Ekonomie ve zdravotnictví
&
hodnocení zdravotnických
technologií
Časopis přinášející kvalitní

ŘÍJEN 2018

ekonomické informace ve zdravotnictví

3

4

ČÍSLO

ROČNÍK

Metody a výsledky vybraných

K některým aspektům dlouhodobé péče

nákladových analýz chronických

Význam detekce prediabetu ve vztahu
k nákladům na léčbu diabetu

onemocnění v České republice
Dagmar Horáková, Ladislav Štěpánek,
Miroslav Barták
Číslo 3 / Rok 2018

Petr Fiala

Lenka Dumbrovská, Alena Petráková

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,
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dlouhá cesta, proto klademe důraz na výzkum a vývoj. Stejné úsilí věnujeme
zlepšování dostupnosti lékařské péče a spolupráci s těmi, kteří sdílejí naše
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Zamyšlení nad přínosem časné detekce prediabetu pro společnost. Prediabetes představuje zvýšené riziko aterosklerózy a diabetu
mellitu druhého typu, zároveň představuje příležitost pro včasnou intervenci, ovšem za předpokladu, nebude-li porucha metabolizmu glukozy bagatelizována.
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Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
začátek podzimu je pro některé časem odložené dovolené, pro jiné
naopak velmi hektickým pracovním obdobím roku. Dovolte nám,
abychom v tomto editorialu krátce
představili dvě aktuální témata současného makro pohledu na zdravotnictví. Domníváme se, že je stále
dobré si připomínat, jak tyto rámce
ovlivňují naše každodenní rozhodování a práci, ať již se o ně zajímáme
více či méně.
První z nich jsou výdaje na zdravotnictví1. Jako každý rok i letos přinesla
Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) mezinárodně
srovnatelná data o výdajích na zdravotnictví v jednotlivých členských státech, a to včetně naší země. Jak OECD
uvádí, výdaje na zdravotnictví rostly
v průměru o 3,4 % (2016), což je ve státech OECD nejvíce od ekonomické krize v roce 2009, nicméně na míru růstu
v předkrizovém období stále nedosahují. Začátkem příštího roku se pravděpodobně potvrdí prognózy o meziročním růstu na úrovni 2,5 %.
Výdaje na zdravotnictví, měřené procentem hrubého domácího produktu
(HDP) byly v roce 2016 ve státech
OECD v průměru 8,9 %. Jak ze statistiky víme, Česká republika tohoto
průměru nedosahuje. Nejvyšší výdaje již tradičně realizují Spojené státy
americké (17,2 %), dále pak Švýcarsko
(12,3 %), a Francie (11,5 %). Na druhé
straně státy s nejnižšími výdaji na zdra-

votnictví jsou v rámci OECD Turecko
(4,2 %) a Mexiko (6 %).

ných úmrtí v Evropě ročně. Zejména
pacienti s chronickými onemocněními
jsou v ohrožení. Podle údajů OECD je
úmrtnost pacientů léčících se s diabetem a srdečními onemocněními téměr
dvojnásobná, oproti těm, kteří léčebný
režim dodržují.

Na osobu a rok dosahují průměrné výdaje ve státech OECD hodnoty 4 096
USD, což je například o celých 70 %
více, než tyto státy investují do vzdělávání. V USA dosahují výdaje na osobu a rok již částku 10 000 USD. NadOdhady hovoří o tom, že hospitalizace,
průměrné výdaje na osobu a rok jsou
neodkladná péče a návštěvy ambulanrovněž zaznamenávány ve Švýcarsku
cí z důvodu preventabilních onemoc(8 009 USD), dále ve statistice vedou
nění, představují v Evropě (v tomto
Lucembursko a Norsko. Za nárůstem
smyslu zbytné) náklady 125 miliard
výdajů v roce 2016 (ano statistiEUR a v USA 105 miliard USD.
ky mají tato zpoždění běžNejvyšší (zbytné) náklaně) stojí zvýšené výdaje
dy souvisí s diabetem,
na ambulantní péči
hypertenzí a hyper(růst 4,4 %), dloulipidemií.
OECD
hodobou (zdravotuvádí, že nedodrně sociální) péči
žování medikace
(3 %), retail léčiva
se velmi liší mezi
(2,8 %) a nemocjednotlivými skuniční péče (2,2 %).
pinami pacientů.
Jak tato statistika,
U výše zmíněných
tak ani jiné trenonemocnění 4–31 %
dy nedávají naději
pacientů nikdy nena bezproblémovou
dodrží svou první
finanční
udržitelpreskribci.
Mezi
nost zdravotnických
těmi,
kteří
svou
prvMiroslav Barták
systémů.
ní preskribci dodrží,
jen 50–70 % užívá
Druhým tématem, jehož význam napředepsaná léčiva pravidelně ve více
růstá, je otázka adherence – ochota
než 80 % času a méně než polovina
pacientů dodržovat léčebný režim
z těchto pacientů stále pokračuje v užía doporučení lékařů. Ve své posledvání léčiv po dobu dvou let od prvního
ní pracovní publikaci se na toto téma
předepsání.
OECD rovněž zaměřila2. Závěry neV ekonomii je popsán jev, který se
jsou zcela radostné. Nízká míra adnazývá morální hazard, zpravidla je
herence přispívá k 200 000 předčas-

v učebnicích připisován poskytovatelům zdravotní péče, nicméně výzkumy
ukazují, že jde i o problém pacientů.
Další rozvoj vzájemné informovanosti
a spolupráce mezi poskytovateli péče
a pacienty včetně jejich rodin je zdá se
zcela nevyhnutelný, pokud výše uvedená data považujeme za problém.
V tomto čísle nejdete především články, které se věnují určitým trendům.
V prvním takovém článku se autor za-

měřuje na dlouhodobou péči, zamýšlí se nad ekonomickými, ale i dalšími
aspekty prodlužující se délky života.
V druhém trendovém článku autorka
zvažuje možnosti a přínos včasné detekce prediabetu nejen pro jednotlivce,
ale i pro celou společnost.
Věřím, že tyto články mohou být
v současné době podkladem pro zamyšlení nad „velkými“ otázkami našeho zdravotnictví a jeho mezinárodní

pozice. Je jasné, že řešení našich problémů je pouze na nás, stejně jako způsob, jakým využijeme příležitostí, které
se nám nabízejí.
S úctou,
_________________
PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
šéfredaktor časopisu

