Ekonomie ve zdravotnictví
&
hodnocení zdravotnických
technologií
Časopis přinášející kvalitní

LISTOPAD 2017

ekonomické informace ve zdravotnictví

3

3

ČÍSLO

ROČNÍK

Rozhovor s Janem Pirkem,

ESMO-MCBS: nová metoda

Přehled přednášek z 2. konference

přednostou Kardiocentra IKEM

pro hodnocení přínosu

Ekonomie zdravotnictví,

protinádorových léků

26. 10. 2017 Praha

Tomáš Büchler
Číslo 3 / Rok 2017

1

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
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ESMO-MCBS: nová metoda pro hodnocení přínosu protinádorových léků
European Society for Medical Oncology Magnitude of Clinical Benefit Scale (ESMO-MCBS):
a novel system for evaluation of anti-cancer therapies						
Tomáš Büchler
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Autor představuje parametrický systém Magnitude of Clinical Benefit Scale, který při hodnocení léku zohledňuje také zlepšení
celkového přežití, přežití do progrese a kvalitu života ve srovnání se stávajícími možnostmi léčby. Tuto metodu akceptuje ESMO
i Česká onkologická společnost.

Přehled přednášek z 2. konference Ekonomie zdravotnictví, 26. října 2017, Praha
The Lecture Overview of the 2nd Conference on Ekonomics, 26th October, 2017, Prague
Souhrny obsahů jednotlivých přednášek, které zazněly na 2. konferenci Ekonomie zdravotnictví, prezentují různá pojetí
aktuálních témat: otázky budoucnosti organizace a řízení péče ve zdravotnictví, Health Technology Assessment, zdravotnické
prostředky, financování zdravotnictví.
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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
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Editorial

Rozhovor
s prof. Janem Pirkem
Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., (* 20. dubna 1948, Praha) je významný český kardiochirurg, přednosta Kardiocentra
IKEM. V IKEM začal pracovat již v roce 1974. V 80. letech absolvoval roční stáž v USA, později v Dánsku. V roce
1997 mu byl udělen titul nejlepšího manažera ve zdravotnictví.
Podle dat OECD vynakládá Česká
republika na zdravotnictví 7,1 %
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?
Extrémní příklad jsou USA, kde vynakládají na zdravotnictví zhruba 15–17 %,
ale nikdo už neřekne, že veřejné zdravotní prostředky představují jenom
7–8 %, více než polovinu ze zmiňovaných 15–17 % hradí Američané ze
svého. Na celém světě se spoluúčast
pacientů navyšuje, s výjimkou Spojených arabských emirátů, kde těží ropu
a tamních občanů je málo, proto mají
zdravotní péči úplně zadarmo. Nárůst
podílu soukromých prostředků je logický krok v péči o zdraví, neboť pokrok je ohromný. My dnes dokážeme
zachraňovat lidi, kteří by před 20 lety
zemřeli. Díky moderní technologii jim
můžeme pomoci a oni pak spokojeně
žijí mnoho let. Ale ta technologie je příliš drahá, aby bylo všechno ufinancovatelné z veřejných zdrojů. A my ještě
pacientovu finanční spoluúčast snižujeme, takže jdeme přesně opačným
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směrem než celý svět. A populisticky
našim pacientům slibujeme, že budou
mít stejně kvalitní péči jako jinde.
To, že si pacient nemůže připlácet například za kvalitnější oční čočky, považuji nikoliv za diskriminaci chudých
lidí, ale za diskriminaci lidí, u kterých je
péče o zdraví na předním místě jejich
žebříčku životních hodnot. Uvedu zcela jednoduchý příklad: Umím si představit člověka, který místo každodenní
návštěvy hostince spojené s konzumací pěti piv jde do podobného podniku
jen jednou týdně na dvě piva a svými
ušetřenými penězi by si raději připlatil za kvalitnější zdravotní pomůcky.
My mu v tom ale bráníme – připlatit
si nelze, ledaže by zaplatil celou cenu
za pojišťovnou nehrazenou oční čočku, včetně operace. Připadá mi to, jako
kdybychom řekli, že všichni budeme
jezdit jenom Škodou Fabií, protože někdo na koupi Octavie nemá.
Dalším efektem nízké spoluúčasti je
větší návštěvnost u lékaře, Česká republika je na čtvrtém místě v počtu
návštěv ordinací (OECD, 2013 – pozn.
red.), pacienti navíc odchází s podstatně větším množstvím receptů.
Vydávají se recepty i na léky, u nichž
nebyl prokázán žádný účinek. Někteří
praktičtí lékaři mají zkušenost, že po-
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kud na nachlazení doporučí pacientovi
pouze teplý čaj a klid na lůžku, pacienti
se na ně zlobí a chtějí předepsat léky,
protože jejich soused je užívá také.
Samozřejmě se společnost musí dohodnout na tom, co bude tvořit základní koš zdravotnických služeb, který
bude bezplatný. Co bude mimo tento
koš, na to si musí lidé připlácet. Myslím, že to je férová věc.
No a proč máme pořád něco vymýšlet? V Rakousku a v Německu, v zemích nám nejbližších, to léta funguje.
Člověk si může platit první, druhou,
třetí třídu, má vždy zajištěnou kvalitní
péči, a kdo si platí první třídu, má zajištěný při hospitalizaci jednolůžkový
pokoj.
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?
Já jsem realista. Nemohu říct, jak funguje celé zdravotnictví, protože to má
vědět pan ministr. Já mohu mluvit
za kardiochirurgii a za kardiologii a ty
jsou určitě na špičkové úrovni. Péče
v mém oboru je třeba podstatně lepší než ve Velké Británii. Čekací doby

na srdeční operace u nás jsou velice
krátké. Postupy České kardiologické
společnosti, konkrétně studie, které
řídil pan profesor Petr Widimský, změnily léčbu akutního infarktu na celém
světě, studie PRAGUE 1, PRAGUE 2
jsou celosvětově citované Čili v této
oblasti se opravdu nemáme za co
stydět a za ostatní oblasti nemohu
hovořit. Odchod našich lékařů do ciziny je, řekl bych, přirozený stav globalizace. Když jsem byl v Innsbrucku,
kde je velká univerzita, studuje zde
asi čtyři tisíce studentů, a mluvil jsem
s vedoucími kardiochirurgie na univerzitě, postěžoval jsem si, že v České
republice odchází asi padesát procent
lékařů po promoci do ciziny. A oni mi
odpověděli: „Vy jste šťastní, víte, kolik absolventů innsbrucké univerzity
odchází do ciziny? Osmdesát
šest procent.“ To je prostě
globalizace. Je dobré
vidět situaci v celku.
Do České republiky zase přicházejí
vynikající lékaři
z jiných zemí –
z Ukrajiny, z Egypta a dalších.

Zcela určitě ano. Síť nemocnic v našich zemích byla koncipována za Rakouska-Uherska na vzdálenost dojezdu
koňského povozu. A my se snažíme
tuto síť udržet. To je nesmysl. Každý
ví, oč rychleji jede sanitka.

Akutní péče je čím dál dražší. Nejde
pouze o zakoupení přístroje. Aby se
stal člověk odborníkem, musí mít
příležitost pracovat s přístrojem co
nejčastěji. Stále. Jestliže přístroj, například CT, koupíme a lékař s ním pracuje jen občas, nemůže to umět. Ne tak
dobře jako ten, kdo s ním pracuje pořád. Akutních lůžek je opravdu hodně,
ale na druhou stranu nám schází lůžka
na doléčení, na rehabilitaci po těžkých
akutních výkonech. To není horší medicína, je jeden druh medicíny. Složitá
operace u těžce nemocného
člověka je jen první krůček. Aby se vrátil do života, potřebuje dobrou následnou péči,
která nevyžaduje
drahé vybavení.
Potřebuje se naučit znova chodit,
někdo ho musí resocializovat. A tato
Kolegové z Rakouslůžka zde katastroka mi říkají, že se
fálně schází. Zvlášť
v Německu vydělá
u těžce nemocných
více peněz, ale chylidí s různými komProf. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
bí jim tam humor.
plikacemi. NěkteA já si myslím, že se
ří například musí
život musí brát kompodstupovat dialýplexně. Práce lékaře je nádherná, baví
zu. Pro takové lidi sehnat lůžko, aby
nás, ale život přináší také jiné radosti.
nemuseli ležet na drahém, urgentním
lůžku, je strašně těžké.
Pokud bude nemocničních zařízení
méně a dojde k soustředění péče
Politik před volbami slíbí občanům, že
do větších center, není to cesta, jak
jim zůstane specializovaná a vybavená
vyřešit personální nouzi a zvýšit
nemocnice v místě bydliště, když ho
kvalitu péče? Jinak řečeno, mohzvolí. A pak se ukáže, že každý, kdo
la by jak v oblasti financování, tak
jen trošku může, se jede léčit někam
i při řešení personálních otázek pojinam. Znovu však říkám, že taková
moci optimalizace sítě zdravotnic„doléčovací“ nemocnice není o nic
kých zařízení?
horší a je zapotřebí. Je to jen jiná fáze
Číslo 3 / Rok 2017

