřeby zpřísnit regulaci zdravotnických prostředků, neboť je tradičně méně přísná
než u léčiv. Rychle se rozvíjející oblast mobilního zdravotnictví (mHealth)
je pro politiky další výzvou. Obrovský
objem a rozmanitost nových produktů
v oblasti mHealth, stejně jako rizika,
která souvisí s bezpečností osobních
zdravotních dat, volají po nových regulačních modelech, které stanoví, co je
pro pacienty, poskytovatele a pro veřejnost bezpečné a užitečné.
Více je toho třeba udělat po vstupu
technologie na trh. Musí být zajištěna
udržitelná dostupnost inovativních terapií a zároveň garantována jejich bezpečnost a efektivní využití finančních
zdrojů. Příliš často je při vstupu na trh
hodnocena pouze bezpečnost a výkonnost produktů. Monitorování těchto
dvou aspektů a také klinického užitku
v reálném čase může zvládnout riziko
pro pacienty a identifikovat technologie, které mají větší přínos než jiné.
Ve farmaceutickém sektoru zpochybňuje rychlé šíření vysoce nákladných
přípravků současné modely tvorby
cen. Zaváděcí ceny léčiv na nádorová
a vzácná onemocnění rostou, v některých případech bez srovnatelného růstu užitku pro pacienty. Plátci neustále
bojují s platbami za vysoce nákladná
léčiva určená pro velmi malou skupinu
pacientů, která se ve farmaceutickém
sektoru stávají „novým normálem“.
Nové způsoby léčby hepatitidy C, které jsou velmi účinné a nákladově efek-

tivní, jsou v zemích OECD nedostupné
pro mnohé pacienty, kteří by z nich
mohli profitovat, protože mají velký
dopad na rozpočty.
Přes řadu diskuzí o potenciálu velkých
dat a informačních systémů pro výzkumné cíle v oblasti veřejného zdravotnictví,
zlepšování zdravotnických systémů
a kontrolu nemocí je v mnoha státech
potřeba dosáhnout pokroku v oblasti
nastavení právního rámce a politik, které
dovolí a umožní bezpečné používání dat
o zdraví a zdravotní péči.
Technologie mohou generovat hodnotu pro zdravotnické systémy pouze
tehdy, pokud přínosy z těchto technologií převýší náklady, které vyvolávají.
Toho lze dosáhnout pouze podporou
dostupnosti a správného využití technologií, které jsou bezpečné, výkonné,
efektivní a klinicky přínosné.
Doporučení pro aktéry v oblasti
zdravotnických technologií
Pro aktéry s rozhodovacími pravomocemi nabízí zpráva několik okruhů
doporučení (OECD, 2017, p. 14–15).
Prvním okruhem je řízení investic
do biomedicínského výzkumu a vývoje a příprava na nové blížící se
technologie ve zdravotnictví. OECD
zde doporučuje další koordinované
úsilí s cílem odhalovat mezery v globálním biomedicínském výzkumu a vývoji
a podporovat spolupráci jednotlivých
států a aktérů prostřednictvím dobře
nastavených pobídek. Dalším doporučením je angažovat se v horizontálních
analýzách zacílených na lepší přípravu
na nové technologie, které mohou přinést poruchy nebo vyvolat nečekané
finanční problémy.
Další doporučení se zaměřují
na úpravu politik, které regulují
vstup nových technologií na trh. Zde
OECD požaduje zajistit, aby rychlejší
vstup na trh u slibných léčiv na vážná
Číslo 2 / Rok 2017

onemocnění, na něž dosud neexistuje
vhodná terapie, nepřiměřeně nesnížil
bezpečnost pacientů. Pacienti by měli
být vhodným způsobem informováni
o kvaziexperimentálním statusu produktů s neukončeným klinickým testováním. OECD také navrhuje posílit
regulaci v oblasti zdravotnických prostředků s cílem zvýšit bezpečnost a výkonnost zejména u těch přístrojů, které
jsou spojeny s vyšším rizikem pro pacienty. Doporučuje se zlepšení dohledu
po vstupu na trh, zejména prostřednictvím implementace systému umožňujícího identifikaci přístroje. Je doporučeno zvýšit úsilí o monitorování účinnosti
zdravotnických prostředků v rutinní
klinické praxi využitím zdravotnických
dat a sdílením informací mezi zeměmi
a regiony. Následná doporučení se týkají úpravy regulačních mechanizmů
pro nové typy technologií včetně hybridních s podporou koordinace mezi
institucemi, které se typicky zabývají
různými typy technologií odděleně.
V neposlední řadě je třeba upravit regulační mechanizmy pro oblast mHealth
tak, aby zajistily bezpečnost, dokázaly
řídit rizika pro soukromí a bezpečnost,
podpořily vysokou inovativnost a zabránily neúčinným a nebezpečným
výrobkům s nízkou přidanou hodnotou zaplavit trh a vytlačit z něj výrobky
s vyšším přínosem.
Další velký okruh doporučení se týká
využití HTA a úhradové a cenové
politiky s cílem posílit zásadu co
možná nejvyšší hodnoty za investované prostředky (value-for-money).
Zde se jedná o využití nových metod
pro zajištění rychlejší dostupnosti
zdravotnických intervencí tam, kde
je nejistá efektivita nebo kde se efektivita u jednotlivých indikací výrazně
liší, a při současné snaze o snížení
nejistot týkajících se výsledku léčby.
Při rozhodování o úhradách mohou
být využity poznatky o postupech použitých pro získání klinických důkazů