28 zdravotnických
zařízeních napříč ČR
1,8 milionu ošetřených
pacientů ročně

1. http://www.oecd.org/health/health-expenditure.htm
2. Khan, R. and K. Socha-Dietrich (2018). Investing in medication adherence improves health outcomes and health system efficiency: Adherence to medicines
for diabetes, hypertension, and hyperlipidaemia, OECD Health Working Papers, No. 105, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/8178962c-en
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Abstrakt
Cílem článku je na základě představení šesti prací (jedné analyticky přehledové práce, čtyř mikroekonomických analýz
a jedné makroekonomické studie) nabídnout dílčí syntézu možností a mezí studia nákladů vybraných neinfekčních
chronických onemocnění v podmínkách českého zdravotnictví. Z metodologického hlediska článek předkládá dílčí
syntézu poznatků v předmětné oblasti s využitím analytických poznatků dílčích studií. Společným jmenovatelem
představených nákladových studií je jejich zpracování metodami mikroekonomické, respektive makroekonomické
analýzy, ale také jejich zasazení do rámce health studies, která vychází z využití poznatků různých vědních disciplín, aniž
by jedna byla považována za důležitější než ostatní.
Hodnocení nákladnosti u jednotlivých diagnóz či druhů a segmentů péče je podmíněno omezenou dostupností dat, která
vyžaduje v některých případech i kreativní využití metod vytěžování dat, odhadu, modelování i expertního posouzení
a (naneštěstí) způsobuje, že nákladové analýzy jsou nerutinní akademickou činností. Jednotlivé mikroekonomické studie
ukazují, že náklady jsou ovlivňovány jak komplikacemi onemocnění, tak i zvoleným diagnostickým a terapeutickým
postupem. Makroekonomický pohled na vybraný segment péče pak ukazuje, že dostupné prostředky nemusí být
dostatečné ke splnění všech cílů zdravotní politiky, ani k naplnění očekávání veřejnosti v dané oblasti. Představené
studie přistupují k hodnocení nákladů metodou nákladů na léčbu, případně usilují o pohled na náklady onemocnění.
Jako dosažitelné perspektivy hodnocení se ukazují perspektiva poskytovatele zdravotní péče (zdravotnického zařízení)
a perspektiva plátce péče (v našich podmínkách zdravotního pojištění, respektive zdravotních pojišťoven). Důležitým
poznatkem většiny prezentovaných studií je skutečnost, že vypočtené náklady se neshodují s výší úhrad. V některých
případech jsou úhrady i výrazně nižší než náklady, u jiných naopak vyšší.
Provedené analýzy v rámci jednotlivých studií i jejich syntéza ukazují, že hodnocení nákladové i celkové ekonomické
efektivity péče představuje aktuálně i do budoucna výzvu, a to jak z hlediska dostupnosti dat a použitých metod, tak
i z hlediska nastavení odpovídajícího systému úhrad
Klíčová slova
náklady, ekonomická evaluace, chronická onemocnění, Česká republika
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Abstract
The aim of the paper is to offer a partial synthesis of possibilities and limits of cost analyses of selected non-infectious
chronic diseases in conditions of the Czech health system based on six published papers (one analytical overview, four
microeconomic analyses and one macroeconomic study).
From a methodological point of view, the study presents a partial synthesis of knowledge in the subject area using
analytical findings of partial studies. The common denominator of the cost studies is an application of microeconomic
and/or macroeconomic analyses, as well as their incorporation into the health studies framework, based on application
of methods of various disciplines without prioritizing one over the others.
Cost assessment in individual diagnoses or types and segments of care are subject to limited data availability, which
in some cases requires creative applications of data mining, estimates, modelling and/or expert opinions, and
(unfortunately) causes cost analyses to be rather non-routine academic activities. Individual microeconomic studies
show that costs are affected by both the comorbidities and the diagnostic and therapeutic approach chosen. The
macroeconomic view of the selected segment of care shows that the available resources may not be sufficient to meet
all health policy goals and objectives, not even to meet the public expectations in the area. The presented studies
apply the cost of treatment method (COT), or they seek to evaluate the cost of illness (COI). The perspectives of the
healthcare provider (healthcare facility) or that of the care payer (in our case health insurance or health insurance
companies) are shown to be the achievable ones. An important finding of most of the presented studies is the fact that
the calculated costs do not match the amount of reimbursement. In some cases, the reimbursements are considerably
lower than the costs; in other cases, they are higher.
The analyses carried out in the individual studies and their synthesis show that evaluation of the costs, as well as of
the overall economic efficiency of care presents a challenge, both in terms of methods used and data availability, and
in terms of adjusting the particular reimbursement system.
Key words
costs, economic evaluation, chronic diseases, Czech Republic