procesu léčení a je naprosto stejně důležitá jako akutní fáze.
V rámci kardiochirurgie je v České republice dvanáct center s akutními lůžky a plně pokryjí naši potřebu. Přesto
je snaha otevřít další centrum. To je
typický znak nehospodárnosti. Kardiochirurgických operací nebudeme
dělat víc, jsme na špičkové evropské
úrovni a každému pacientovi se již nyní
této péče dostane. Ano, v Praze je více
center, to je dáno historicky. Česká republika je malá, dojezdové vzdálenosti
jsou odevšad rozumné.
V případě, že by se to mělo nějak změnit, musela by se nějaká centra v Praze
ne zavřít, ale z Prahy přesunout někam
jinam, což je asi těžko realizovatelné,
protože by to představovalo ohromné
náklady. Jen přestěhovat personál, to
jsou stovky a stovky lidí, kteří to dělají,
bydlí tady, mají svoje rodiny, byty atd.
Čili to není tak jednoduché, je mnohem jednodušší přivézt pacienta za půl
hodiny sem.
Protože není potřeba navyšovat počty
výkonů, otevřením nového centra poklesne počet výkonů v těch ostatních,
tím se začne snižovat erudovanost, fixní náklady však zůstanou a narostou
fixní náklady za další centrum. To je
typický příklad nehospodárnosti českého zdravotnictví.
4. Lze podle vás, pane profesore,
měřit kvalitu zdravotní péče? Existují nástroje, jak porovnávat v tomto parametru jednotlivá zdravotnická zařízení?
To je velice, velice choulostivá otázka,
protože medicína je stále to ars medicinae, umění léčit. A to v sobě zahrnuje
jistou míru subjektivna.
Přesto tvrdím, že ano, v kardiochirurgii existuje objektivní metoda. Vkládáme-li předoperační data do systému,
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který tvoří milionový soubor již operovaných pacientů, pak po vložení informací o novém pacientovi nám systém
najde dalších třeba deset tisíc stejných
pacientů nebo nejvíce odpovídajících
tomu novému. A vyčíslí nám
procento pravděpodobné
úspěšnosti, neúspěšnosti, komplikací…

než takové ty průzkumy, jestli je pa
cient spokojený, nebo nespokojený…

Dotazníky tohoto typu jsou hrozně
zatížené, strašně subjektivní. Vyplňují
je lidé, kteří jsou nemocní, v důsledku toho mohou být nervózní, někomu všechno
vadí, někomu nic nevadí, někdo má v jisté nemocnici známého strýčka, tak ho
pochválí. Žebříčky
spokojenosti
pacientů pokládám
za velmi subjektivní.
Predikovaná úmrtnost a predikované
komplikace na základě velkého souboru
pacientů jsou mnoProf. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
hem objektivnější.

Když do systému
vložíme
informace o skupině
pacientů jednoho typu operace
(například aortokoronární bypass),
dostaneme zpět vyhodnocení, že podle amerických statistických údajů lze
předpokládat úmrtí
v 2,5 % případů. Ale
ve vašem případě zemřelo 1,5 %, takže je to úspěch. A takto může každá
nemocnice zjistit, jaká je míra jejich
úspěšnosti, neúspěšnosti. Porovnáním
svých výsledků v systému, který je objektivní.
Mnoho lékařů říká, že to není možné
v jejich oboru. Tomu já nevěřím. Protože každá operace srdce je samozřejmě
taky trochu jiná, každý aortokoronární bypass. Stejně tak i každá operace
žlučníku je jiná, resekce karcinomu tlustého střeva je jiná… Skórovací systém
lze vypracovat a je to více objektivní
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Celá nemocnice se takto samozřejmě posuzovat nedá, pouze jednotlivé odbornosti. Některá nemocnice může v jednom
oboru pokulhávat, v jiném být výborná.
Hodnocení celé nemocnice může probíhat jen v jistém směru, například jak
dobře vaří nebo jak to tam vypadá. Pak
lze opravdu hodnotit celou nemocnici.
Vždy říkám, že pobyt pacienta v nemocnici se dělí na dvě části: na část medicínskou a na část hotelovou. Hotelovou
určitě můžeme hodnotit napříč všemi
odděleními. Medicínskou musíme hodnotit podle jednotlivých odborností.
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Kdo by měl podle vás hodnotit kvalitu zdravotní péče a vyvozovat důsledky ze srovnání poskytovatelů
zdravotní péče? Je to téma pouze
pro odborníky, nebo lze vést v této
oblasti nějakou diskuzi?
Kvalitu zdravotní péče musí hodnotit
především primář každého oddělení
a zodpovídat se za ni vedení dané nemocnice. Myslím si ale, že rozhodující
slovo v hodnocení by měl mít ten, kdo
to platí, tzn. pojišťovny. Mám zkušenost
ze své stáže v USA: asi u 2 % pacientů
se po operaci srdce stane, že krvácí
a musí se zrevidovat, tedy vzít zpět
na sál, zjistit, z čeho krvácí, a zastavit
krvácení. Když jsem svému vedoucímu lékaři říkal, že musíme jít někoho
zrevidovat, souhlasil, ale upozornil
mě, že pokud by se situace opakovala
často, zakázala by mu příslušná pojišťovna operovat její pacienty. Naše praxe je jiná, mnoho lidí by vnímalo jako
omezování lidských svobod, kdyby
pojišťovna svým pojištěncům nechtěla
platit ošetření v takovém zařízení, u takového lékaře. Patrně by pojišťovnu
žalovali, že omezuje jejich práva.
Jednoznačně – hodnotit by měl ten,
kdo platí.
Děkujeme vám za rozhovor.

_____________________
Mgr. Pavla Veškrnová
Redakce We Make Media, s. r. o.

Případová studie

ESMO-MCBS: nová metoda pro
hodnocení přínosu protinádorových
léků
European Society for Medical Oncology Magnitude
of Clinical Benefit Scale (ESMO-MCBS): a novel
system for evaluation of anti-cancer therapies
Tomáš Büchler

Souhrn
Náklady na onkologickou léčbu neustále stoupají, přičemž dominantní podíl na tomto nárůstu má kromě zvyšující
se epidemiologické zátěže zavádění nových léků. Magnitude of Clinical Benefit Scale (dále jen „ESMO-MCBS“) je
parametrický systém, který umožňuje standardizované hodnocení přínosu nového léku. V tomto hodnocení se
zohledňuje zlepšení celkového přežití, přežití do progrese a kvalita života ve srovnání se stávajícími možnostmi
léčby. Metoda ESMO-MCBS pro hodnocení klinického benefitu léků je jednoduchá, robustní a reprodukovatelná.
Je akceptovaná největší onkologickou organizací v Evropě a přihlásila se k ní i Česká onkologická společnost.
Získané skóre odpovídá ve většině případů intuitivně hodnocenému přínosu léků v klinické praxi. Skóre
podle ESMO-MCBS umožňuje rychlou prioritizaci onkologických léků a tento systém by se mohl stát jedním
z hodnocených parametrů při posuzování úhrady konkrétního léku z veřejného zdravotního pojištění.
Klíčová slova
nádory, farmakoterapie, hodnotící studie jako téma, přežití, protokoly protinádorové léčby
Summary
Costs of oncology treatments are increasing, due to rising prevalence of malignant diseases and the introduction
of expensive novel anti-cancer agents. The Magnitude of Clinical Benefit Scale (ESMO-MCBS) is a novel
parametric system used to evaluate the clinical benefit of antineoplastic drugs. It assesses the contribution of
a novel drug based on improvements in overall and progression-free survival and quality of life compared to
current treatment options. It has been adopted by the largest oncology organisation in Europe as well as by the
Czech Society of Oncology. The ESMO-MCBS is simple, robust and reproducible. Scores obtained in the majority
of cases correspond to the observed benefit of a drug in routine clinical practice. ESMO-MCBS allows rapid
prioritization of oncology drugs and could become one of the criteria for reimbursement of a new drug within
the public health insurance system.
Key words
malignancy, pharmacotherapy, evaluation methodology, survival, antineoplastic protocols
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Úvod
Masivní zavádění nových protinádorových léků do praxe, které je výsledkem explozivního rozvoje poznatků
o patogenezi zhoubných novotvarů, je
velkou výzvou pro odbornou veřejnost
i plátce zdravotní péče. Náklady na onkologickou léčbu neustále stoupají,
přičemž dominantní podíl na tomto nárůstu má kromě zvyšující se epidemiologické zátěže právě zavádění nových
léků. Je přitom jasné, že přínos nových
protinádorových léků není ve všech
případech stejný a vyplývá z jejich
účinnosti a toxicity ve srovnání se stávajícími možnostmi léčby. Prioritizace
léků pro udělení úhrady je problematická a v rámci jednání dochází často
k názorovým střetům mezi držiteli registrace, plátci, regulátorem, odbornými společnostmi a ve zvyšující se míře
i pacientskými organizacemi.
Expertní tým Evropské společnosti pro klinickou
onkologii (European
Society for Medical
Oncology, ESMO)
k hodnocení klinického přínosu
léků v posledních
letech vypracoval
a posléze publikoval nový parametrický systém (Cherny,
2015; Cherny, 2016). Podle metodiky ESMO-MCBS se
hodnotí přínos nového léku na základě zlepšení celkového přežití, přežití
do progrese a kvality života / toxicity
ve srovnání se stávajícími možnostmi
léčby. Podkladem pro parametrické
hodnocení přínosu léků jsou výsledky
srovnávacích klinických studií. Léky
jsou hodnoceny v kontextu prognózy
pacientů v té fázi onemocnění, ve které
jsou indikovány. Léky, které dosahují
skóre A nebo B u kurativních indikací (včetně adjuvance) a 4 nebo 5 při
hodnocení nekurativních režimů, jsou
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Tabulka č. 1: Stupně hodnocení dle ESMO-MCBS a jejich interpretace

