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OSNOVA

• Základní trendy

• Historický vývoj HTA v ČR

• Současný stav

• Jak dál?....pokud bude zájem



KDO JSEM… ANEB PROČ MÁM ODVAHU PŘEDNÁŠET

NA VEŘEJNOSTI O HTA

• o HTA se aktivně zajímám cca 15 let

• v iHETA se snažíme o neustálý posun vpřed
– kurzy farmakoekonomiky prošlo již více než 100 účastníků

– děláme původní výzkum s publikační aktivitou (cost-of-illness, HE modely, data z reálné praxe) 

• mám zkušenost ze zahraničních projektů
– Světová banka, EU, CZ-SUI fondy, EUnetHTA

• akademická aktivita (1/2. LF UK, FBMI ČVUT, LF MU)

• před 10 lety jsem založil komerční firmu (VALUE OUTCOMES), která se uživí na poli 
zdravotní ekonomiky

• byl jsem prezidentem CZ ISPOR Chapter, jsem člen výboru, koordinoval jsem v 2016 
nové vydání doporučených postupů

• ISPOR aktivity (ISPOR CEE Network co-editor, member of executive committee)



ZMĚNA PARADIGMATU FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ

VOLUME-
BASED 

HEALTHCARE

VALUE-BASED 
HEALTHCARE

Hodnotou je maximální dostupnost
zdravotních služeb, neomezený přístup
a hustá síť poskytovatelů; koncept „švédského stolu“
Platím, protože poskytovatel „je“ a potřebuje 
„udržet kapacitu“

Nezáleží na objemu, ale na výsledku, 
nejvyšší hodnotou je dosažení zdraví/kompenzace
Platím za výkon/dosažení jednotky efektu
„Pay for performance“
Hodnotím náklady ve vztahu k výsledkům!



VÝVOJ ÚHRADOVÝCH SYSTÉMŮ

Platba za úkon
“pay/fee-for-

service”

Paušální platba
- kapitace

- DRG
- historické

budgety

Platba za výkon
“pay/fee-for-
performance/ 

outcome”



POKUD TO NEPOCHOPÍME…….

• Současný model je neufinancovatelný…..



DEFINICE HTA

• Multidisciplinární proces, který shromažďuje a 
hodnotí informace o 
– medicínských, 
– sociálních, 
– ekonomických 
– a etických dopadech používání medicínských 

technologií. 
• Hodnocení je prováděno systematickým, 

transparentním a nezkresleným způsobem s cílem 
připravit informace pro zdravotní politiku, která je 
účinná, bezpečná, orientovaná na pacienta a 
poskytuje nejvyšší možnou hodnotu (value). 

www.eunethta.net





VSTUP TECHNOLOGIÍ/INTERVENCÍ DO SYSTÉMU V ČR

léky zdrav. 
prostředky

přístroje intervence
/výkony

vakcíny
/prevence

transparentní
systém

částečně NE NE NE NE

pravidla ANO minimálně NE minimálně NE

důvody k 
(ne)zařazení

ANO NE NE NE NE

poměr náklady
/přínosy

ANO NE NE NE NE

HTA částečně NE NE NE NE



PRINCIPY HTA NEJSOU POUŽÍVÁNY 
TÉMĚŘ VŮBEC

• Jen v rámci řízení o úhradě léčivých přípravků jsou 
principy HTA částečně využívány (CEA + BIA)

• V ostatních segmentech takové posuzování neprobíhá
– Vs. Zdravotnické prostředky (materiál, „devices“)

– Vs. zdravotnické výkony/intervence/procedury

– Vs. Přístroje („roboti“, MRI, CT, „Cyber Knife“, PT)

– Vs. Investice (výstavba nových oddělení, center, …sítě)

– Vs. Preventivní programy/screening

• V žádném segmentu než v lécích se neposuzují 
ceny/náklady (ve srovnání se zahraničím, ve srovnání 
s podobnými produkty) a očekávané náklady a 
přínosy



NAJDI 10 ROZDÍLŮ…
Stanovisko přístrojovém komise 
= 1 strana 

Rozhodnutí SUKL = 50-1xx stran Stanovisko Pracovní skupiny k 
Seznamu zdravotních výkonů 
= několik řádek