Úvod
Co se týče zdraví, je současná situace
zcela jedinečná. V žádné jiné historické
epoše nedocházelo k tak významnému
pozitivnímu vývoji u mnoha ukazatelů
zdraví a nemocí. Míra nárůstu střední
délky života, která byla a je zaznamenávána zejména ve druhé polovině
minulého století a v prvních dekádách
tohoto století, nemá v historii obdoby.
Tuto situaci umožnila celá řada faktorů a historických souvislostí a v první
řadě dynamický rozvoj lidského poznání. Jedná se o společný a často
vzájemně se podmiňující úspěch řady
oborů lidské činnosti. Jejich výčet by
byl dlouhý a určitě bychom nenašli
Číslo 3 / Rok 2018

mnoho oborů lidské činnosti, které
k této ve své podstatě mimořádně příznivé situaci nepřispěly.
Epidemiologická situace prošla zásadní proměnou a minimálně v naší části
světa považujeme za nejvýznamnější
příčiny úmrtnosti (neinfekční) chronická onemocnění, jakými jsou onemocnění srdce a cév, nádorová onemocnění, v posledních letech stále více také
diabetes. Co se týče nemocnosti, stále
častěji vystupují do popředí duševní
onemocnění. Tento výčet si samozřejmě neklade a nemůže klást za cíl
úplnost, každá jednotlivá diagnóza má
svá specifika, své problémy, prohry

i úspěchy. V žádném případě nás nemůže uklidnit ani situace v oblasti infekčních onemocnění a vnějších příčin
úmrtí. Tyto příčiny se podílejí na celkovém zdravotním stavu a úmrtnosti populace zásadně méně, než tomu bylo
dříve, jakkoli se stále jedná o významné zdravotní problémy, které zasluhují
soustavnou pozornost.
Výrazně se zlepšuje také schopnost
měřit zdraví a nemoc, která se posouvá od měření úmrtnosti (mortality) k měření nemocnosti (morbidity),
což je nutné vzhledem k tomu, že
řada onemocnění neovlivňuje životy
lidí pouze na sklonku života, ale také

7

v celém jeho průběhu. Od druhé poloviny 20. století se rovněž objevují další
možnosti, jakými jsou ukazatelé, které
zohledňují kvalitu života, produktivní
život, léta života strávená ve zdraví bez
zátěže nemocí nebo předčasnou úmrtnost.
Cílem článku je na základě představení
šesti prací (jedné analyticky přehledové práce, čtyř mikroekonomických
analýz a jedné makroekonomické studie) nabídnout dílčí syntézu možností
a mezí analýzy nákladů vybraných neinfekčních chronických onemocnění
v podmínkách českého zdravotnictví.
Z metodologického hlediska se práce pokouší o dílčí syntézu poznatků
v předmětné oblasti s využitím analytických poznatků dílčích studií.
Společným jmenovatelem představených nákladových studií (výdajové
studie) je jejich zpracování metodami
mikroekonomické, respektive makroekonomické analýzy, ale také jejich zasazení do rámce health studies, která
vychází z toho, že jsou využívány poznatky různých vědních disciplín, aniž
by jedna byla považována za důležitější než ostatní. V tomto případě za účelem zajištění a analytického zpracování
dat o nákladech vybraných diagnóz
u poskytovatelů zdravotní péče v České republice (dále jen „ČR“), respektive dat pro analýzu situace v ČR v kontextu mezinárodního srovnání.
Konkrétně se jedná o práci (práce) zaměřenou na dostupnost a kvalitu dat
v českém výzkumu hodnocení zdravotnických technologií a dále o studie
zabývající se vybranou diagnózou onemocnění oběhové soustavy, zhoubných novotvarů, diabetem mellitem
2. typu a konečně o makroekonomickou studii v oblasti duševních onemocnění. Všechny uvedené a diskutované
práce byly publikovány (přijaty k publikaci) v časopisech (sbornících), které
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jsou listovány v databázi Web of Science a autor tohoto článku měl na těchto
publikacích výrazný podíl. Časový rámec studií je vymezen lety 2013–2018.
Článek nabízí nejdříve stručný přehledový úvod do epidemiologické situace
z globálního hlediska a u nás. Návazně představuje rámec víceoborového
přístupu k otázkám zdraví a jeho ekonomickým aspektům, ve kterém nabízí výkladový rámec health studies,
a následně stručnou syntézu hlavních
poznatků ekonomiky zdraví s důrazem
na nástroje mikroekonomické evaluace ve zdravotnictví. Dále jsou uvedeny jednotlivé studie, a to ve formátu
přehledu hlavních zjištění a základní
diskuze, a souhrnná tabulka s přehledem hlavních zjištění. Následuje diskuze, která se vztahuje ke všem článkům
a která kriticky reflektuje získané poznatky, a nakonec závěry, jež je možné
na základě dílčích studií a jejich vzájemného propojení učinit.
Současná témata zdraví v ČR
Zdraví a rozložení nemocí je v ČR
ovlivňováno řadou faktorů. Lze konstatovat, že zdravotní stav obyvatel se
v mnoha ohledech stále zlepšuje, což
dokládá vývoj ukazatelů střední délky
života nebo úmrtnosti. Na druhou stranu mnohé problémy přetrvávají a vývoj některých ukazatelů není zdaleka
příznivý, a to především v mezinárodním srovnání se státy, které můžeme
označit za referenční pro situaci v ČR
(viz například Barták 2018a; 2018b).
Významným tématem jsou také regio
nální rozdíly ve zdraví (viz například
ÚZIS, 2017; Barták, 2013).
Vybrané základní ukazatele zdravotního stavu obyvatel ČR
Podle zdravotnické ročenky ČR
za rok 2016 Ústavu zdravotnických
informací a statistiky ČR (dále jen
„ÚZIS“) jsou nejčastější příčinou
úmrtí onemocnění oběhové soustavy se 42% podílem na celko-
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vém počtu zemřelých (ÚZIS, 2017).
Podle stejného zdroje představovaly
v roce 2016 nemoci oběhové soustavy
s 298,5 tisíce případů nejčastější příčinu hospitalizace. Pro tato onemocnění
bylo zaznamenáno 46,3 tisíce případů
pracovní neschopnosti a invalidní důchod pobíralo z důvodu této indikace
ke konci roku 38,6 tisíce obyvatel ČR.
Následují zhoubné novotvary s podílem 27 % s tím, že úmrtnost na zhoubné novotvary přes zvyšující se incidenci mírně klesá. Významná pozornost je
věnována diabetu mellitu, se kterým se
v roce 2016 léčilo 861,5 tisíce lidí (424
tisíc mužů a 437,4 tisíce žen) s tím, že
se v přibližně 92 % případů jednalo
o 2. typ. Významný zdravotní problém
z hlediska nemocnosti představují
duševní poruchy (ÚZIS, 2017). Podle
ÚZIS (2017) byly v roce 2016 v rámci ambulantní psychiatrie provedeny
téměř tři miliony vyšetření u 641 663
pacientů. Nejčastěji se jednalo o poruchy neurotické a afektivní. V roce 2016
(ÚZIS, 2017) bylo léčeno ambulantně
21,6 tisíce uživatelů alkoholu a 14,9 tisíce uživatelů nealkoholových drog.
Z výroční Zprávy o stavu ve věcech
drog v České republice v roce 2016,
která byla zveřejněna v roce 2017
(Mravčík a kol. 2017), se dá odvodit,
že poskytování ambulantních služeb
v oblasti závislostí může být vhodné
možná až pro jednu desetinu české populace, měřeno počtem osob se závažnými problémy s návykovými látkami,
potažmo se závislostí na hře (gam
bling). Vzhledem ke způsobu měření
jsou však dané údaje pouze indikativní
a skutečné číslo se může lišit.
Podle statistiky ÚZIS (2017) bylo v roce
2016 hlášeno v ČR 146,8 tisíce případů
infekčních onemocnění, která byla příčinou 55,9 tisíce hospitalizací a 2034
úmrtí. ÚZIS (2017) doporučuje hodnotit zdravotní stav alternativně pomocí
ukazatele celkové délky života proži-