Kurativní terapie

Nekurativní terapie

Interpretace

A

5

B

4

hodnocená terapie
představuje významné
zlepšení oproti komparátoru

3
C

2
1

hodnocená terapie
nepředstavuje významné
zlepšení oproti komparátoru

Zdroj: archiv autora

považovány za terapeuticky významné a zabezpečení jejich dostupnosti by
mělo být pro daný zdravotnický systém
prioritní (tabulka č. 1).
V publikaci (Cherny, 2015) jsou uvedeny výsledky hodnocení pro většinu
nových protinádorových léků registrovaných v Evropě na základě srovnávacích klinických studií. Hodnocení dalších léčebných režimů přinesla
publikace autorů z vídeňské univerzitní nemocnice
(Kiesewetter,
2016). Obě tyto publikace vycházely
z první verze systému (1.0). Hodnocení léků podle
systému ESMO-MCBS verze 1.0 publikoval také expertní
tým České onkologické společnosti. Jednalo
se o léky používané v léčbě
solidních nádorů, které měly k 1. 1.
2017 úhradu z veřejného zdravotního
pojištění a jsou kategorizovány jako S,
tj. lze je podávat jen v komplexních onkologických centrech (Büchler, 2017).
Systém ESMO-MCBS byl v mezidobí
aktualizován, i když změny v hodnocení se týkají velmi malého počtu léků
(viz níže) (Cherny, 2017).
Metodika hodnocení
Metoda hodnocení klinického benefitu protinádorových léků ESMO-MCBS

Ekonomie ve zdravotnictví & hodnocení zdravotnických technologií

byla poprvé publikována v roce 2015
(Cherny, 2016). Je založena na skórování účinnosti daného léku ve srovnání
s komparátorem v parametrech: celkové přežití (dále jen „OS“), přežití do progrese (dále jen „PFS“), případně jiné
výsledky, jako je procento klinických
odpovědí (response rate, RR). Hodnocen je také poměr rizik (dále jen „HR“),
rozdíl v mediánu přežití a procentuální rozdíl v přežití po definované době
sledování. Daný lék dále může být penalizován, pokud je hodnocen podle
parametru PFS a zhoršuje kvalitu života (dále jen „QoL“) či je jeho podávání
spojeno se závažnou toxicitou, nebo
naopak zvýhodněn, pokud kvalitu života zlepšuje (v tomto případě může být
hodnocen podle PFS nebo OS).
Formuláře pro hodnocení léků jsou
volně dostupné ke stažení na webu
(www.esmo.org). Současný systém
ESMO-MCBS verze 1.1 obsahuje čtyři typy formulářů: 1 – pro hodnocení
kurativní léčby (včetně adjuvance),
2a – pro hodnocení nekurativních léků
na základě parametru OS, 2b – pro
hodnocení nekurativních léků na základě parametru PFS, 2c – hodnocení
nekurativních léků na základě jiných
parametrů než OS/PFS nebo pro ekvivalenční studie, 3 – hodnocení jednoramenných studií pro vzácné (orphan)
nemoci a nemoci s velmi neuspokojivým stavem léčby (high unmet need).
Příklad formuláře pro hodnocení léků
je uveden v tabulce č. 2.

Tabulka č. 2: Příklad hodnocení nekurativní onkologické léčby podle verze ESMO-MCBS 1.1 na
základě parametru OS, přičemž medián OS na standardní léčbě je ≤ 1 rok (formulář 2a)

Skóre
4
3
2
1

Kritéria pro hodnocení výsledků studie
HR ≤ 0,65 a současně zlepšení přežití o ≥ 3 měsíce
zlepšení 2letého přežití o ≥ 10 %
HR ≤ 0,65 a současně zlepšení přežití o 2,0 – < 3 měsíce
HR > 0,65–0,70 a současně zlepšení přežití o ≥1,5 měsíce
HR ≤ 0,65 a současně zlepšení přežití o ≥ 1,5 ale < 2,0 měsíce
HR > 0,70 nebo zlepšení přežití o < 1,5 měsíce

Zdroj: archiv autora
Pozn.: Bonifikace* za snížení toxicity léčby v případě, že dojde k:
• signifikantnímu zlepšení kvality života jako sekundárnímu výstupu (endpoint) studie,
• signifikantnímu snížení toxicit G3-4 s dopadem na kvalitu života**.
* Pokud je splněna alespoň jedna z podmínek, přidává se ke skóre z první tabulky 1 bod.
** Tento parametr nezahrnuje nežádoucí účinky, jako jsou alopecia nebo myelosuprese, ale toxicity, jako je například chronická
nausea, průjem, únava apod.
Zohlednění dlouhodobého plateau křivky přežití. Pokud má křivka dlouhodobého přežití dlouhodobé plateau a výhoda v OS je
nadále pozorována v 5. roce, provádí se skórování i podle formuláře 1 (léčba s kurativním potenciálem). Prezentovat se mají obě
skóre, například A/4.

Výhody a nevýhody hodnocení
ESMO-MCBS
Hlavní výhodou systému ESMO-MCBS
je, že poskytuje nástroj pro evaluaci
hodnoty daného léku jako jednoho
čísla určeného několika klinicky důležitými parametry. Systém vznikl konsenzem mnoha předních evropských
odborníků a je akceptován v doporučeních hlavní evropské organizace
onkologů. V kontrastu s farmakoekonomickou analýzou, kde je možné použít řadu metodik přinášejících různé
výsledky a kde se ve složitých výpočtech často používají různé aproximace, je metoda ESMO-MCBS relativně
jednoduchá a zcela reprodukovatelná.
Zkušenosti ukazují, že skóre získané
tímto hodnocením zpravidla odpovídá
názoru, který si na daný lék učinil onkolog, jenž tento lék indikoval. Protože
léků vstupujících na trh je velký počet,
lze si hodnocením podle ESMO-MCBS
rychle stanovit priority – tedy určit ty
léky, které se při omezených zdrojích
vyplatí hradit.

situaci. Je jasné, že jedno číslo nemůže
zrcadlit kvalitu léku v celé komplexitě.
Několik limitací použití tohoto systému uvádím dále. Většinu nedostatků
lze kompenzovat použitím jiných, již
zavedených nástrojů, například farmakoekonomickou analýzou či
adherencí k platným léčebným doporučením.

Systém ESMO-MCBS může jako všechny parametrické systémy zjednodušit

Lék, který je registrován na základě klinické studie s placebem v kontrolním
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Systém ESMO-MCBS není schopen
zohlednit význam
prodloužení PFS
bez významného
prodloužení OS,
pokud je v další linii léčby aplikován
lék s výrazně vyšší
toxicitou (například sekvence hormonální léčba →
chemoterapie u karcinomu prsu
nebo prostaty). V tomto systému se
nezohledňuje cena léčby, a proto je
nadále zachován význam farmakoekonomické analýzy.

rameni, má relativní nevýhodu oproti léku testovanému proti aktivnímu
kontrolnímu rameni. Limitací metody
ESMO-MCBS je také nemožnost hodnocení metaanalýz, které obvykle neuvádí
absolutní rozdíly v přežití, nýbrž jen HR.
V hodnocení ESMO-MCBS má velký
význam QoL (kvalita života), ale ze
zkušeností víme, že se jedná o poměrně „měkký“, tedy málo robustní
parametr i při použití standardizovaných a validovaných dotazníků. QoL
je u onkologických pacientů podmíněna hlavně základním onkologickým
onemocněním a oddálení progrese
v klinické praxi převáží jistý stupeň
diskomfortu způsobeného léčbou.
Proto je otázka penalizace při neprokázání zlepšení QoL u léku hodnoceného na základě rozdílu v PFS hodně
diskutovanou záležitostí a my jsme
tuto penalizaci pro naše hodnocení
léků registrovaných v České republice neuplatňovali (Büchler, 2017).
Dalším argumentem proti systému
ESMO-MCBS je, že na rozdíl
od některých farmakoekonomických modelů
není schopen zohlednit typ pacienta, který má být daným
lékem léčen, zejména ve smyslu
očekávané doby
přežití. Hodnocení
ESMO-MCBS také
nenahrazuje klinické
doporučení, a není jej
tedy možno použít pro
výběr konkrétního léku pro
daného pacienta v klinické praxi –
nevytváří tedy novou hierarchii léků.
Klinik musí v každé klinické situaci,
která vyžaduje nasazení nebo změnu
onkologické léčby, uvažovat o mnoha
dalších faktorech, zejména o celkovém stavu nemocného, komorbiditách
a komedikacích.
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Aktualizace – ESMO-MCBS 1.1
V říjnu 2017 byla publikována první
aktualizace systému ESMO-MCBS,
verze 1.1 (Cherny, 2017). V této revizi byla částečně zohledněna
zpětná vazba a dotazy
od kliniků, pacientů,
výzkumníků a zástupců farmaceutického
průmyslu. Hlavní
změny jsou následující:
• byla vypracována nová kritéria
pro hodnocení
klinického benefitu podle dosažení
patologické kompletní
remise (zkr. pCR), což je parametr, který nyní uznávají organizace FDA i EMA za přísně definovaných podmínek pro registraci léků
v neoadjuvanci,
• bylo zohledněno, že v některých
studiích imunoonkologických léků
dochází k dlouhodobému plateau
křivky přežití, tj. že tyto pacienty lze
považovat za vyléčené,
• studie, u kterých byla v křivce přežití
(jako v případě ipilimumabu v melanomu) dlouhodobá platina, nebyly
považovány za prokazující léčivé účinky. Pokud je výhoda v OS pozorována
po 5 letech (nebo po 7 letech u nemocí s mediánem přežití > 24 mě-
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síců), považuje se daná terapie
za léčbu s kurativním potenciálem.
Podobně bylo zohledněno dlouhodobé plateau v PFS,
• byla přidána bonifikace studií s prokázanou výhodou
v PFS, jednalo se o studie s časným překřížením ramen,
• byl přidán formulář pro hodnocení jednoramenných studií.
Nemožnost jejich
hodnocení byla jednou z hlavních slabin
systému 1.0.
Závěr
Hodnocení léků podle systému ESMO-MCBS je jednoduché, reprodukovatelné a robustní. Získané skóre ve většině
případů odpovídá intuitivně hodnocenému přínosu léků v klinické praxi zkušenými onkology. Skóre ESMO-MCBS
se může stát dalším doplňkovým parametrem při hodnocení nových onkologických léků za účelem jejich úhrady
z veřejného zdravotního pojištění.
______________________
doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy
nemocnice, Praha
e-mail: tomas.buchler@ftn.cz
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V tomto čísle vám přinášíme přehled prezentací
z druhého ročníku konference