u léčiv (např. v Nizozemsku, Švédsku
nebo Spojených státech amerických)
nebo u zdravotnických prostředků
(např. v Austrálii, Francii, Německu,
Nizozemsku, Švýcarsku, Velké Británii
nebo ve Spojených státech amerických), pokud tyto důkazy budou včas
k dispozici a podmínky pro rozhodování o úhradách budou vhodně upraveny. V rámci HTA doporučuje OECD
zaměřit se u veškeré biomedicínské
technologie na celý „životní cyklus“,
přičemž rozhodnutí o úhradách a cenách nebudou přijímána pouze v okamžiku uvedení na trh, ale pravidelně
revidována. Doporučení v této části
hovoří také o nutnosti rozvoje metod
pro testování bezpečnosti a efektivity léčby v reálných podmínkách (tzv.
„real-world evidence“) založených zejména na rutinně sbíraných datech.
Ta budou potom využita pro srovnání
účinnosti a nákladové efektivity léčby,
ovlivnění procesů zdravotní péče a doplnění informací získaných z klinických
studií. Je třeba pravidelně přehodnocovat úhradové mechanizmy a podle
potřeby zavádět ad hoc platby poskytovatelům zdravotní péče na podporu
zavádění nákladově efektivních technologií s vysokou přidanou hodnotou.
OECD také hovoří o nutnosti změnit
poměr vyjednávacích sil mezi plátci
a výrobci ve farmaceutickém sektoru.
Toho lze dosáhnout pomocí rostoucí
transparentnosti a spolupráce mezi
plátci nebo mezinárodními iniciativami
společného nakupování, které jsou testovány v Evropě a Jižní Americe. V případě onkologie by mohly být navrženy
inovativní metody pro tvorbu úhrad,
jakými jsou platby vázané na epizodu
nebo platby podle indikace. Platby
vztažené na výkon (využívané v Itálii
a Anglii) by měly být využívány jen ojediněle, aby se předcházelo vysokým
administrativním nákladům a aby bylo
zajištěno, že nově vytvořené poznatky
budou dostupné pro všechny. Poslední doporučení v této sekci se týká pře-
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hodnocení legislativy léčiv na vzácná
onemocnění, aby bylo zajištěno, že
pobídky původně určené na výzkum
a vývoj těchto léčiv nebudou odvedeny do oblastí, které by jinak nebyly
zkoumány.
Čtvrtou a závěrečnou skupinu představují doporučení pro zkrocení potenciálu
zdravotních dat při náležitém zajištění rizik. Zde OECD doporučuje implementovat zdravé a cíli přiměřené rámcové programy, které umožní dosáhnout
maximálního užitku ze zdravotních dat
při náležitém zajištění rizik. I když v současné době žádný stát nemá k dispozici
ideální infrastrukturu pro správu a řízení
zdravotních dat, potenciálně využitelné
modely existují v Dánsku, Finsku, na Islandu, v Izraeli, v Jižní Koreji, na Novém
Zélandu, v Norsku, Singapuru, Švédsku
a ve Velké Británii (v Anglii a Skotsku).
Dále pak je třeba zajistit robustní správu
dat a technickou a operační připravenost, aby bylo možné ve vhodnou chvíli
využít systémy elektronické zdravotnické dokumentace. Nedávné šetření
OECD ukázalo, že Kanada, Dánsko, Finsko, Nový Zéland, Singapur, Švédsko,
Velká Británie (Anglie a Skotsko) a také
Spojené státy americké jsou na spuštění
systémů elektronické zdravotnické dokumentace připraveny.
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Přínos studie pro Českou republiku
Česká republika, člen OECD, čelí
v této oblasti obdobným problémům
jako další členské státy. Je vysoce
pravděpodobné, že otázky, kterými
se zabývá tato studie, bude dříve či
později nutné řešit také v Česku. Některé z výše popsaných trendů Česká
republika už sleduje, jiným prozatím
spíše přihlíží. Závěry této aktuální studie OECD jednoznačně ukazují, že je
třeba dále pracovat na rozvoji metod
HTA a zejména na jejich implementaci v praxi. Zdá se, že potenciální tlak
na veřejné i soukromé rozpočty bude
v blízké budoucnosti zcela enormní
a zajištění dostupnosti všech zdravotnických technologií bude výraznou
výzvou také pro nás. Existují národní
systémy, kde ČR může při zavádění
nových a inovativních přístupů získat
cenné poznatky, a ty pak následně
implementovat v domácích podmínkách. Zatímco mnoho témat je i v ČR
velmi dobře rozpracováno teoreticky,
praktická aplikace je zde omezená. Neopominutelnou výzvou pro ČR, stejně
jako pro další členské státy OECD, je
vyvažování často zcela protichůdných
zájmů jednotlivých aktérů. Stejně tak
jsou výzvou často se měnící koncepční
východiska a z různých důvodů omezená kapacita strategického řízení.
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Databáze spravovaná Evropským
monitorovacím centrem pro drogy
a drogové závislosti a její využitelnost
pro odhad společenských nákladů
užívání ilegálních drog
Database managed by the European
Monitoring Center for Drugs and Drug
Addiction and its utility to estimate the social
costs of using illicit drugs
Benjamin Petruželka