tého ve zdraví, respektive bez dlouhodobého omezení při výkonu běžných
činností (ukazatel HLY – Healthy Life
Years). V roce 2015 činil tento ukazatel
v ČR u mužů 62,4 z celkově prožitých
75,8 let a u žen 63,7 z celkově prožitých 81,4 roku.
Nejvýznamnější zdravotní problémy
obyvatel ČR
Vzhledem k dlouhodobému vývoji
ukazatelů zdravotního stavu obyvatel
ČR není překvapivé, jaké jsou jejich
nejvýznamnější zdravotní problémy.
Jejich vymezení a uvedení jako zásadních témat zdravotní politiky, ale šířeji
také celkově veřejné politiky je obsahem Zprávy o zdraví obyvatel České
republiky z roku 2014 (Ministerstvo
zdravotnictví ČR, 2014a). Tato zpráva
poskytuje potřebnou analytickou oporu strategickému dokumentu Zdraví
2020 (Ministerstvo zdravotnictví
ČR, 2014b) a datově také podporuje již dříve přijatý strategický dokument Zdraví 21 (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2002). Přestože datové
zdroje využité při zpracování zprávy
o zdraví jsou již relativně zastaralé,
vymezené problémy lze považovat
za stále relevantní a z celospolečenského hlediska zásadní. Zpráva
o zdraví (Ministerstvo zdravotnictví
ČR, 2014a) vymezuje deset oblastí,
které zásadním způsobem ovlivňují zdraví české populace. Jsou to
(Ministerstvo zdravotnictví ČR,
2014a, s. 7–11):
• kardiovaskulární nemoci;
• nádorová onemocnění;
• diabetes mellitus;
• alergická onemocnění;
• sexuálně přenosné nemoci;
• úrazy u dětí;
• očkování (proočkovanost, respektive
neproočkovanost populace);
• užívání návykových látek;
• nadváha a nedostatečná pohybová
aktivita;
• stav životního prostředí.
Číslo 3 / Rok 2018

Některé z vymezených problémů
zásadně ovlivňují jak úmrtnost, tak
nemocnost české populace. Jiné se
projevují zejména v ukazatelích nemocnosti, nikoli úmrtnosti. V rámci
těchto deseti bodů není explicitně vymezena otázka duševního zdraví, která
je však podrobně popsána v různých
částech dokumentu (viz Ministerstvo
zdravotnictví ČR, 2014a).

Další charakteristikou zdravotních studií je, že se intervence ve prospěch
zdraví mohou odehrávat najednou
v různých disciplínách, čímž se dosahuje synergického efektu. Poslední je pak
skutečnost, že tento přístup umožňuje
nalézat řadu perspektiv, a tedy sdílení
různých pohledů v prostředí vzájemného poznání a respektu (Naidoo,
& Wills, 2015, s. 2).