2. ročník konference
se konal 26. 10. 2017
v Autoklubu ČR
(Opletalova 29, Praha 1)

Organizační výbor konference:
Předseda: PhDr. Miroslav BARTÁK, Ph.D., Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta UK a VFN v Praze
Členové: prof. MUDr. Jindřich FÍNEK, Ph.D., MHA, Onkologická a radioterapeutická klinika Fakultní nemocnice v Plzni,
MUDr. Ivana KADERKOVÁ, We Make Media, s. r. o.,
doc. Vladimír ROGALEWICZ, CSc., Katedra biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze

Pořadatel a organizátor:
We Make Media, s. r. o. | +420 778 476 475 | info@wemakemedia.cz | www.ezcr.cz
www.facebook.com/Ekonomie-zdravotnictvi-304246030030052 | twitter.com/EvZCR

Moderátor akce: Jiří Tráva
9:00–10:00 Otázky budoucnosti organizace a řízení péče ve zdravotnictví
• Očekávaný vývoj českého zdravotnictví
- Nové zdravotnické technologie: řízení dostupnosti, hodnoty a udržitelnosti
PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
• Očekávané trendy ve vzdělávání zdravotníků v ČR
MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA, ředitel IPVZ
• Strategické scenáre 2020: Budúcnosť zdravotnej starostlivosti v strednej a východnej Európe 1/2
Ing. Peter Pažitný, Ph.D.
• diskuze
10:30–12:00 Health Technology Assessment
• Přínos HTA pro onkology
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, FN a LF UK Plzeň
• Multikriteriální metody v hodnocení zdravotnických technologií
doc. Vladimír Rogalewicz, CSc., České vysoké učení technické v Praze
• Aktuální vývoj HTA v ČR
MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., iHETA
• diskuze
13:00–14:30 Zdravotnické prostředky
• Trendy v hodnocení velkých zdravotnických přístrojů
prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., FBMI ČVUT
• Prognóza úhrad zdravotnických prostředků
MUDr. Taťána Soharová, re-medical s. r. o.
• Zdravotnické prostředky z pohledu poskytovatele péče
MUDr. Ing. Miroslav Fupšo, FN Brno
• Důležité aspekty budoucí úhradové regulace zdravotnických prostředků
JUDr. Jakub Král, Ph.D., Porta Medica s.r.o.
• diskuze
15:00–16:30 Financování zdravotnictví
• Financování zdravotnictví v roce 2018 z pohledu SZP ČR
Ing. Ladislav Friedrich, CSc., prezident SZP
• Rozhodnutí Ústavního soudu ve věci stanovování úhrad zdravotnických prostředků
Mgr. Jan Zahálka, re-medical s. r. o.
• Strategické scenáre 2020: Budúcnosť zdravotnej starostlivosti v strednej a východnej Európe 2/2
Ing. Peter Pažitný, Ph.D.
• diskuze
16:30 Závěrečná diskuze

Hlavní partneři:

Abstrakt

Očekávaný vývoj českého zdravotnictví
Nové zdravotnické technologie: řízení
dostupnosti, hodnoty a udržitelnosti
Expected Development of Czech Healthcare
New Health Technologies: Management
of Availability, Value, and Sustainability
Miroslav Barták
Summary
Some general recommendations can
New health technologies have been
be given both to the Czech Repubentering the Czech healthcare with
lic and many other countries: They
unprecedented speed. Medicines are
should manage investments in biobeing combined with nanomedical research and developtechnologies and digital
ment; use HTA, payment
equipment, 3D printand
reimbursement
ing has already been
policy with the aim
used for manufacto strengthen the
ture of implants
“value for money”
and, for example,
principle;
and,
bioprinting is exlast but not least,
pected to change
develop the manorgan transplanagement of (big)
tations in the near
health data and sefuture. In general,
cure effectively the
new technologies
risk of their eventunot only represent
al abuse.
great opportunities
PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
but they also bring
Key words
new challenges to
new health technoall involved parties
logies, regulation,
including politicians, market regugeneral recommandations
lators, physicians, and, last but not
least, patients as well. The regulators
Souhrn přednášky
are aware of the need to tighten the
Nové zdravotnické technologie vsturegulation of medical devices bepují nevídaným tempem také do čescause it is traditionally less strict than
kého zdravotnictví: dálkově ovládané
the regulation of medicinal products.
senzory, robotika, genomika, kmenoČíslo 3 / Rok 2017

vé 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 například bioprinting brzy změní
transplantace orgánů. Personalizovaná
medicína, která spojuje biologii jednotlivců s jejich onemocněními, slibuje,
že zvýší naše porozumění nemocem
a napomůže 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. Nové technologie představují
obecně vzato obrovské příležitosti, ale
také vytvářejí nové výzvy pro všechny zúčastněné aktéry včetně politiků,
regulátorů trhu, lékařů a v neposlední
řadě přirozeně i pacientů.
Nové technologie představují výzvu pro způsoby regulace v mnoha
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směrech. Nové typy produktů často
kombinují technologie (zdravotnické
prostředky, diagnostické nástroje a léčiva), které jsou před vstupem na trh
typicky hodnoceny různými orgány.
Rozvoj personalizované medicíny,
která 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 zásadní výzvou.
Velmi významné uplatnění začíná mít
také tzv. internet věcí. Obrovský objem a rozmanitost nových produktů
v těchto oblastech stejně jako rizika,
která souvisejí s bezpečností osobních zdravotních dat, volají po nových

regulačních modelech, jež by stanovily, co je pro pacienty, poskytovatele
a pro veřejnost bezpečné a užitečné a jak se účinně bránit zneužívání
těchto dat. Některé z výše popsaných
trendů již Česká republika sleduje,
jiným prozatím spíše přihlíží. Je evidentně třeba dále pracovat na rozvoji
metod HTA a dalších přístupech, které umožní kvalifikované rozhodování
o využívání zdrojů ve zdravotnictví.
Je také třeba vzít do úvahy, že tlak
na veřejné i soukromé rozpočty bude
v blízké budoucnosti zcela enormní
a zajištění dostupnosti všech zdravotnických technologií bude v rámci systému veřejného zdravotního pojištění
stále obtížnější. Pro Českou republiku
stejně jako pro mnohé další státy lze
formulovat některá obecná doporučení, a to: řídit investice do biomedicínského výzkumu a vývoje, využívat
HTA, úhradovou a cenovou politiku
s cílem posílit zásadu co možná nejvyšší hodnoty za investované prostředky (value for money) a v neposlední řadě dále rozvíjet management

Komplexní poskytovatel
zdravotní péče v ČR

Nemocnice
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(velkých) zdravotních dat současně
s účinným zajištěním rizik jejich případného zneužití.
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Abstrakt

Strategické scénáře 2020:
Budoucnost zdravotnictví
ve střední a východní Evropě
Strategic Scenarios 2020: The Future
of CEE Healthcare
Peter Pažitný

Summary
The book titled Strategic Scenarios
2020: The Future of CEE Healthcare
is a product of the Central & East
European Health Policy Network
(www.ceehpn.eu). Strategic scenarios present alternative futures that
may happen and they should rather
be seen as mental maps of possible
futures and not as four alternative predictions. Thanks to them we can see
many things from another angle – issues relating only us as well as a larger
group, organization, or even the whole
nation. Our aim is not to predict the
future but to think about major opportunities and key risks that may occur
in the future in different parts of the
world in any of the four scenarios.
Five wild cards form an essential part
of this book. They create existential
risks for all the stakeholders. Wild
cards always appear as big surprises; therefore, they can be randomly
applied in any stage of the scenario.
Our organization promotes a consumer-oriented health system, even though
many of us live in the world where
doctors dictate or industry drives.

16

The aim of this book is to initiate discussion about the future of health systems in CEE countries.
Key words
future, health care system, scenarios

zřejmě nevíme. Strategické scénáře
pouze představují možné alternativy
toho, co se může v budoucnu odehrát,
a čtenáři by je měli vnímat spíše jako
myšlenkové mapy možných variant,
ne jako čtyři alternativní předpovědi.

Souhrn přednášky
Budoucnost je otevřená a s určitostí ji
Kniha Strategické scénáře 2020: Bunemůže předpovědět nikdo. Cílem nadoucnost zdravotnictví ve střední a vý- šich strategických scénářů je oprostit
chodní Evropě je počinem organizace se od vžitých představ o budoucnosti
Central & East European Heala uvědomit si, že budoucnost
th Policy Network (www.
nakonec nemusí odpovíceehpn.eu).
Vznikla
dat představám, které
v průběhu diskuzí
o ní dnes máme.
v rámci čtyř struktuStrategické scénárovaných workshoře nám ohledně
pů a mnoha hodin
vizí budoucnosti
domácích příprav.
v mnoha směrech
Začali jsme v březotevřou oči.
nu 2011 a poslední
odstavce jsme dopiUmožní nám „přesovali v březnu 2012.
mýšlet o tom, co
S plánováním strajsme dosud povategických scénářů
žovali za nemysnám pomáhal Ivan
litelné“. Díky nim
Ing. Peter Pažitný, MSc., Ph.D.
Perlaki.
uvidíme mnoho věcí
z jiného úhlu – ať
Název knihy je možná trochu zavádějíuž těch, které se týkají jen nás, nebo
cí – u některých čtenářů může vyvolat
záležitostí, které se dotýkají širší skupipocit, že víme, co se stane. To samony, organizace, nebo dokonce celého
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Tabulka č. 1: Strategické scénáře 2020: Budoucnost zdravotnictví ve střední a východní Evropě

svět spotřebitelů

svět lékařů

spotřebitel vládne

vláda slouží

průmysl řídí

lékaři diktují

liberální prostředí

regulované prostředí

Zdroj: archiv autora

Tabulka č. 2: Strategické scénáře 2020: Budoucnost zdravotnictví ve střední a východní Evropě

problém č. 2

• přehnaná zdrav. péče
služby nejsou žádány

bez problému
• nepotřebná zdrav. péče

• nebezpečná zdrav péče

problém č. 1

• nedostatečná zdrav. péče
služby jsou žádány

bez problému
• čekací listiny

• korupce

nedostatek služeb

dostatek služeb

Zdroj: archiv autora

národa. Přinutí nás uvažovat o nich jinak, než jak na ně většinou pohlížíme.
Uvědomíme si, že budoucnost nám
může přinést nové skvělé příležitosti,
ale stejně tak i rizika, která nám nikdy
ani nepřišla na mysl, a proto jsme s nimi
dosud nepočítali.
Strategické scénáře nám poskytnou
tuto „optiku navíc“. Už nikdy nebuČíslo 3 / Rok 2017

deme na budoucnost pohlížet stejně
jako předtím. Plánování strategických
scénářů je prvním stupněm našich příprav na budoucnost. Pokud chceme
být úspěšní, musíme se připravit tak,
abychom obstáli v jakékoli modelové situaci. A právě proto, že nevíme,
který ze scénářů nastane (možná že
půjde o kombinaci několika), musíme
počítat s každým z nich.