Souhrn
Cílem tohoto textu je představit veřejně dostupnou databázi provozovanou Evropským monitorovacím střediskem
pro drogy a drogové závislosti (dále EMCDDA) a potenciál její využitelnosti pro vyhodnocení společenských
nákladů na užívání ilegálních drog, potažmo k hodnocení účinnosti evropských veřejných protidrogových politik.
Zmíněná databáze obsahuje data o různých aspektech spojených s užíváním ilegálních drog v Evropské unii
a v několika dalších přidružených zemích. Článek uvádí vybrané ekonomické přístupy k hodnocení drogových
politik, základní charakteristiky databáze a jejího současného využití. Možnosti jejího využití jsou vztaženy
k výpočtu společenských nákladů užívání ilegálních drog.
Klíčová slova
společenské náklady užívání drog, EMCDDA, komparativní analýza, analýza politik
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Summary
The aim of the text is to present a publicly available database operated by the European Monitoring Center for
Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). Furthermore, the aim of this text is to evaluate its potential to assess the
social costs of illicit drug use and effectiveness of European public drug policies. The database contains data on
various aspects of illicit drug use in the European Union and in several other associated countries. The article
presents selected economic approaches to the evaluation of drug policies, basic characteristics of the database
and its current use. The possibilities of its use are discussed with regard to the calculation of the social costs of
illicit drug use.
Key words
social cost of drug use, EMCDDA, comparative analysis, policy analysis

Úvod
Užívání ilegálních drog věnují pozornost mezinárodní organizace jako Světová zdravotnická organizace (WHO),
Organizace spojených národů a její
Úřad OSN pro drogy a kriminalitu
a v neposlední řadě Evropská unie a jí
zřizované Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
(EMCDDA). Zneužívání psychoaktivních látek je mezinárodními organizacemi považováno za škodlivé, a to
v různé míře. Na evropské úrovni je
významnou institucí EMCDDA, které
ve svém prohlášení o poslání instituce
(EMCDDA 2010) označuje užívání ilegálních drog za celosvětový fenomén
ohrožující nejen zdraví, ale i společenskou stabilitu. Toto tvrzení je ve zmíněném prohlášení (EMCDDA, 2010)
doloženo tím, že zhruba jeden ze tří
mladých Evropanů někdy během svého života vyzkoušel nelegální drogu
a že aspoň jeden občan Evropské unie
umírá každou hodinu na předávkování
ilegálními drogami.
Jedním ze škodlivých následků užívání
ilegálních drog na zdraví populace je závislost na jejich užívání. V mezinárodní
klasifikaci nemocí jsou v MKN-10 v kapitole F00–F99, podkapitole F10–19 klasifikovány poruchy duševní a poruchy
chování způsobené užíváním psychoakČíslo 2 / Rok 2017

tivních látek, viz ÚZIS (2012). Podobně
tomu tak je v DSM-5, kde nacházíme
kategorii „Substance-Related and Addictive Disorders” (American Psychiatric Association, 2013). Další následky
užívání ilegálních drog mimo samotné
závislosti jsou popsány ve zprávě Národního monitorovacího střediska pro
drogy a drogové závislosti (Mravčík et
al., 2016). Jedná se o infekce spojené
s užíváním drog (HIV/AIDS, virové
hepatitidy, pohlavní nemoci, další infekční onemocnění) a další problémy
(užívání drog v těhotenství, psychiatrická komorbidita, nefatální intoxikace drogami, úrazy pod vlivem drog
a drogová úmrtí).
Hodnocení protidrogových politik:
vybrané ekonomické přístupy
Zásadní otázkou, kterou si kladou
mnozí výzkumníci na celém světě,
např. Csete et al. (2016) a Room et
al. (2012), je, jaký vliv má veřejná
protidrogová politika na užívání
ilegálních drog a na veřejné zdraví,
přičemž jedním ze zásadních témat
této diskuze je i role zdravotnictví.
Jedním z ústředních témat této
diskuze je vliv kontroly ilegálních
drog (prohibice) na veřejné zdraví,
viz Drucker (1999) a Room et al.
(2012), a na zdravotnictví. Typickým
příkladem veřejné protidrogové