Výkladový rámec víceoborového
přístupu k otázkám zdraví a jeho
ekonomickým aspektům
Zdraví, respektive nemoci a jejich důsledky zkoumá buď jako svůj hlavní
předmět, nebo jako jednu z oblastí aplikace řada vědních disciplín. V rámci
studia ekonomických a organizačních
aspektů zdravotnických systémů (viz
Barták, 2010 nebo Barták, 2012) se v literatuře i v akademické a veřejně-politické
praxi objevují mnohé přístupy, které lze
označit za interdisciplinární, multidisciplinární či transdisciplinární (viz Barták,
2010; Barták, 2016a; Barták, 2016b).
Určitým shrnujícím přístupem, který
má dobrý potenciál vyhovět požadavkům reprezentantů jednotlivých přístupů, je zastřešující pojem health studies
(zdravotní studia).

Jak uvádějí výše zmíněné autorské
týmy i další autoři, lze odvodit, že je
dnes ve své podstatě již nutnou či společenským kontextem vyžadovanou
podmínkou studia zdraví multidisciplinarita, kterou lze charakterizovat
jako vhled a porozumění jednotlivých
samostatných disciplín, jež jsou vzájemně kombinovány při studiu konkrétních zdravotních problémů. Interdisciplinarita je pak charakteristická
vztahem mezi a napříč disciplínami
a implikuje přidanou hodnotu díky jejich integraci. Nakonec jsou za trans
disciplinární označeny takové přístupy,
které vytvářejí konceptuální (výkladové) rámce, jež používají koncepty,
metody a otázky, které překonávají
tradiční oborové hranice, aby našly
odpovědi na položené otázky (viz Nadioo, & Wills, 2015, s. 7).

Naidooová a Willsová (2015) vymezují
health studies jako interdisciplinární přístup, který umožňuje pohled na zdraví,
aniž by preferoval ten či onen obor,
který se zdravím zabývá. Podle autorek je více než zřejmé, že každý obor
vytváří své chápání zdraví i to, jak má
být studováno. Warwick-Booth, Cross
a Lowcock (2012) uvádějí, že health studies jsou širokým multidisciplinárním
přístupem, který umožňuje pochopit
podstatu zdraví a jeho determinanty.
Výhodou tohoto přístupu je, že se zaměřuje na studium zdraví, aniž by jednu
disciplínu předem označil jako důležitější než jinou, čímž vytváří možnosti pro
výzkum a spolupráci, které se týkají
zdravotních potřeb a zdravotní péče.

Každá z disciplín, které se zabývají
zdravím, má vymezen svůj předmět
studia, specifická teoretická východiska a preferuje určité metody. Dá
se konstatovat, že se liší svou ontologií, ale také přístupy k poznávání
a samotné realitě, tedy svou epistemologií. Liší se také jejich paradigma,
protože některé sázejí na využití vědeckých metod, jiné na design epidemiologických studií, tedy pozorování,
a jiné na sociální konstruktivizmus.
Pochopení některých problémů vyžaduje naopak interpretativní rámec.
Vědecký přístup ke zkoumání reality
je často založen na pozitivistické tradici, která předpokládá, že existuje
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objektivní vnější realita, která může
být poznávána a pochopena, pokud
využijeme vhodné metody vědeckého bádání (viz Nadioo, & Wills, 2015,
s. 8–9). Autorky shrnují, že přírodní
i sociální vědy vycházejí ze stejné logiky (ibid.). Samozřejmě každá z disciplín, které zkoumají předmětnou
oblast této práce, se může přiklánět
a reálně se také přiklání k jinému paradigmatu, tedy velmi zjednodušeně
řečeno k přijímanému schématu či
vzorci myšlení.
Ekonomika zdraví a zdravotnictví
Ekonomika zdraví, respektive zdravotnictví (například Drummond a kol., 2015;
Zweifel, Breyer, & Kifmann, 2009;
Barták, 2010) analyzuje a hodnotí
ekonomické veličiny a procesy v rámci zdravotnického systému. Zweifel,
Breyer a Kifmann (2009) například
tuto disciplínu vymezují jako zkoumání ekonomiky zdravotního chování
a poskytování zdravotnických služeb (další informace k vymezení viz
diskuze Barták, 2010; Barták, 2012).
Jako jiné oblasti ekonomie se zabývá
vzácností zdrojů a ekonomickými otázkami, jakými jsou: co produkovat, jak
produkovat nebo jak produkci alokovat a vzhledem k zapojení veřejného
sektoru do zdravotnictví také to, jak
rozhodovat. Vychází z toho, že zdroje
jsou na rozdíl od potřeb a preferencí
omezené.
Zdravotnický systém, zdravotnické
služby a poskytovatelé zdravotnických
služeb nicméně nejsou jedinými činiteli, kteří mají vliv na lidské zdraví, proto
ekonomika zdravotnictví nabízí do určité míry zúžený pohled. Ekonomika
zdraví zahrnuje oproti ekonomice
zdravotnictví dopad celé řady dalších
oblastí lidské činnosti, které mají vliv
na zdraví, jakými jsou například behaviorální determinanty zdraví (zdravý
životní styl) a sociální determinanty
zdraví (viz Barták, 2010, s. 24).
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Jak uvádí Barták (ibid.), za základní
a konstituující dílo ekonomiky zdraví je považován článek v American
Economics Review z roku 1963
s názvem Uncertainty and the welfare economics of medical care,
jehož autorem je Kenneth Joseph
Arrow (podrobněji Barták, 2010, s.
24). V samotném názvu práce, ale
obecně v celé ekonomice zdraví,
hraje výraznou roli nejistota. S tímto vědomím pak Arrow charakterizoval několik oblastí, kde se sektor
zdravotnictví (v jeho podání zdravotnické služby, ačkoli si velmi dobře
uvědomoval širší rámec ekonomiky
zdraví) liší v podstatných ekonomických charakteristikách (Arrow, 1963;
dále podle Barták, 2010, s. 25–26).
První charakteristikou je odlišná povaha poptávky, druhou očekávané
chování lékařů, třetí nejistota týkající
se produktu, čtvrtou podmínky nabídky a nakonec pátou proces tvorby cen (Arrow, 1963; citováno podle
Barták, 2010).
Financování péče o zdraví a jeho
funkce
Panuje shoda (viz Barták, 2010
a 2012), že základními funkcemi financování péče o zdraví jsou: výběr prostředků, řízení rizika, nakupování péče
a poskytování zdravotnických služeb.
WHO (2010) uvádí, že se jedná o mobilizaci, akumulaci a alokaci peněz
na pokrytí zdravotních potřeb lidí individuálně a kolektivně v rámci systému
zdravotnictví. S jistou mírou zjednodušení lze shrnout, že zdravotnické
služby, respektive péče o zdraví, jsou
financovány jedním z následujících
způsobů (Barták, 2010; Barták, 2012):
1. přímými úhradami uživatelů/pacientů
poskytovatelům;
2. prostřednictvím daní a poplatků;
3. pomocí veřejného zdravotního pojištění na základě příspěvků pojištěnců;
4. v rámci soukromého zdravotního pojištění.
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Světová banka zdůrazňuje tři principy,
které jsou zohledňovány ve všech způsobech financování, v rámci kterých
hrají určitou roli veřejné finance. Tyto
principy se týkají: zajištění dostatečných zdrojů pro dostupnost alespoň
základního rozsahu zdravotnických
služeb a pro ochranu před tzv. katastrofickými výdaji na zdraví (například
v případě vážného onemocnění nebo
zranění), a to spravedlivě, efektivně
a dlouhodobě udržitelně. Důležité je,
aby rozhodování o těchto finančních
prostředcích umožňovalo, aby zdravotní rizika v rámci populace byla pokryta spravedlivě a efektivně. Zásadní
je také zabezpečení nákupu zdravotnických služeb tak, aby byl alokačně
a technicky efektivní (viz Barták, 2010;
Barták, 2012).
Úhrady zdravotnických služeb
Úhrady poskytovatelům zdravotní
péče představují technický způsob, jakým je péče hrazena (viz Barták, 2012).
Možné typy úhrad v celosvětovém
srovnání diskutuje například Barták
(2010, s. 97–101). Pro úhrady péče
praktických lékařů a ambulantních
specialistů jsou využívány různé metody. Zpravidla se tyto metody liší mezi
skupinou praktických lékařů, kteří mají
v různých systémech různé postavení
(od velmi dominantního až po marginální), a ambulantních specialistů. Existují tři hlavní metody úhrad poskytovatelům v primární péči (Barták, 2012),
a to liniově položkový rozpočet, úhrady za osobu (per capita) a úhrady
za poskytnuté výkony (fee for ser
vice). Pro úhrady nemocniční péče
se používají následující přístupy
(Barták, 2012; Barták, 2010): liniově
položkový rozpočet, globální rozpočet, úhrada za ošetřovací den, úhrady
za případ (case-base) a úhrada za poskytnuté výkony (fee for service). Podrobněji k metodám úhrad viz Barták
(2010 nebo 2012), ve vztahu k hodnocení nákladů ve zdravotnických