Musíme být připraveni využít veškerý
budoucí potenciál a zároveň překonat
všechna rizika, která mohou v každém
ze čtyř strategických scénářů nastat
(nebo třeba zabránit vzniku možných
rizik). Naší přirozenou snahou samozřejmě zůstává mít možnost budoucnost co nejvíce ovlivnit a aktivně se
podílet na vytvoření co největšího počtu nových příležitostí při minimalizaci
velkých rizik.
Naším cílem není budoucnost předvídat, ale brát v úvahu významné příležitosti a klíčová rizika, která se mohou
v případě každého ze čtyř scénářů
v různých částech světa objevit. Hlavní výhodou těchto scénářů – pokud
na ně budeme pohlížet jako na myšlenkové mapy – je fakt, že nás přinutí
zamyslet se nad naším chováním v daném scénáři alternativní budoucnosti.
Jinými slovy – jak bych se já (a/nebo
jiné důležité zainteresované osoby)
choval/a v případě, že by nastal scénář
„Spotřebitel vládne“? Nebo jak by vypadal život běžného člověka v případě
situace „Lékaři diktují“?
Hlavní aspekty každého scénáře jsou
definovány vzorcem dvou nezávislých
hlavních neznámých:
1. Kdo má moc – spotřebitelé, nebo lékaři? Podle odpovědi na tuto otázku
můžeme uvažovat o dvou naprosto
rozdílných světech: o světě spotřebitelů a světě lékařů.
2. Míra liberalizace a/nebo regulace
zdravotnictví. Na protichůdných
stranách máme liberální prostředí
versus regulované prostředí.
Scénáře popisují každodenní život
následujících klíčových zúčastněných stran:
• spotřebitelé – tato skupina nejsou
jen pacienti. Pokud říkáme spotřebitelé, máme na mysli skupinu lidí,
kteří využívají veškeré dostupné
služby zdravotnictví za účelem zlep-
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šení svého zdravotního stavu, tak
aby se jednoduše řečeno cítili lépe.
Spotřebitelé se rozhodují na základě
osobních preferencí a dostupných
informací;
• vláda – pod pojmem vláda rozumíme celou správu a regulaci systému
zdravotní péče v širokém slova smyslu. Do této skupiny patří členové
vlády, úředníci ministerstva zdravotnictví, zástupci kontrolních orgánů
a také jednotlivci, kteří se přímo podílejí na vytváření kontrolních předpisů pro všechny subjekty trhu;
• lékaři – těmi máme na mysli lékaře
v pravém a základním smyslu tohoto slova. Lékaři jsou lékaři, nejsou to
poskytovatelé zdravotní péče nebo
nemocniční a zdravotnická zařízení
ani ostatní personál. Lékaři jsou zde
definováni jako skupina, která má
velmi silnou moc, která ale hájí pouze své vlastní zájmy;
• průmysl – pojmem průmysl označujeme všechny vlivné subjekty
ve zdravotnictví, nejen lékaře. Tuto
skupinu tvoří všichni poskytovatelé
zdravotní péče (nemocnice, kliniky,
lékaři, lékárníci, laboratorní pracovníci, zdravotní sestry atd.), výrobci,
dodavatelé, pojišťovny a investoři.
Průmyslem je označován v podstatě
segment trhu zdravotní péče, který
vnímá zdravotnictví jako výdělečný
sektor.
Během sestavování strategických
scénářů jsme si uvědomili, že země
střední a východní Evropy čelí, co se
zdravotní péče týká, poměrně zásadnímu problému – nerovnováze mezi potřebami obyvatel a dostupností služeb,
které by tyto potřeby pokryly. Tato
nerovnováha vytváří dva základní typy
problémů:
• problém č. 1 – obyvatelé mají své
potřeby, ale tyto potřeby nejsou systémem zdravotní péče dostatečně
pokryty. Důvodem je nedostatek
adekvátních produktů a/nebo slu-
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žeb, které by tyto potřeby uspokojily;
• problém č. 2 – v oblasti zdravotní
péče existuje dostatek produktů
a/nebo služeb, nicméně tyto výrobky a/nebo služby neodpovídají
skutečným potřebám obyvatel.

tele, i když mnozí z nás žijí ve světě, kde
lékaři diktují nebo průmysl řídí. Vývoj
našich scénářů byl pro nás všechny
velkou výzvou a v průběhu celého procesu jsme se snažili být otevření vůči
všem myšlenkám a názorům lidí, kteří
pocházejí z kulturně odlišných oblastí.

Důležitou součástí knihy je pět divokých karet. Divoké karty neboli „černé
labutě“ jsou události, které mají velmi
nízkou pravděpodobnost vzniku, ale
pokud k nim dojde, jejich důsledky
jsou fatální. Pro všechny zúčastněné
strany vytvářejí existenční rizika. Divoké karty se vždy objeví naprosto
nečekaně, tudíž mohou být náhodně
použity v jakékoli fázi scénářů.

Cílem této knihy je zahájit diskuzi o budoucnosti systémů zdravotní péče
v zemích střední a východní Evropy.
Čtenářům přejeme příjemné chvíle
strávené čtením scénářů a divokých
karet. Prosíme, snažte se k nim přistupovat bez předsudků a čas od času se
sami sebe zeptejte: Co když…?

V naší knize najdete tyto divoké karty:
nákup nesmrtelnosti, zneužití osobních lékařských záznamů, pandemie,
sluneční erupce a kartu Černá labuť.
Karta Černá labuť je záměrně prázdná –
chceme vám tak dát možnost projevit
vlastní představivost a kreativitu.
Na konci každého scénáře najdete časově seřazené průvodní jevy. Ty nám
s dostatečným předstihem ukazují,
kterou cestou k budoucnosti jsme se
vydali a ke kterému strategickému
scénáři vlastně směřujeme. Umožní
nám získat časový náskok, abychom
dokázali co nejlépe využít všechny
skvělé příležitosti, které nám bude
daná situace nabízet, a zároveň zvládli eliminovat, nebo alespoň zmírnit
dopad velkých rizik, kterým bychom
pak v budoucnu mohli čelit. Abychom
dokázali průvodní jevy identifikovat
správně, musíme vytvořit prostředky
pro jejich sledování a musíme vybudovat komplexní systém monitorování a snímání životního prostředí – to
znamená, že musíme vytvořit systém
včasného varování.
Naše organizace podporuje systém
zdravotní péče zaměřený na spotřebi-
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Strategické scénáře 2020
Spotřebitel vládne
Tento scénář popisuje události, které
vedly k radikálnímu odklonu od konvenčních postojů týkajících se lékařské profese, společnosti a poskytování
zdravotní péče. S pomocí nejmodernějších informačních technologií se
aktivistickým skupinám mladých pacientů a občanů podařilo vyvolat
ve společnosti sérii politických, sociálních a ekonomických změn. Vznikla
politická strana, která úspěšně prosadila novou legislativu založenou na principech nezávislosti každého jednotlivce, odpovědnosti, transparentnosti,
respektování zákonů a připravenosti
je v případě potřeby obhajovat a také
spravedlivé hospodářské soutěže, která jako jediná zaručuje inovaci a udržitelnost tohoto vývoje.
Na trhu funguje velké množství pojišťoven, které nabízejí různé produkty
zdravotního pojištění (plánů zdravotní
péče). Nicméně každá z nich má v nabídce alespoň základní balíček výhod,
který́ je stále definován zákonem. Plány zdravotní péče se mohou lišit a konkurovat si cenou, strukturou sítě poskytovatelů zdravotní péče, rozdílnou
úrovní použitých nástrojů řízené péče
a kvalitou administrativy.