politiky, která má přímý vztah
k zdravotnictví a která je ovlivněna
způsobem kontroly ilegálních drog,
jsou aplikační místnosti, v Česku
nelichotivě nazývané „šlehárny“.
Legálnost těchto zařízení, která mají
sloužit k hygienickému a bezpečnému
užívání drog, byla v minulosti
často předmětem sporu. Aplikační
místnosti jsou také hlavním tématem
jedné ze zpráv EMCDDA, ve které
Hedrich (2004) uvádí důvody pro
zdravotní
potřebnost
takových
zařízení: snížení incidence infekcí
spojených s užíváním ilegálních
drog, snížení incidence drogových
úmrtí, celkové zvýšení přístupnosti
léčby pro uživatele ilegálních drog.
Posuzování významu takovýchto
zdravotnických zařízení není prosto
úvah o ekonomické výhodnosti.
Andresen et al. (2010) provedli první
analýzu nákladů a užitku aplikační
místnosti v Severní Americe.
K výpočtu použili data z různých
dalších studií a data získaná ze
samotného zařízení. V úvahu vzali
provozní náklady zařízení, náklady
na infekci HIV, hodnotu úmrtí,
kterému bylo zabráněno, a odhad
jejich počtu. Na základě těchto dat
autoři dokázali, že toto zařízení přináší
nezanedbatelnou hodnotu adekvátní
zdrojům, které spotřebuje.
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Celkově je užívání ilegálních drog a jejich dopadů podrobováno zevrubným
ekonomickým analýzám. Společenské
náklady na drogovou závislost jsou
tématem mnoha prací, jež jsou v evropském kontextu součástí projektu
LEADER, viz webové stránky projektu
LEADER (n. d.). Z těchto prací uveďme alespoň příspěvek Koppa et al.
(2002) a Kubiena et al. (2016), kteří
předkládají rámce a návody k výpočtu
nákladů na užívání drog. Na mezinárodní úrovni byly standardy pro analýzu ekonomických nákladů na užívání
ilegálních drog stanoveny Singlem et
al. (1996). Podle Schoriho (2011) jsou
v současnosti místo společenských nákladů na užívání drog na pořadu dne
spíše analýzy typu „analýza nákladové
efektivity (CEA)“, „analýza nákladů
a přínosů (CBA)“ a „stanovení prahové hodnoty nákladové efektivity, tzv.
willingness-to-pay (WTP)“.
V českém prostředí je analýzám nákladů na užívání ilegálních drog také věnována pozornost. Hodnocení ekonomických nákladů na zneužívání ilegálních
drog byla věnována bližší pozornost
v rámci projektu analýzy dopadů
novelizace drogové legislativy v ČR
(PAD), který Zábranský (2001b) popisuje jako „zhodnocení (ne)úspěšnosti
(ne)prosazování trestnosti držení nezákonných drog pro vlastní potřebu“.
Výsledky ekonomických analýz jsou
blíže představeny v prvním čísle časopisu Adiktologie, viz Kalina (2001a,
2001b), Zábranský et al. (2001a). V posledním diskuzním článku se Zábranský (2001a) věnuje zhodnocení změny
veřejných politik. Posuzuje náklady
a výhody trestnosti držení nelegálních
drog pro vlastní spotřebu. Výsledkem
je zjištění, že novelizace je ekonomicky
neefektivní v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Aktuálnější zhodnocení společenských nákladů před
kládají Zábranský et al. (2011). Další
práce se blíže zabývá společenskými
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náklady na odstranění následků způsobenými dopravními nehodami pod
vlivem návykových látek (Běláčková
et al., 2012).
Pro souhrnné srovnání veřejných politik jednotlivých zemí v této oblasti
mohou být využity indexy, a to především indexy kompozitní, skládající se
z jednotlivých indexů. Ty jsou vhodné
v případě, že fenomén nemůže být zachycen právě jednotlivým indikátorem
(OECD 2008), což platí v případě veřejných protidrogových politik. Sevigny
(2011) uvádí možné přístupy k tvorbě
kompozitních indikátorů, přičemž jeden z přístupů vychází z ekonomického hodnocení. Ekonomické hodnocení
je výhodné pro srovnání veřejných protidrogových politik, protože přepočet
rozdílných fenoménů na jejich monetární hodnotu umožňuje jejich přímé
srovnání. Jedním přístupem k tvorbě
indexů je tvorba odhadů ušetřených nákladů díky vládním intervencím (např.
záchyty ilegálních drog). V jádru druhého přístupu jsou již zmíněné náklady
zneužívání ilegálních drog.
Z výše řečeného vyplývá, že ekonomické analýzy mohou být uplatněny
při posuzování protidrogových veřejných politik, ať už pro hodnocení
vý
hodnosti zdravotnických zařízení,
vyhodnocení dopadů změny trestněprávní úpravy, či pro srovnávání
různých veřejných politik. Výchozím
bodem všech takových analýz je identifikace relevantních datových zdrojů,
které vstupují do takové analýzy. Jedním ze zdrojů by měla být databáze
jako ta, jež je předmětem tohoto tex-