organizacích se k problematice v našich domácích podmínkách zásadním
způsobem vyjadřují zejména Popesko
a kol. (2014), v zahraniční literatuře se
problematikou úhrad zabýval například Quinn (2015). V posledním desetiletí je stále více studován přístup value-based pricing (viz například Garrison,
& Towse, 2017), tj. přístup k úhradám
založený na (pozitivních) výsledcích
péče jednotlivých poskytovatelů. Někteří aktéři se domnívají, že tento posun je nevyhnutelný, nicméně jeho
plošná aplikace v rámci systémů péče
o zdraví ještě není aktuální.
Makroekonomický rozměr hodnocení péče o zdraví
V rámci ekonomiky zdraví a zdravotnictví se uplatňují jak makroekonomické, tak mikroekonomické přístupy,
tj. předmětem zkoumání je systém
na jeho makroúrovni, případně jeho
jednotlivé části (například poskytovatelé) s tím, že tyto pohledy se nutně doplňují. V rámci makroekonomického
hodnocení jsou často využívány ukazatele, jakými jsou podíl hrubého domácího produktu na zdravotnictví nebo
hodnocení výdajů na zdravotnictví pomocí účtů zdraví. Hodnotí se také druhy výdajů ve členění na veřejné a sou-

kromé, typy plátců apod. (viz Barták,
2010; Barták, 2012) v aplikaci na české
prostředí s využitím metodiky WHO,
respektive European Observatory on
Health Systems and Policies (například
Alexa a kol., 2015). V rámci makroekonomického hodnocení je často využívána metoda mezinárodního srovnávání (podrobně viz Barták, 2012;
Barták, & Dlouhý, 2013). Data zachycující makroekonomický rámec lze najít a získat z publikací, z registrů ÚZIS,
ale také z Českého statistického úřadu.
Mikroekonomický rozměr hodnocení péče o zdraví
Ekonomická evaluace péče o zdraví
na mikroúrovni je důležitá již z toho
důvodu, že vynakládané finanční,
materiální, ale také lidské zdroje jsou
vzácné a o jejich alokaci je třeba rozhodovat s vědomím, že potřeby tyto
zdroje prakticky vždy převyšují. Ekonomické hodnocení je prováděno
na úrovni konkrétních programů,
jednotlivých poskytovatelů, ale také
na úrovni jednotlivých zákroků nebo
intervencí. Obecně můžeme důvody
pro nutnost ekonomické evaluace
klasifikovat také pomocí těchto tvrzení (viz Drummond a kol., 2005;
2015):