Vláda slouží
V tomto scénáři vláda odmítla lékařům
nadále ustupovat. Zavedla přísnou fiskální politiku a najala skupinu mladých
technokratů, která měla za úkol sestavit strategický plán. Tento scénář popisuje systém, ve kterém jsou hlavním
nástrojem zdravotní politiky státu právní předpisy a snaha zvládnout možné
vedlejší účinky nadměrné regulace
trhu. Za účelem uspokojení požadavků
spotřebitelů nebrala vláda v úvahu jejich požadavky, ale k jejich potřebám
bylo naopak přistupováno vědecky,
z čistě praktického hlediska.
Snaha vlády o maximalizaci výhod pro
celou společnost měla za následek
nadměrnou regulaci trhu zdravotnictví, s níž souviselo vytvoření velkého
množství administrativních povinností
a zbytečné byrokracie. Každá změna
musela být v souladu s novými předpisy. Hlavní svrchované organizace
hrály v tomto systému rozhodující roli.
Průmysl řídí
Sociální vzory a hodnoty, podobná kultura a dědictví spolu v zemích
střední a východní Evropy vytvářejí
prostředí, které je tolerantní ke korupci. Žádná mocenská skupina – lékaři,

spotřebitelé ani sociální inženýři – bez
ohledu na to, jak silně na začátku vypadala, nedokázala odolávat ziskuchtivým zájmům příliš dlouho. Způsob, jak
na svou stranu získat všechny zúčastněné, byl sofistikovaný, pomalý, ale
vytrvalý a v podstatě zákonitý. V tomto scénáři vše řídil průmysl.
Vedení se ujal průmysl a zájem lékařů
a poskytovatelů zdravotní péče byl zaměřen spíše na technologie a postupy
než na pacienty. Zvyšovalo se množství specializovaných pracovišť a spolu
s nimi i zaměření na prováděné úkony.
Velmi rychle narůstaly rozdíly v dostupnosti zdravotní péče pro obyvatele měst a vesnic ve prospěch obyvatel
žijících v urbanizovanějších oblastech.
Lidé nepožadovali informace, požadovali někoho, kdo jim zajistí přístup
ke zdravotní péči. Profese zdravotního
makléře začala ve společnosti hrát velmi důležitou roli. Vláda se schovávala
za slovy „systém je liberální, všichni
jsou zodpovědní“, zatímco se v podstatě jednalo o deregulaci a liberalizaci
bez koncepce.
Lékaři diktují
V tomto případě vše ovládali pouze
lékaři. Prezident lékařské komory se

stal ministrem zdravotnictví a každý
nový zákon musel být nejprve projednán lékařskou komorou a teprve pak
byl postoupen k dalšímu připomínkování. Ředitelé nemocnic byli výhradně
lékaři, kteří do svých funkcí museli být
schváleni nově zřízenými ministerskými poradními výbory, ve kterých pracovali opět pouze lékaři.
Moc lékařů stále narůstala, protože
lékaři pracovali i na ministerstvu zdravotnictví, jako ředitelé univerzitních
nemocnic a pojišťoven, podíleli se
na vytváření zdravotní politiky státu,
byli akademickými pracovníky na univerzitách, a dokonce i novináři píšící
o zdravotnické tematice byli lékaři.
Jeden nezávislý́ žurnalista, kterého vyhodili z časopisu Lékařský týdeník, situaci charakterizoval slovy „bílý́ klan“.
_____________
Ing. Peter Pažitný, MSc., PhD.
Fakulta managementu VŠE, Praha
e-mail: peter.pazitny@vse.cz
pazitny@hcrc.sk
Tento text je přístupný na webových stránkách
Central & East European Health Policy Network,
http://ceehpn.eu/index.php/scenarios2020
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Abstrakt

Nové trendy v HTA
New trends in HTA
Vladimír Rogalewicz
Summary
The paper describes trends in HTA
from a European (or even global) point of view. It points at the following
areas that have been recently intensely investigated within the HTA community: hospital-based HTA, HTA for
medical devices, utilization of multiple-criteria decision methods, early assessment of health technologies, theoretical aspects in utilization of QALYs
for effect quantification, and growing
interest in the perspective of patients
and/or patient organizations.
Key words
HTA, MCDA, QALY
Souhrn přednášky
Příspěvek se zabývá trendy v HTA
v celoevropském (možná celosvětovém) měřítku. Poukazuje na následující oblasti, které se v rámci komunity
HTA v současnosti intenzivně zkoumají: hospital based HTA, HTA pro
zdravotnické prostředky, využití multikriteriálních rozhodovacích metod,
včasné hodnocení (early assessment)
zdravotnických technologií, teoretické
aspekty využití QALY pro kvantifikaci
efektů a zájem o perspektivu pacientů
a/nebo pacientských organizací.
Hodnocení zdravotnických technologií
(health technology assessment, HTA)
se již stalo celosvětově uznávanou metodou pro řízení zdrojů zdravotnických
systémů. Tato metoda je dobře etablovaná prakticky ve všech zemích OECD;
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v Evropě existují agentury HTA s většířazení dané technologie do systému
mi či menšími pravomocemi ve většině
úhrad. V posledních deseti letech se
„starých zemí“ EU (EUnetHTA, 2008).
stále častěji objevují aplikace HTA, jeV oblasti léčiv se HTA provádí standardjichž adresátem je management nějaké
ně a systematicky. U jiných technologií
konkrétní velké nemocnice, případně
bývá využíváno řidčeji, nepravidelně,
konsorcia nemocnic (nazývané hospodle zájmu. U komplexních terapeupital based HTA, HB-HTA). Ukázalo
tických intervencí bývá různě hluboká
se, že metody HTA přinášejí zajímavé
studie HTA součástí klinických studií,
a užitečné informace i na úrovni nezejména při tvorbě standardů (guidelimocnice, v první řadě pro strategické
nes). V České republice jsme stále zvyklí
rozhodování. Musejí však být udělány
dělat metodám HTA spíše propagaci než
striktně z perspektivy dané nemocnice
se bavit o konkrétních odborných otáza založeny na reálných datech přímo
kách jednotlivých metod. Situace se ale
z této nemocnice. Obvykle využívají
rapidně změnila: o HTA a jeho
také poněkud odlišné metomožnostech ví v českém
dy. První vážné aplikace
zdravotnictví prakticHB-HTA se objevily při
ky každý, i když je
rozhodování o poto někdy spojeno
řízení lékařských
s nereálnými nebo
přístrojů a při opzkreslenými očetimalizaci využití
káváními. Nastal
masově používačas zabývat se konných zdravotnickrétními metodakých prostředků.
mi, jejich výhodami
Úsilí výzkumu se
i zápory a postupně
v poslední době
je testovat v prostřesoustředilo hlavně
dí České republiky
na organizační mo(i když práci výrazně
dely HTA v nemocDoc. Vladimír Rogalewicz, CSc.
ztěžuje neexistence
nicích
(Cicchetti,
nezávislé a důvěryMarchetti, Dibidino,
hodné autority, která by u studií HTA ga& Corio, 2008, p. 41; Cicchetti, Marrantovala metodickou správnost). Cílem
chetti, Iacopino, D'Amigo, & Sampietohoto příspěvku je poukázat na některé
tro-Colom, 2015; Gagnon, 2014; Zavanové trendy v HTA v Evropě i ve světě.
dil, Rogalewicz, Kubátová, Matloňová,
& Salačová, 2016).
Původním účelem metod HTA bylo
poskytnout informace (národnímu)
Velký pokrok byl v poslední době doregulátorovi pro rozhodování o zasažen ve studiu metod HTA vhodných
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pro hodnocení zdravotnických prostředků. Ty mají řadu vlastností, které
využití metod HTA výrazně komplikují (Drummond, Griffin, & Tarricone,
2009; Rogalewicz, & Jurickova, 2014a).
Otázky potřeby řešit metody HTA pro
zdravotnické prostředky se objevily
mimo jiné ve čtyřech velkých výzkumných studiích dokončených v rámci
evropského programu FP7 v roce
2015 (MedTecHTA, AdHopHTA, Integrate-HTA, Advance-HTA), i když se
zdravotnické prostředky objevily v záměru studie pouze u prvního z nich
(Schnell-Inderst, Mayer, Lauterberg,
Hunger, Arvandi, Conrads-Frank, Nachtnebel, Wild, Siebert, 2015). Ukazuje
se, že pro kvantifikaci efektu těchto
technologií je vhodné použít multikriteriální rozhodovací metody, aby bylo
možné vedle přínosu pro pacienty zohlednit i parametry, které pacient sám
nemůže ohodnotit (Thokala, & Duenas, 2012; Rosina, Rogalewicz, Ivlev,
Juřičkova, Donin, Jantosova, Vacek,
Otawova, & Kneppo 2014; Muhlbacher, & Kaczynski 2016). Jiné práce doporučují větší využití modelování; to je
přínosné zejména při včasném hodnocení zdravotnických technologií (Tarricone, Callea, Ogorevc, & Rupel, 2017;
Ciani, Federici, & Tarricone, 2016).
Efekty (resp. užitek) zdravotnických technologií jsme si zvykli měřit
v QALY (tj. počet let dožití přepočtený na plnou kvalitu života), přičemž
kvalitu života necháváme sebehodnotit pacienty. V mnoha případech jsou
tato jednoduchá kritéria nedostatečná. Ne všechny efekty cítí přímo pacient, a nedokáže je tedy ohodnotit.
Často chceme započítat efekty, které
vidí jen lékař (např. rychlost nebo
přesnost diagnostiky, radiační dávku,
možné vedlejší účinky) nebo které jsou
spíše technického rázu (např. náklady
na kontroly a údržbu přístroje, cenu
spotřebního materiálu, hmotnost přístroje, pohodlí personálu). Stále více
Číslo 3 / Rok 2017