tu. Na celosvětové úrovni nabízí data
UNODC (n. d.). Nicméně v tomto článku se zaměříme právě na databázi, která obsahuje data na evropské úrovni.
Evropské monitorovací centrum pro
drogy a drogové závislosti a jeho databáze
V reakci na narůstající význam drogové problematiky bylo EMCDDA založeno v roce 1993, fakticky svoji činnost
zahájilo v roce 1995. Misí EMCDDA je
monitorovat situaci užívání drog v Evropě, přičemž na základě tohoto monitoringu má EMCDDA poskytovat nezávislé a vědecky podložené informace,
jež mají sloužit jako podklad k diskuzi
o evropských veřejných protidrogových politikách. Zásadou EMCDDA
je, že „klíčem k efektivní protidrogové
strategii jsou spolehlivé informace”
(EMCDDA, 2009b). Jedním z produk
tů, který má nabízet tyto informace,
je i databáze EMCDDA. Data jsou získávaná ze všech členských zemí EU,
přičemž data do databáze proudí skrze
síť národních fokálních bodů. Ty jsou
sdruženy v síti REITOX. Tyto národní
body získávají data od ostatních institucí skrze další lokální sítě. Výsledkem
je tedy vícestupňový systém sběru dat,
který je potenciálně problematický
pro kvalitu dat. Základem monitoringu
je pět klíčových indikátorů (Griffiths et
al., 2008), viz tabulku č. 1.
Databáze obsahuje data z řady oblastí: epidemiologie a adiktologie, trestněprávní oblasti a z oblasti veřejných
politik a veřejného zdraví. Data o těchto oblastech jsou získávána odlišným

Tabulka č. 1: Pět klíčových indikátorů EMCDDA

1.

prevalence a vzorce užívání drog v obecné populaci,

2.

prevalence a vzorce problémového užívání drog,

3.

infekční nemoci spojené s užíváním drog (prevalence a incidence),

4.

úmrtí spojená s drogami a mortalita uživatelů drog,

5.

poptávka po léčbě.

Zdroj: zpracováno podle Griffiths et al. 2008
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Tabulka č. 2 : Jednotlivé datasety v databázi EMCDDA

1.

prevalence užívání drog,

2.

úmrtí na základě předávkování,

3.

infekční nemoce spojené s drogami,

4.

odhady vysoce rizikového užívání drog,

5.

poptávka léčby,

6.

záchyty drog,

7.

čistota, cena a potence drog,

8.

užívání drog ve věznicích,

9.

právní delikty spojené s drogami,

10.

zdravotní a sociální reakce jednotlivých zemí z národních zpráv.

Zdroj: Zpracováno podle EMCDDA (2016)

způsobem. Například data o prevalenci jsou získávána z výběrových šetření
populace, zatímco data z trestněprávní oblasti proudí od aktérů činných
v této oblasti. Podobně tomu je v oblasti zdraví. Data jsou tedy získávána
především dvěma módy: výběrovými
šetřeními populace a z administrativních rutinně sbíraných dat. Veřejně dostupnou formou této databáze je nyní
především tzv. statistický bulletin, viz
webové stránky bulletinu za rok 2016
(EMCDDA, 2016). Data z dřívějších let
jsou dostupná nyní v tzv. statistickém
archivu, viz webové stránky archivu
(EMCDDA, n. d.). Statistický archiv
nabízí data za roky (2004–2015). Statistický bulletin obsahuje několik základních datasetů, které poskytují informace o dané oblasti za danou zemi.
Dále také statistický bulletin obsahuje
základní informace o sběru dat v jednotlivých zemích: o metodologii nebo
o institucích účastnících se sběru dat.
Představení veřejně dostupných datasetů
V této části textu se zaměříme na představení jednotlivých datasetů z databáze EMCDDA.
První z těchto datasetů obsahuje informace o prevalenci užívání drog, konkrétně o celoživotní, roční a měsíční
prevalenci užívání jednotlivých drog
Číslo 2 / Rok 2017

za poslední rok, kdy byla tato informace získána. V některých případech jsou
dostupná i data za více let, jsou pak
uložena v subsetu trendy. Uvedené informace se týkají užívání těchto drog:
cannabis, kokain, amfetaminy, extáze,
LSD. Najdeme také kategorii užití jakékoliv ilegální drogy a nově také užití tabáku a alkoholu. Data jsou agregována
do věkových kategorií po deseti letech
(15–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64)
a do zvláštních věkových kategorií:
všichni dospělí (15–54) a mladí dospělí
(15–34). Jednotlivé subsety, které jsou
organizované dle druhu užité ilegální
drogy, jsou často neúplné. Podíváme-li
se například na subset, který obsahuje
data o celoživotní prevalenci užití cannabisu, zjistíme, že data chybí u států
Estonsko, Lucembursko a Malta. Dalším nedostatkem tohoto subsetu je, že
data uvedená za každou zemi mapují
situaci v rozdílných letech (počínaje
rokem 2004, konče v současnosti),
informace tedy nejsou v některých
případech zcela aktuální a vhodné
k porovnávání situace v jednotlivých
zemích. Dále jsou v tomto datasetu
uvedeny také informace o trendech
v oblasti užívání jednotlivých drog
(cannabisu, kokainu, amfetaminu, extáze a LSD).
Budeme-li však chtít získat informace
o trendu celoživotní prevalence LSD