HTA IN CEE – IHETA PROJEKT 2014
TYPES OF MEDICAL TECHNOLOGIES ASSESSED

Czech Republic

Slovakia

Poland

Hungary

Slovenia

Latvia

Lithuania

Estonia

Bulgaria

Romania

Croatia

Serbia

Austria

Switzerland

Drugs

Medical devices

Medical Interventions

Preventive measures

Others



HTA GUIDELINES V EU (2016)

typ technologie země

všechny typy technologií FR, UK, DE, IT, ES
AT, BE, DK, FI, IE, SE
HR, HU, PL, SK 

jen farmaceutika NL, PT
CZ, EE, LT, SI

zvlášť pro „devices“ UK

zvlášť pro „diagnostics“ UK

Výstup projektu EUnetHTA – Joint Action 2, WP 7
Pharmacoeconomics 2016



Trocha historie…….



ÚHRADY LÉČIV (ZÁKON 48/1997 SB.-NOVELA LEDEN 2008)

• § 39b Zásady stanovení nebo změn výše a podmínek úhrady léčivých 
přípravků

• Kriteria hodnocení
– terapeutická účinnost a bezpečnost 
– závažnost onemocnění
– nákladová efektivita – náklady a přínosy na jednoho pojištěnce a celkové náklady na zdravotní 

péči hrazenou ze zdravotního pojištění
– veřejný zájem
– vhodnost cesty podání, formy, síly
– obvyklé dávkování
– nezbytná délka léčby 
– míra součinnosti osoby, které je podáván 
– jeho nahraditelnost jiným léčivem 
– předpokládaný dopad úhrady na finanční prostředky zdravotního pojištění 
– doporučené postupy odborných institucí a odborníků, a to vždy z hlediska nákladové efektivity a s 

ohledem na dopad na finanční prostředky 

Dvě fáze:  1. Metodicky správné provedení?
2. Jak naložit výsledkem?

§ 15/6 (d) Ústav nepřizná úhradu, jde-li o léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které nesplňují podmínky účelné terapeutické intervence 
§ 15/7 Účelnou terapeutickou intervencí se rozumí zdravotní služby poskytované k prevenci 
nebo léčbě onemocnění za účelem dosažení co nejúčinnější a nejbezpečnější léčby při 
zachování nákladové efektivity.



POSTUP REGULACE LP

EVIDENCE
(RCT, jiná)

Registrace
(EMA, 
SUKL):

HTA proces
Ne/Zařazení
do úhrady

Souhrn údajů
o přípravku

Preskripční/
indikační
omezení



V ČR MÁME NYNÍ STANDARDNÍ HTA SYSTÉM PRO LÉKY

Barnieh 2014, ViH



PLÁN NA ZAVEDENÍ HTA V ČR 
z roku 2011

Aktivita Časové rozmezí

Pracovní skupina na MZd Srpen-říjen 2011

Příkaz ministra (6/2012)
Rada HTA, KZT

29.2. 2012

Veřejná zakázka na dodavatele 
metodiky a realizaci pilotních 
projektů

31.5. 2012
Na období do konce roku 2012

Legislativní příprava ??? 2013

Platnost (zákony, metodika, 
struktura) ???

2014



NÁVRH SYSTÉMU HTA V ČR

Hodnocení 
(assessment)

Posouzení
(appraisal)

Rozhodnutí
(decision)

Komise pro nové 

technologie

-MZd

-VZP, SZP

- OS

- občané/pacienti

-(výrobci)

Různé pro každou 

technologii

- správní řízení 

SUKLu

-Číselníky ZP

- DRG

- MZd

Light – HTA

-dossier žadatele

- odborní oponenti

-Hearing

- HTA assessment 

report



NAVRŽENÁ STRUKTURA HODNOCENÍ

• 1. Souhrn/ Executive summary (finální doporučení, zhodnocení 
nejistoty)

• 2. Přehled zahraničních HTA hodnocení
• 3. Současné použití technologie/současná klinická praxe
• 4. Popis nové/hodnocené technologie
• 5. Účinnost a bezpečnost; důraz zejména na srovnání s existujícími 

alternativami (tzv. relative effectiveness)
• 6. Náklady, nákladová efektivita a dopad na rozpočet
• náklady na novou technologii z prostředků zdravotního pojištění
• nákladová efektivita
• dopad na rozpočet
• 7. Etické, organizační, sociální a právní aspekty
• 8. Doporučení pro budoucí výzkum 