• bez zhodnocení nemůžeme zvolit optimální alternativu;
• pro každé rozhodování je třeba znát
všechny úhly pohledu (alternativy);
• bez maximální snahy o zhodnocení
je rozhodování spojené (minimálně
v teoretické rovině, nikoli praktické)
s nepřijatelnou mírou rizika.
Podle Drummonda a kol. (2015) se
ekonomická evaluace snaží poskytovat informace pro řadu velmi odlišných rozhodnutí v péči o zdraví. Mezi
její základní charakteristiky patří, že
ekonomicky srovnává dva typy akcí
a jejich náklady a přínosy. Zabývá se
tedy jak vstupy, tak výstupy (Drummond a kol., 2015, s. 4). Určitou výjimku představuje pouze analýza nákladů,
která důsledky neidentifikuje, neměří
ani nezhodnocuje. Přesto (viz níže) je
její provádění nezbytné, byť není vždy
označována za ekonomickou evaluaci.
Běžně je uváděna klasická přehledová
tabulka (viz Drummond, 2005, s. 2; citováno podle Barták, 2010), která přináší přehled typů ekonomické evalua
ce využívaných v ekonomice zdraví.
Hodnocení nákladů v péči o zdraví
Otázkou teoretického vymezení nákla-

Tabulka č. 1: Měření nákladů a důsledků v ekonomické evaluaci zdraví/zdravotnictví

Typ analýzy

Měření/zhodnocení nákladů
alternativ

Identifikace důsledků

Měření/zhodnocení důsledků

analýza nákladů (CA)

peněžní jednotky

žádná

žádné

analýza nákladové efektivity (CEA)

peněžní jednotky

jeden důsledek společný pro obě
alternativy, ale naplňovaný různou
měrou

přirozené jednotky (například míra snížení vysokého krevního tlaku apod.)

analýza nákladů a užitku (CUA)

peněžní jednotky

jeden nebo více důsledků, které
nemusí být shodné pro všechny
alternativy

roky života přepočtené na plné zdraví

analýza nákladů a přínosů (CBA)

peněžní jednotky

jeden nebo více důsledků, které
nemusí být shodné pro všechny
alternativy

peněžní jednotky

Zdroj: Drummond a kol., 2015, s. 11
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dů v oblasti ekonomiky zdraví na mikroúrovni se u nás zabývali především
Popesko a kol. (2014), kteří ve své monografii Kalkulace nákladů ve zdravotnických organizacích nabízejí nejucelenější přehled nákladů a jejich řízení.
Věnují se druhovému členění nákladů
(Popesko a kol., 2014, s. 31–32), nákladům v účelovém členění (ibid.,
s. 32–33), kalkulačnímu členění nákladů (ibid., s. 34), klasifikaci dle vztahu
k objemu prováděných výkonů (ibid.,
s. 34–36) nebo nákladům souvisejícím
s manažerským rozhodováním (ibid.,
s. 36–38). Autoři se také zabývají otázkou alokace nákladů, jejími principy
a objekty a následně kalkulačními metodami (ibid., s. 45–60). Autoři mají
díky citované monografii bezpochyby
značnou zásluhu na uvedení jedné
z metod hodnocení nákladů, konkrétně metody activity based costing,
do odborné diskuze u nás.
Zcela zásadní úlohu hraje perspektiva
hodnocení nákladů (viz například Byford, & Raftery, 1998; York Health Economics Consortium, 2016; Tai, Bae,
& Le, 2016 ), která může být:
• celospolečenská;
• plátce zdravotní péče;
• zdravotnického zařízení;
• zdravotnického systému;
• pacienta.
Využití jednotlivých perspektiv má
své výhody, ale také svá omezení. Zejména celospolečenská perspektiva je
často považována za problematickou
(obtížně vypočitatelnou), na druhou
stranu existují skupiny onemocnění,
které se nákladově neprojevují výrazně v samotném zdravotnictví, ale hlavně v oblasti sociálního zabezpečení.
Použitá perspektiva se tak zpravidla
nemůže odvíjet od přání výzkumníka,
ale od dostupných zdrojů informací
a od účelu analýzy. Existuje také řada
studií, které perspektivu vůbec nedeklarují (viz Chalkidou a kol., 2017).
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Drummond a kol. (2015) poukazují
na to, že samotné hodnocení nákladů je pouze částečným hodnocením
(Drummond a kol., 2015, s. 22), které
se dá souhrnně označit jako cost of
illness (dále jen „COI“) studie. Pod
množinou COI je přístup cost of treat
ment (dále jen „COT“), tedy náklady
léčby (viz například del Llano-Señarís,
& Campillo-Artero, 2015).
Vyčerpávající přehled metodologie
COI nabízí Jo (2014). Význam spočívá
v tom, že je základním nástrojem pro
formulaci a prioritizaci ve zdravotní politice a může mít zásadní vliv na alokaci
omezených zdrojů s cílem dosáhnout
politické efektivity zdravotní politiky
(Jo, 2014). Pro potřeby nákladových
studií jsou zpravidla náklady členěny
na přímé náklady zdravotní péče, přímé nezdravotnické náklady, nepřímé
náklady a tzv. nevyčíslitelné náklady
(ibid.). Tyto studie jsou zpracovávány
jak prospektivně, tak retrospektivně
(ibid.). V souladu s uvedenou přehledovou studií lze konstatovat, že studie
COI jsou důležitou a základní metodou měření ve zdravotnictví. Obšírně
k tématu dostupnosti a kvality nákladových dat v českém zdravotnictví referují Rogalewicz, Barták a Kubátová
(2015), viz dále.
Health Technology Assesment
Health Technology Assessment (dále
jen „HTA“) se, jak uvádí Löblová (2018),
v posledních třech desítkách let stalo
důležitou součástí rozhodování o alokaci zdrojů ve zdravotnictví. Definic
HTA je řada, všechny však zdůrazňují jeho roli v podpoře rozhodování
na různých úrovních systému péče
o zdraví, jeho multidisciplinární podstatu a také fakt, že je založeno na rigorózních vědeckých metodách, tj.
že se jedná o vědecký přístup. Podle
glosáře Evropské sítě pro hodnocení
zdravotnických technologií (European
network of health technology assess
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ment – EUnetHTA) je HTA systematické hodnocení vlastností, efektů
a/nebo vlivů zdravotnických technologií. HTA se může zaměřovat na přímé,
zamýšlené důsledky využití technologií stejně jako na jejich důsledky nepřímé a nezamýšlené. Podle stejného
zdroje je zdravotnickou technologií
jakákoli intervence, která může být
využita pro podporu zdraví, prevenci,
diagnostiku a léčení nemocí, ale také
pro rehabilitaci a dlouhodobou péči.
Technologie zahrnují léčiva, přístroje,
postupy a organizační systémy, které
se v oblasti péče o zdraví využívají.
V českém prostředí rozvíjí přístup
HTA a jeho jednotlivé aspekty několik
institucí. Významný podíl na rozšíření metody v našich podmínkách má
Fakulta biomedicínského inženýrství
ČVUT a skupina CzechHTA (zásadní
práce viz Rosina a kol., 2014 nebo Rogalewicz a kol., 2019 [e-publikace předchází tisk]).
Vybrané analytické články a jejich
zjištění
Kvalita a dostupnost nákladových
dat v českém výzkumu v oblasti
HTA
Prvním z nabídnutých článků je analytický článek autorů Rogalewicz,
V., Barták, M., & Kubátová, I. (2015).
Quality and availabillity of cost data
in Czech HTA research. In Central
European Conference in Finance and
Economics (CEFE 2015). (pp. 548–
560). Košice (Slovakia): Technical University of Košice.
Tento článek obsahuje diskuzi o jednotlivých zdrojích dat pro nákladové
studie a studie HTA, o jejich dostupnosti, reliabilitě a také možnosti, jak
nahradit chybějící přesná data informacemi z veřejných zdrojů. Existující
situace je dokumentována příklady
konkrétních studií.