v období 1990–2014, zjistíme, že pouze
dvě země uvádí nějaké informace před
rokem 1998. Subset dále obsahuje informace o 30 zemích, mezi nimiž chybí například data o Belgii a Španělsku.
Pro lepší představu uveďme míru obsazenosti datové matice. Z celkového
počtu políček tabulky je obsazeno pouze 14 %. Dále tento dataset obsahuje
dva speciální subsety: V jednom jsou
agregovaná data z národních školních
šetření, v druhém jsou uvedeny základní charakteristiky výzkumů, jejichž
výsledky jsou použity v jednotlivých
datasetech. Najdeme zde například
informace o 11 výběrových šetřeních
z celé České republiky.
Dataset nazvaný „úmrtí z předávkování“ se člení na tři sekce. První z nich
obsahuje informace o specifikách
sběru dat v jednotlivých zemích. Další
dvě sekce obsahují informace o současném stavu úmrtí z předávkování
a o směřování v této oblasti; tato data
jsou agregována do různých věkových
kategorií (< 15, 15–19, 20–24, 25–29,
30–34, 35–39, 40–44, 45–49, 50–54,
55–59, 60–64, ≥ 65, neznámý). Dále
zde najdeme subset obsahující průměrný věk úmrtí na předávkování
v jednotlivých zemích. Subset nazvaný „toxikologie“ poskytuje počty případů se známou toxikologií, s opiáty,
bez opiátů a neznámou/smíšenou/
nespecifikovanou toxikologií. V subsetu toxikologie jsou zahrnuty datasety
obsahující informace o příčině smrti.
Případy jsou agregovány na úrovni
jednotlivých zemí a obsahují informace o tom, zda je příčinou smrti otrava
(náhodná, záměrná nebo neurčená),
anebo zda je příčinou smrti duševní, či
behaviorální porucha způsobená užíváním psychoaktivních látek.
Další dataset poskytuje informace právě o výskytu infekčních nemocí konkrétně o HIV/AIDS, HCV, HBV; tvoří
ho dva subsety. V prvním jsou uvede-
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na data založená na národních notifikacích, ta jsou zpravidla nespolehlivá;
jsou získávána z European Network for
HIV/AIDS Surveillance (ibid.). Druhý
subset je založený na sběru dat pomocí sero-behaviorálních studií prováděných v jednotlivých zemích. Tento
subset obsahuje historická data, data
o celkové prevalenci, prevalenci mezi
mladými jedinci a o nových případech
(incidenci).
Dataset nazvaný „problémové užívání“
nabízí informace o odhadech problémového užívání drog v těchto kategoriích: problémové užívání opioidů,
injekční užívání, další drogy a souhrnná míra problémového užívání (dřívější kategorie problémového užívání).
V rámci těchto subsetů jsou uvedeny
nejnovější odhady, všechny získané
odhady (dále dělené dle různých prostorových jednotek, pohlaví a věkových kategorií) a trendy užívání.
Dataset „poptávka po léčení“ zaznamenává informace o současné situaci
a o trendech. Zde jsou informace o jedincích vstupujících do léčby (případně zda už byli léčeni, či ne). Dále se dovídáme informace o hlavní užité droze
a o dalších užitých drogách, o pohlaví,
věku první léčby, věku prvního užití,
vzdělání, pracovním statusu, způsobu
a frekvenci užití a údaje o tom, s kým
žijí. Subset trendů obsahuje informace
o počtu klientů a počtu léčebných jednotek.
Nyní se zaměřme na datasety s informacemi o trestněprávních aspektech
užívání drog a o drogových trzích.
V subsetu „drogové delikty“ jsou uvedeny informace o počtu drogových
deliktů, podle jejich typu (užívání,
distribuce) a podle typu drogy. Dalším subsetem z trestněprávní oblasti
je „užívání drog ve věznicích“. Zde se
dozvídáme o celoživotní, roční a třicetidenní prevalenci užívání jednotli-
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Tabulka č. 3 : Silné a slabé stránky databáze EMCDDA
Slabé stránky