2014: OECD
DOPORUČENÍ

• Systém kontroly kvality – sledování výsledků péče (outcomes)

• Motivace (finanční) zvyšování kvality péče na různých
úrovních (“pay for performance”)

• Hodnocení nákladové efektivity preventivních a léčebných
programů

• Úloha praktických lékařů zejm. v managementu chronických
onemocnění – definice zodpovědnosti/gate-keeping

• Nedostatek informací pro pacienty, zejm. o kvalitě
poskytovatelů, není motivace soutěžit o pacienty

• Špatná úroveň vzdělávání pacientů a “self-managementu” 
chronických onemocnění (zejm. diabetu)

• Chybí dlouhodobá koncepce – velký politický vliv, časté změny



Existuje univerzální postup???



CO JE OBSAHEM HTA

EunetHTA – Capacity building



PODÍL JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGIÍ V HTA



HTA – základní schéma

Léčivé přípravky

Zdr. prostředky

Přístroje

Intervence/výkony

Prevence

Hodnocení
(assessment)

Posouzení
(appraisal)

Rozhodnutí 
o úhradě

- Jaký je současný standard?

- Co nová technologie umí 

ve srovnání  s tou současnou?

- Jaké máme důkazy (EBM)?

- Jaké jsou očekávané náklady?

- Jaká je nákladová efektivita?

- Jak bude regulována

- Jaká je skutečná potřeba?

- Můžeme si to dovolit?

- Jaký bude dopad na 

pacienty?

- Patří mezi priority?



ZP – KOMBINACE ÚHRADOVÝCH MECHANISMŮ

HTA – pro ZP s vysokým inkrementem
nákladů nebo dopadem na rozpočet, 
významné inovační skoky, dostupnost
dat (IIb. (např. stenty, čočky, apod.) a 
III. (např. endoprotézy, srdeční 
katetry, chlopně, kardiostimulátory)

Úhrady v rámci referenčních
skupin ZP pro stejné typy
pacientů s obdobným
využitím a bez důkazu
odlišného
efektu/bezpečnosti – např. 
ksy.hyaluronová

Jednoduchý úhradový mechanismus v rámci
definované potřeby a finančního limitu na jednoho
pacienta – nízkonákladné a vysokoobratové ZP



ZAVÁDĚNÍ HTA NELZE USPĚCHAT

• 1. Diskuse o podobě HTA a očekávaných přínosech

• 2. Konsensuální plán zavádění (road-map)

• 3. Studie proveditelnosti (jaké máme kapacity, jaký je 
rozsah potřeb a co nás to bude stát – „HTA na HTA“)

• 4. Tvorba metodiky a její oponentura

• 5. Systém vzdělávání a tvorby/obnovy kapacit

• 6. Pilotní projekt(y) a vyhodnocení jeho dopadů

• Potom to můžeme rozjet…..



NEZBYTNÁ JE SHODA VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH

• Regulátor (MZd) (+přímo řízené organizace)

• Plátci (ZP)

• Pacienti/pacientské organizace (komunikace přínosů)

• Poskytovatelé (nesmí systém bojkotovat na žádné úrovni –
primární/ ambulantní; fakultní/krajské/privátní)

• Odborné společnosti (shoda na metodice, koordinace se 
standardy zdravotní péče)

• Výrobci/asociace výrobců

• Univerzity, instituce provádějící HTA (v rámci 
decentralizovaného systému)



PŘEKÁŽKY V POUŽÍVÁNÍ HTA

Profesionální Nezájem, ingnorance, nízká míra vzdělání, 
nesouhlas s HTA doporučením, podužívání

Finanční HTA kapitola není vytvořena/financována
Celkový nedostatek finančních zdrojů

Regulační/politické Časové lhůty
Nevytvoření HTA kapacity, nepojmenování
zodpovědností v systému
Systémové inkoherence

Organizační Systém vzdělávání, zkušenosti s HTA
Chybějící infrastruktura
Organizace HTA procesů

Fronsdal 2010



HTA V ČR: AKTUÁLNÍ PROBLÉMY

• Neexistence kvalitní a konsenzuální metodiky

• Dostupnost dat pro hodnocení (zejm. náklady, RWE)

• Odborné kapacity a jejich konflikt zájmů

• Otevřenost/veřejná kontrola HTA procesu

• Aktivní účast plátců zdravotní péče 

• Jak zapojit zástupce pacientů/občanů

• Politická/legislativní podpora



CO Z TOHO VYPLÝVÁ….