se zde používají multikriteriální
rozhodovací metody (MCDA) (Thokala, & Duenas, 2012; Muhlbacher, &
Kaczynski 2016; Wahlster, Goetghebeur, Kriza, Niederlander, & Kolominsky-Rabas, 2015), často ve spojení
s metodami hodnotové analýzy (Rogalewicz, & Jurickova, 2014b). Jedná
se o celou řadu matematických metod z oblasti operačního výzkumu.
Z hodnotového inženýrství se ukazuje jako nejužitečnější využití Saatyho
matice (vedle bodovací metody nebo
Fullerovy metody párového srovnávání), pro multikriteriální rozhodování pak poměrně zdlouhavý analytický
hierarchický proces (AHP), případně
výrazně rychlejší, ale méně přesná
metoda TOPSIS (vedle např. metody
váženého součtu nebo metody shody a neshody) (Thokala, & Duenas,
2012; Rosina, Rogalewicz, Ivlev, Juřičkova, Donin, Jantosova, Vacek, Otawova, & Kneppo 2014; Rogalewicz, &
Jurickova, 2014b; Ivlev, Kneppo, Bartak, 2014; Hummel, Steuten, Groothuis-Oudshoorn, & IJzerman, 2011).
Vzhledem ke krátkému životnímu
cyklu zdravotnické techniky bylo navrženo, aby předběžné hodnocení
(studie HTA) bylo provedeno již v pozdní fázi vývoje, kdy neexistují reálná
data a výrazně se posiluje význam
modelování. Takové hodnocení nazýváme „včasným hodnocením“ (early
assessment) zdravotnických technologií. Jedná se o nadějné postupy,
které jsou však zatím ve fázi výzkumu
(Tarricone, Callea, Ogorevc, & Rupel,
2017; Ijzerman, Koffijberg, Fenwick, &
Krahn, 2017; Markiewicz, van Til, & Ijzerman, 2014).
Pro hodnocení efektů zdravotnických
technologií se nejčastěji používají
QALY, především ve farmakoekonomice se staly standardem. Po celou
dobu jejich používání k nim má určitá
část odborné komunity výhrady. Kritika QALY získala v poslední době

silnou podporu jednak ve výsledcích
práce ad hoc skupiny odborníků
v rámci mezinárodní organizace ISPOR (Value in Health, 2009). jednak
v závěrečné zprávě mezinárodního
evropského projektu ECHOUTCOME
(Beresniak, Medina-Lara, Auray, De
Wever, Praet, Tarricone, Torbica, Dupont, Lamure, & Duru, 2015). Kritici
poukazují hlavně na to, že hodnoty
QALY jsou nereprodukovatelné (nejsou ani stabilní, ani robustní), porušují základní etické principy západní civilizace, jsou v rozporu s ekonomickou
teorií, na kterou se odvolávají (utilitarizmus), jsou založeny na představě,
že kvalita života a délka života jsou
vzájemné substituenty, jsou necitlivé
vůči malým změnám (např. v onkologii). Jedná se vlastně o optimalizační
metodu, jejímž cílem je maximalizovat množství QALY za danou finanční
částku (pevný rozpočet) (Rogalewicz,
& Bartak, 2017).
Na závěr bych se rád zmínil o roli pacientů v HTA. Pacientské organizace
mohou být jednak zapojeny do vlastního hodnocení zdravotnických technologií, jednak může být studie HTA
sestavena z perspektivy pacientů. To
nejsou nové myšlenky. Protože však
původní záměr „celospolečenských“
studií HTA je v současné době spíše
teoretickým než praktickým přístupem
k hodnocení, zaměření na pacienty se
většinou stalo formálním nebo se úplně
vytratilo. To se však začíná rychle měnit (Lee, Skott, Hansen, 2009; Gagnon,
Desmartis, Lepage-Savary, Gagnon,
St-Pierre, Rhainds, Lemieux, Gauvin, P
Pollender, & Legare, 2011; Low, 2015;
Hameen-Anttila, Komulainen, Enlund,
Makela, Makinen, Rannanheimo, Sipila, 2016). V České republice existují
silné pacientské organizace zaměřené na konkrétní diagnózy, chybí však
všeobecná organizace, která by hájila
práva pacientů a byla by všeobecně
respektovaná. Toto postavení by při
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kvalitním vedení mohla do budoucna
získat nově založená Pacientská rada.
Výběr témat tohoto příspěvku je samozřejmě ryze subjektivní. Ukazuje
se však, že zájem komunity HTA se
obrací od léčivých přípravků k dalším
typům technologií, v současnosti zejména ke zdravotnickým prostředkům.
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Abstrakt

Aktuální vývoj hodnocení zdravotních
technologií v ČR
Actual Development of Health Technologies
Assessment in CR
Tomáš Doležal
Summary
European systems head for higher
transparency, foreseeability, public
control of finance allocation from health insurance and maximum possible
application of HTA processes that
are characterized by systematic assessment of clinical and economic data,
taking account of social and ethical
impacts. Methods of the evidence-based medicine are used and the whole
process should be transparent
and foreseeable. Decision
of approval or denial
of reimbursement of
a specific technology must be justified
and publicly communicated.

Souhrn přednášky
Evropské systémy směřují k vyšší transparentnosti, předvídatelnosti, veřejné
kontrole procesů rozdělování financí ze
zdravotního pojištění a co nejširší aplikaci postupů HTA, které se vyznačují
systematickým hodnocením klinických
a ekonomických dat při zohlednění sociálních a etických dopadů. Využívají se
metody medicíny založené na důkazech
a celý proces by měl být transparentní
a předvídatelný. Rozhodnutí
o zařazení či odmítnutí
úhrady pro danou technologii mají být odůvodněna a veřejně
komunikována.

V České republice
jsou principy HTA
In the Czech Rečástečně
použípublic, HTA prinvány jen v oblasti
ciples are used
léčivých přípravků
partially only in
používaných ambuout-patient medicilantně, kde je hodnonal products. SÚKL
cena účinnost, bezMUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
is the expert assepečnost, nákladová
ssor in this field;
efektivita,
dopad
this institution, however, is also the
na rozpočet, závažnost onemocnění,
administrative authority who issues
současná situace a potřeba nové léčby.
decisions.
Roli odborného hodnotitele zde zastává
SÚKL, který je ale zároveň správním orKey words
gánem ve smyslu vydávání rozhodnutí.
HTA, reimburesements, decision making
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jsou v ČR dostatečně zakotveny v legislativě a prováděcích předpisech / metodikách nebo nejsou popsány vůbec.
Zvykově jsou různé agendy vykonávány subjekty bez jasného právního pověření a trpí vysokou mírou nepředvídatelnosti a netransparentnosti.
Agendu úhrad zdravotnických prostředků vykonávají zdravotní pojišťovny na základě vlastních pravidel. Pro
posuzování přístrojové techniky byla
ministerstvem zdravotnictví zřízena přístrojová komise, její výstupy nicméně
neobsahují žádná zdůvodnění ani odborná či ekonomická hodnocení, a nelze ji proto považovat za orgán, který
postupuje podle principů HTA. Výkony
či intervence mají velmi těžkopádný
schvalovací proces, který rovněž nemá
jasně definovaná pravidla a objektivní
hodnoticí kritéria, rozhodnutí nejsou
zdůvodňována a proces není ani vymezen z hlediska procesního. Preventivní
metody buď nejsou hodnoceny na základě klinických přínosů a ekonomických dopadů vůbec, nebo podléhají
velmi netransparentnímu procesu novelizace zákona 48/1997 Sb. (rozšíření
seznamu očkování hrazených státem).
_____________
MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
Institut pro zdravotní ekonomiku a technology
assessment (iHETA), Praha
e-mail: dolezal@iheta.org
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Abstrakt

Rozhodnutí Ústavního soudu ve věci
stanovování úhrad zdravotnických
prostředků
Constitutional Court Judgment on Determination of
Medical Device Reimbursement
Jan Zahálka

Summary
hardly anybody this time.
In mid-2017, the Constitutional Court awarded its judgment Pl. ÚS 3/15
Key words
on cancellation of some parts of the
Decision of the Constitutional court,
Act on Public Health Insurance that
medical device reimbursement, legal
deal with reimbursement of
framewor of the reimbursemedical devices. The
ment
Constitutional Court
thus gave a year
Souhrn přednášky
and a half to the
V polovině roku
Ministry of Heal2017
rozhodl
th to change the
Ústavní
soud
existing system
svým nálezem Pl.
of medical device
ÚS 3/15 o zrušereimbursement.
ní některých paThe only certainty
sáží zákona o venow is that reimřejném zdravotním
bursements cannot
pojištění, které se
be solved in a way
zabývají úhradaknown from the
mi poukazových
Mgr. Jan Zahálka
Act, and especially
zdravotnických
from the practice
prostředků. Ústavof health insurance companies using
ní soud tak ministerstvu zdravotnicthe so-called “code lists”. The author
tví dal fakticky rok a půl na to, aby
will discuss this judgment in the
změnilo stávající úhradový systém
broader historical context of both
zdravotnických prostředků. Jedilegal and real reimbursement regunou jistotou nyní je, že úhrady už
lation with the aim to show why the
nemohou být dále řešeny tak, jak je
Constitutional Court has surprised
známe ze zákona a především z pra-
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xe zdravotních pojišťoven při práci
s tzv. číselníky. V rámci příspěvku bude toto rozhodnutí zasazeno
do širšího historického kontextu
právní i faktické úhradové regulace, a to s cílem ukázat, proč Ústavní soud tentokrát vlastně málokoho
překvapil.
_____________
Mgr. Jan Zahálka
re-medical s.r.o., Praha
e-mail: jan.zahalka@remedical.cz

Abstrakt

Prognóza úhrad zdravotnických
prostředků
Reimbursement of Medical Devices – Prognosis
Taťána Soharová

Summary
requirements related to reimbursement
The Czech system of reimbursement of
of medical devices.
medical devices has been criticised for
a long time. The Ministry of Health
Key words
has not succeeded, despite of
reimbursement of medical
repeated attempts, with its
devices, prognosis
change and subsequent
putting into legislatiSouhrn přednášky
on. Due to the neV České republice
cessity to maintain
máme dlouhoa stable level of
době kritizovaný
expenses from the
systém
úhrad
public health insuzdravotnických
rance, the health
prostředků, kteinsurance companies
rý se ministerstvu
decreased repeatedly
zdravotnictví nethe reimbursement of
podařilo ani přes
various groups of meopakované pokusy
dical devices, which
změnit a následně
MUDr. Taťána Soharová
led senators to lodge
prosadit do legisa complaint with the
lativy.
Zdravotní
Constitutional Court. At present, agrepojišťovny prováděly z nutnosti udržet
ement of opinions to the future system
stabilní úroveň výdajů z veřejného zdraof reimbursement of medical devices
votního pojištění opakovaně u různých
must be found as soon as possible and
skupin zdravotnických prostředků snithe system principles must be enacted.
žování úhrad, což vedlo k podání seThe presentation describes the actual
nátorské stížnosti k Ústavnímu soudu.
start points and proposes some solutiV současnosti je nutné najít co nejdříve
ons of medical device reimbursement
názorovou shodu na budoucím systébased on determination of the minimu úhrad zdravotnických prostředků
mum qualitative parameters. The aim
a jeho základní principy zavést do zákoof the article is to contribute to the
na. V prezentaci jsou popsána současagreement of opinions of the basic
ná východiska a navržena některá řeČíslo 3 / Rok 2017