Silné stránky

chybějící data

snadná dostupnost dat

agregace dat

data z většiny evropských zemí

lokální odlišnosti sběru dat

časové řady
data z různých oblastí

Zdroj: archiv autora

vých drog před nástupem a po nástupu do vězení. V dalším subsetu jsou
uvedeny informace o počtu záchytů
drog orgány činnými v trestním řízení a o kvantitě, váze zabavených drog
(cannabisu, heroinu, kokainu, amfetaminu, extázi, LSD, metamfetaminu,
cracku a khatu). Co se týče drogových
trhů, nacházíme informace o ceně (minimum, maximum, průměr, modus,
medián), o čistotě a potenci drogy
(velikost vzorku, minimum, maximum,
průměr, modus, medián) a o složení
tablet, tj. jaké látky obsahují.
Poslední dataset pojímá informace
o zdravotnických a sociálních reakcích
na užívání ilegálních drog, těmi jsou míněny substituční léčba opioidů a programy na výměnu jehel a stříkaček.
Subsety shrnují informace z jednotlivých zemí o právním rámci substituční
léčby opioidů (informace o aktérech,
kteří mohou poskytovat tuto léčbu),
o substituční léčbě opioidů (informace
o roku zavedení léčby, počtu klientů,
počtu klientů užívajících metadon, metodě substituce), programech na výměnu jehel a stříkaček (informace
o počtu výměnných stříkaček, o počtu
a pokrytí klientů, o počtu a pokrytí
kontaktů, o počtu pevných a terénních
programů a o geografickém pokrytí
službami na úrovni NUTS2 a NUTS3)
a celkových počtech léčby.
Využití databáze
Data získaná v rámci sběru dat do této
databáze jsou v první řadě využívána
samotným EMCDDA, a to především
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v každoročně vydávaných zprávách
(dostupné zde http://www.emcdda.
europa.eu/publications). Uvádí se především deskriptivní analýza jednotlivých indikátorů. Data využívají i další
mezinárodní instituce, které sbírají
data na vyšší mezinárodní úrovni, jako
je United Nations Control Programmes
(UNDCP) a samotní pracovníci EMCDDA. V případě UNDCP se podle Rossiho
(2002) jedná spíše o zneužití, když jsou
data agregována a interpretována metodologicky nepřijatelným způsobem.
Pro analýzu na globální úrovni využívají Werb et al. (2013) data z různých
světových databází, z nichž jednou je
databáze EMCDDA. Ve své analýze
se zaměřují na vztah mezi indikátory
nabídky drog a záchyty drog, přičemž
dochází k závěru, že nabídka drog se
zvyšuje. Z řad zástupců EMCDDA zmiňme Zobela a Götze (2011). Zdůrazňují
rozdílné a zároveň i společné znaky
evropského vývoje užívání drog, když
popisují rozdílnou prevalenci cannabisu napříč Evropou a zároveň společný
nárůst užívání cannabisu ve většině
evropských zemí v posledních patnácti
letech. Klempová a Zobel (2010) spíše
deskriptivně popisují data a konstatují, že neumí zcela vysvětlit dosažené
hodnoty. Data EMCDDA byla využita
i v rámci britské státní správy pro tvorbu analytické zprávy o protidrogových
politikách (Great Britain Home Office,
2014), konkrétně data o Portugalsku,
a to o léčbě, úmrtích, věznění a nemocích v této zemi. Co se týče využití této databáze pro výpočet nákladů
spojených s užíváním ilegálních drog,

Tabulka č. 4: Předčasná mortalita a její důsledky

Druh informace:

Informace obsaženy v databázi?

odhad mortality přiřaditelné užívání ilegálních drog
počet úmrtí přiřaditelných užívání ilegálních drog

ano, částečně

počet úmrtí podle příčin úmrtí přiřaditelných ilegálnímu užívání drog v celé populaci

ano, částečně

podíl nemocí přiřaditelný užívání ilegálních drog

ano, částečně

odhad počtu ztracených životů a roků
počet úmrtí přiřaditelných užívání ilegálních drog

ano, částečně

odhad průměrné délky života

ne

odhad ztráty produktivity způsobené předčasnými úmrtími
počet drogových úmrtí

ano

míra zaměstnanosti

ne

hodnota HDP

ne

počet zaměstnaných jedinců

ne

ztráta průměrné délky života a životního potenciálu
obecná mortalita

ne

podíl uživatelů/neuživatelů drog v populaci

ano

velikost populace

ne

míra rizika mortality drogových uživatelů ve srovnání s populační mortalitou

ano, částečně

Zdroj: upraveno podle Kubiena et al. (2016)

Kubien et al. (2014) využívají jak data
ze statistického bulletinu EMCDDA,
tak data ze specializovaných národních zpráv.1 Využití databáze je také
předmětem kritik. Stauffacher (2003)
poukazuje na problematický stav využití této a dalších mezinárodních databází
s odkazem na to, že se objevují převážně třídění prvního stupně a že chybí pokročilejší statistické analýzy. Ritter et al.
(2016) a Chatwin (2011) zase konstatují
řídké využití těchto databází pro srovnání veřejných protidrogových politik.
Databáze má několik slabých a silných
stránek vzhledem k jejímu dalšímu
využití. Prvním nedostatkem databáze jsou chybějící data a agregace dat
na národní úrovni. Schází tak možnost
analyzovat data na nižší úrovni, což
je problematické, protože trendy jsou
často patrné na úrovni menších a lokálních jednotek (Agar 1999). Dalším