• Neexistuje jeden ideální model HTA

• HTA by mělo být založeno na konsensu (cíle a 
metodika), otevřenosti a veřejné kontrole 
(pacienti/občané)

• HTA je nezbytné budovat shora (poptávka) i zdola 
(nabídka)

• ČR má omezené kapacity – nelze vytvořit čistě 
centralizovaný („heavy“) systém

• Řešením by mohla být síť HTA pod koordinací a 
metodickou kontrolou „lehké“ HTA agentury



ČFES GUIDELINES – ŘÍJEN 2016

• http://farmakoekonomika.cz/wp-content/uploads/2016/10/Doporučené-postupy_final.pdf

• zdravotně-ekonomické hodnocení/HTA
• 25 stran textu
• rozděleno na CEA a BIA + kontext
• 10 základních kapitol CEA

• předmět a cíl
• typ analýzy/metodiky
• perspektiva hodnocení
• cílová populace
• komparátor
• časový horizont
• účinnost/bezpečnost
• kvalita života
• náklady
• ekonomické modely
• diskontace
• prezentace výsledků
• validita a přesnost
• přenositelnost



2017: DOPORUČENÍ (INICIATIVA 20 ZDRAVÝCH VĚT)

• Principy HTA do dalších oblastí na základě
prioritizace (zejména nové a nákladné
technologie)

• Zvýšení transparence a předvídatelnosti
procesu posuzování/zařazování

• Oddělení fáze hodnotící (assessment) od 
rozhodování (appraisal/decision)

• Definování rolí jednotlivých účastníků (zejm. 
výrobců, odborných společností a pacientů)

• Nastavení legislativního a metodologického
rámce směrem k vyšší veřejné kontrole
výdajů ze zdravotního pojištění (odůvodnění
proš technologii/postup zařazuji/nezařazuji)

A: Parametry systému zdravotního pojištění
B: Změna přístupu k vlastnímu zdraví
C: Zdravotně-sociální vazby
D: Indikátory kvality zdravotní péče
E: Racionální posuzování medicínských technologií



ZÁKLADNÍ MATRIX KAŽDÉHO PROCESU (5 BODŮ)

• 1. zhodnocení účinnosti a bezpečnosti ve srovnání s alternativními 
postupy a předpokládané postavení v terapeutické praxi (jaký je 
přínos?)

• 2. poměr nákladů a přínosů, případně inkrementální poměr 
nákladů a přínosů (např. náklady/QALY nebo náklady na dosažení 
nějakého léčebného cíle nebo náklady na zachráněný život), (value
for money?)

• 3. očekávané náklady na jednoho pacienta a předpokládaný počet 
léčených pacientů novou a existující technologií (dopad na 
rozpočet?)

• 4. celkový dopad na rozpočet ve srovnání s alternativními postupy,
• 5. doporučení ano / ne včetně odůvodnění (otevřená komunikace s 

pacienty/plátci zdravotního systému)



“REALIZAČNÍ PLÁN”

• Rámcová koncepce posuzování medicínských technologií
(konsensus MZd/MPSV/SUKL, VZP/SZP, ČLS JEP, asociace výrobců, 
pacientská asociace)
– workshop/kulaté stoly, minimální konsensus

• Mezinárodní/nadnárodní (EUnetHTA) inspirace

• Popis procesu a metodiky – konsensus na procesu a pravidlech

• Pilotní projekty
– Pokus MZd 2012 bohužel selhal na neochotě otevřeně komunikovat

výstupy z pilotních projektů

• Legislativní změny
– zejm. do 48/1997 Sb. + zákon o úhradách zdravotnických prostředků



Děkuji za pozornost!