šení úhrad zdravotnických prostředků,
která se opírají o stanovení minimálních
kvalitativních parametrů. Příspěvek má
za cíl přispět v základních požadavcích
na úhrady zdravotnických prostředků
k názorové shodě.
_____________
MUDr. Taťána Soharová
re-medical s.r.o., Praha
e-mail: tatana.soharova@remedical.cz
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Abstrakt

Zdravotnické prostředky z pohledu
poskytovatele péče
Medical Devices from the Health Care Provider’s
Point of View
Miroslav Fupšo

Summary
The University Hospital Brno has totally 1,882 beds. The Department of
Health Equipment, staffed with 15
people, takes care of trouble-free operation and function of health facilities.
They ensure the equipment service,
revisions, validations, calibrations etc.; approximately
30,000 medical devices
and 4,600 measuring
instruments are involved. The 2016
budget was exceeded due to the
cost increase.

61 which also describes the course of
training, persons allowed to train and
conditions of training.

řidel. Roční rozpočet za rok 2016 byl
překročen z důvodu nárůstu nákladů.

The cost of the above mentioned activities is quite high. However, the law says
the activities must be performed and
hospitals cannot economize on
them. The cost increase is
sometimes influenced
by conduct of suppliers and service
companies
(evidenced by three
case reports).

Pro tuto činnost je směrodatný Zákon o zdravotnických prostředcích
a o změně zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů. Tento zákon
vymezuje, co je a co není zdravotnický prostředek, jejich třídění; dále
vymezuje povinnosti poskytovatele
zdravotních služeb při používání ZP,
stanovuje povinnou instruktáž, vymezuje pojmy a realizaci odborné
údržby, oprav, revizí. Povinnost instruktáží ukládá § 61, popisuje jejich
průběh: kdo smí instruovat a za jakých podmínek.

Key words
We have to follow
medical devices,
the act on mediprovider's perspeccal devices and on
tive
changes of the act
No. 634/2004 Sb.
Souhrn přednášky
MUDr. Ing. Miroslav Fupšo
on
administrative
Fakultní
nemocfees as amended.
nice Brno má celThe law defines
kem 1882 lůžek.
medical devices and classifies them. It
Oddělení zdravotní techniky, tvofurther specifies health care providers’
řeno celkem 15 lidmi, zabezpečuje
duties at the medical device use, deterbezproblémový provoz a fungování
mines mandatory training, and defines
zdravotnických zařízení, zajišťuje
terms and performance of professional
jejich servis: revizi, validaci, kalibramaintenance, repairs, and revisions.
ci atd. Jedná se přibližně o 30 000
The duty to train is imposed by section
zdravotních prostředků a 4600 mě-
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Náklady na uvedené činnosti jsou
značné, zákon však nařizuje provedení daných činností, nemocnice na nich nemohou šetřit. Nárůst
nákladů jde leckdy na vrub chování
dodavatelů a servisních firem (doloženo na třech příkladech z praxe).
_____________
MUDr. Ing. Miroslav Fupšo
OZT FN Brno
e-mail: fupso.miroslav@fnbrno.cz

Abstrakt

Důležité aspekty budoucí úhradové
regulace zdravotnických prostředků
Important Aspects of Future Regulation of Medical
Device Reimbursement
Jakub Král, Aleš Martinovský

Summary
The aim of the article is to summarize
From the legislative point of view, reshortly certain basic grounds of the
gulation of reimbursement represents
judgement of the Constitutional Court
a years-long unsolved problem which
(case No. Pl. ÚS 3/15) and identify the
reached a certain peak in 2017.
key aspects of the future reguThe Constitutional Court
lation of reimbursement.
finished two-year philoThe authors will defisophical discussions
ne various variants
whether it is only
of the future legal
the practice of
regulation de lege
health insurance
ferenda and will
companies which
try to summariis problematic, or
ze positives and
whether a part of
negatives of each
the Public Health Inindividual variant.
surance Act as such
The authors will try
(contested by the
to open an expert
group of senators)
discussion which is
is unconstitutional.
necessary at searJUDr. Jakub Král
The conclusion was
ching for a transpaclear: The existing
rent but reasonably
law anchoring the institute of the
flexible solution of the problem of reguleast economically demanding valation of medical device reimbursement.
riant of a medical device as well as
market surveys performed by health
Key words
insurance companies are unconstitureimbursement, medical device, catetional and the legislators must enact
gorization, SÚKL, measure of general
a new law by the end of 2018. Such
nature, Constitutional court, revision,
law must fulfil the basic requirements
price revision, reference, voucher, sefor foreseeability and transparency
parately charged material
while engaging all involved entities including health insurance companies,
Souhrn přednášky
suppliers, patients, and expert associÚhradová regulace představuje z leations.
gislativního pohledu dlouho neřešený
Číslo 3 / Rok 2017

problém, který v průběhu roku 2017
dosáhl určitého vrcholu. Ústavní soud
po dvou letech ukončil filozofické diskuze, zda je problematická pouze praxe
zdravotních pojišťoven, či zda je zcela
protiústavní část samotného zákona
o veřejném zdravotním pojištění, kterou napadla skupina senátorů a senátorek. Závěr byl jednoznačný: dosavadní
právní úprava zakotvující institut ekonomicky nejméně náročné varianty zdravotnického prostředku, jakož i průzkum
trhu prováděný zdravotními pojišťovnami jsou protiústavní a zákonodárci musejí do konce roku 2018 přijmout novou
právní úpravu, která již bude splňovat
základní požadavky na předvídatelnost
a transparentnost při zapojení všech
dotčených subjektů včetně zdravotních
pojišťoven, dodavatelů, pacientů a odborných společností.
Ministerstvo zdravotnictví nyní nestojí
před lehkým úkolem. Během několika málo měsíců musí připravit návrh
nové právní úpravy (paragrafové znění
a kompletní důvodovou zprávu), která
zodpoví následující otázky:
• Který subjekt bude agendu úhradové regulace zdravotnických prostředků administrovat?
• Jací účastníci budou na daném procesu participovat?
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• Jaký bude zvolen procesní model –
správní řízení, nebo opatření obecné povahy?
• Kdo a jakým způsobem bude moci
podávat připomínky a předkládat
důkazy?
• Jaké budou náležitosti o zařazení
zdravotnického prostředku do systému úhrad z veřejného zdravotního
pojištění?
• Která podoba kategorizačního stromu bude využita?
• Jaké budou procesní lhůty (jak dlouho bude procedura trvat)?
• Jakým způsobem se bude aktualizovat kategorizační strom i konkrétní
limity (preskripční, indikační, frekvenční, množstevní či úhradové)?

• Bude umožněn institut určité dočasné úhrady pro nové inovativní zdravotnické prostředky?
• Budou úhradové limity vycházet
z vnitřní, či vnější cenové reference?
• Bude mezi dodavateli připuštěna cenová soutěž?
• Budou uzákoněny pozitivní listy, či
risk sharingové smlouvy?
• Jakým způsobem se případně změní systém vytváření položek označovaných jako zvlášť účtovaný materiál?
Cílem příspěvku je stručně sumarizovat
určitá základní východiska obsažená
v nálezu ústavního soudu (sp. zn. Pl.
ÚS 3/15) a navázat na něj identifikací
klíčových aspektů budoucí úhradové

regulace. Autoři vymezí budoucí právní
úpravu de lege ferenda ve variantním
pojetí, přičemž se pokusí k jednotlivým
variantám připojit dílčí sumarizaci pozitiv i negativ daných možností. Autoři se
pokusí vyvolat odbornou diskuzi, která
je při hledání transparentního, a přitom
rozumně flexibilního řešení předmětné
problematiky úhradové regulace zdravotnických prostředků nezbytná.
_____________
JUDr. Jakub Král, Ph.D.
Ing. Aleš Martinovský
Porta Medica s.r.o., Praha
e-mail: jakub.kral@portamedica.cz

Čtvrt století
ve službách
medicíny!
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CELÝCH
LET
OD PRVNÍ MOLEKULY K ÚČINNÉ LÉČBĚ

Číslo 3 / Rok 2017

ORIGINÁL TESTOVANÝ ZKUŠENOSTMI
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BOJUJEME S NÁDOROVÝMI ONEMOCNĚNÍMI

Pacienti jsou v centru
všeho, co děláme.
Inspirují nás.
Motivují nás.

Bristol-Myers Squibb je globální biofarmaceutická společnost zaměřující se na vývoj
inovativních způsobů léčby a podporu biofarmaceutického výzkumu.
Naším posláním je objevovat, vyvíjet a dodávat moderní léky, které pomáhají
pacientům zvítězit nad nádorovými onemocněními.
Náš závazek vyvíjet inovativní léky je tak silný jako vůle pacientů bojovat proti závažným
onemocněním. Naši vědci se snaží objevit další generaci léků, které dávají pacientům naději.

NOCZ1703913-01, datum schválení 24. 8. 2017

Nakonec bude náš úspěch měřen jedinou věcí: jak dokážeme změnit životy pacientů.

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.
Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4 | tel.: 221 016 111, e-mail: bms.czech@bms.com, www.b-ms.cz