problémem, který doléhá i na jiné
databáze, je centralizace sběru dat.
Ústřední instituce EMCDDA totiž nemá
pevnou kontrolu nad celým procesem
produkce a sběru dat v různých národních institucích. Tento problém je o to
vážnější, že o národních specifikách
se dostatečně nediskutuje (Kilmer
2015). To je patrné na indikátoru drogových úmrtí, který je kritizován právě
z těchto důvodů, viz Rolles a Measham
(2011), Uhl et al. (2015), Kilmer (2015).
Uhl et al. (2015) dokládají problematičnost tohoto indikátoru tím, že tato
databáze neprochází testem pravděpodobnosti. Míra mortality je totiž podle
této databáze 60krát vyšší ve Francii
než ve Spojeném království, což je považováno za velmi nepravděpodobné
vzhledem ke stávajícímu poznání. Podle Uhla (2015) se nedostatky vyskytují také u indikátorů, které vycházejí
z výběrových šetření. Konkrétně se

jeho kritika týká ESPADU a zprávy EMCDDA (2009a), v níž bylo Rakousko
popsáno jako stát s nejvyšší prevalencí
užití amfetaminu mezi evropskými školáky. Ve skutečnosti se jednalo o nepochopení otázek respondenty, kdy pití
nápoje značky Redbull chybně označili
jako užívání stimulantů/amfetaminů.
Takové nepřesnosti mohou zásadně
zkreslit výsledky analýzy.
Silnou stránkou databáze je dostupnost dat, umístěných volně na internetu. Přes všechny výhrady je výhodou,
že databáze obsahuje data z různých
oblastí, většiny evropských zemí
a v některých případech i časové řady.
Využitelnost databáze pro výpočet
nákladů
Využitelnost této databáze pro analýzu společenských nákladů užívání ilegálních drog je v první řadě ovlivněna

Využívají například tohoto dokumentu zpracovaného národním fokálním bodem v Portugalsku (Reitox National Focal Point “PORTUGAL”, 2007).
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specifickými požadavky na vstupní
data. Jak uvádí Zábranský et al. (2001),
tak tento výpočet kombinuje epidemiologická data s daty ekonomickými. Tato databáze obsahuje informace
především epidemiologického charakteru. Z tohoto důvodu musejí být ekonomická data doplněna z jiných zdrojů (například počet nakažených HIV/
AIDS musí být doplněn o náklady
na jejich léčbu). Z epidemiologických
údajů využitelných pro analýzu společenských nákladů užívání ilegálních
drog jsou ve statistickém bulletinu dostupná pouze některá data. Bohatší dataset je umístěn v národních zprávách,
avšak data musejí být pro každý případ
specificky dohledávána. Například Kubien et al. (2014) využili data o veřejných výdajích z národních zpráv. Ze
statistického bulletinu Kubien et al.
(2014) využili data do výpočtu úmrtí
spojených s HIV/AIDS, která mohou
být připsána užívání drog. Data týkající se infekčních nemocí a úmrtí mají
pro spočítání společenských nákladů
na užívání drog vysokou využitelnost,
což zřejmě vyplývá z toho, že EMCDDA
(2004) vychází z předpokladu, že infekce spojené s užíváním drog mají potenciálně nejvyšší ekonomické dopady
na zdravotní péči a na samotné zdraví
pacientů. Kubien et al. (2016) nabízí poměrně podrobný popis toho, jak počítat společenské náklady na užívání ilegálních drog. Popisuje také informace
nutné pro jednotlivé výpočty. Zaměřme se proto nyní na tři základní oblasti výpočtu společenských nákladů
na užívání ilegálních drog a na to, jaké
informace dostupné v statistickém
bulletinu EMCDDA jsou pro tento záměr využitelné. První oblastí jsou společenské náklady na trestnou činnost,
na vymáhání práva a na trestní řízení.
Pro výpočet těchto nákladů je ve statistickém bulletinu dostupná pouze
1 ze 14 nutných informací, a to počet
tzv. „drug offences“. Druhou oblastí je
odhad společenských nákladů na mor-
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biditu související s užíváním ilegálních
drog. Zde je možno ve vybraných
skupinách spočítat podíl morbidity
přiřaditelný infekčním nemocem podle postupu Kubiena a Wojcika (2016).
Pro výpočet využijeme odhad míry
prevalence užívání drog v jednotlivých
věkových skupinách (vypočítaný z dat
o prevalenci užívání podle jednotlivých věkových skupin) a relativní riziko nákazy (odhad relativní morbidity
ve vztahu k populační morbiditě). Případně je možno uvažovat o využití dalších informací týkajících se léčby (počet poskytnutých injekčních stříkaček,
informace o poskytování substituce,
počet klientů v jednotlivých zemích).
Třetí oblastí jsou společenské náklady
předčasné mortality a jejích důsledků.
V této oblasti je databáze dobře využitelná. To je patrné z tabulky č. 4.,
která zobrazuje informace nutné pro
výpočty jednotlivých podoblastí dostupných v databázi.
Závěr
Závěrem je tedy možno říci, že databáze nabízí pouze určitou část dat
pro výpočet ekonomických nákladů
na užívání ilegálních drog. Data ze
statistického bulletinu lze tedy využít
pouze v kombinaci s dalšími zdroji dat.
Jedním z těchto zdrojů se jeví národní
zprávy, které EMCDDA také uveřejňuje. Výhodou je, že databáze nabízí data
dlouhodobá a z různých zemí.
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