Tvůrcům zdravotní politiky, ale také
dalším aktérům poskytuje data HTA,
která mohou využít při rozhodování
o alokaci zdrojů a/nebo zvolení směru
své činnosti či priorit. Platí, že znalost
výsledků HTA nepředstavuje rozhodnutí samo o sobě, ale je jedním z jeho
podkladů. Rozhodovatelé musí nutně
hledat kompromis mezi ekonomickou
efektivitou a dalšími atributy, jakými
jsou sociální spravedlnost nebo ekvita.
Hlavním účelem HTA je měření,
(o)hodnocení a srovnávání nákladů
a důsledků (přínosů) dvou či více alternativ určitých programů nebo intervencí. Technologické inovace i aktuálně
využívané přístupy jsou zpravidla spojovány s výrazným rozpočtovým dopadem, a tudíž je věnována (respektive by
měla být věnována) vysoká pozornost
jejich nákladové efektivitě. Nákladové
analýzy, kterými se příspěvek zabývá
především, vyžadují přesnou znalost
vstupů. Aby bylo možné kalkulovat produkční funkci fyzických vstupů (objemu produkčních faktorů), je to nezbytné a jen tak je následně možné vyjádřit
také jejich finanční ohodnocení.
Příspěvek popisuje a částečně také
dokládá, že zdravotnická nákladová
data jsou v ČR naneštěstí neveřejná,
respektive kvazineveřejná, a jak poskytovatelé zdravotnických služeb
(zdravotnická zařízení), tak i plátci
péče (pojišťovny) je nejsou obvykle
ochotni sdílet, případně mají zájem
pouze o analýzu, nikoli o její publikaci.
Je třeba si položit otázku, proč k této
situaci dochází. Jedním z důvodů a veřejným tajemstvím, které se ovšem
snaží regulátor (stát) aktuálně měnit
(viz projekt DRG restart), je skutečnost, že úhrady zdravotnických služeb
poskytovatelům nekorespondují s jejich skutečnými náklady. Teoreticky
i prakticky by se saldo nákladů a úhrad
mělo blížit nule (což by byla optimální
situace, kdyby se úhrady rovnaly náČíslo 3 / Rok 2018

kladům). Často však i přes využití různých metod (viz například Šimrová,
Barták, Vojtíšek, & Rogalewicz, 2014;
Popesko, 2014) dochází k tomu, že
saldo je buď pozitivní, nebo negativní. U pozitivního salda je poskytovatel
v situaci, že jeho náklady jsou nižší než
úhrady, u negativního je tomu naopak.
To může, ale nemusí ovlivňovat poskytovatel zdravotnických služeb a může
tak vytvářet situaci vedoucí až k morálnímu hazardu (viz Barták, 2010;
Šimrová, Barták, Vojtíšek, & Rogalewicz, 2014).
Druhým důvodem může být, že přestože jsou v českém zdravotnictví na různých úrovních získávány až tisícovky
údajů, tato data nejsou sledována ani
zaznamenávána, a jednotlivé instituce
je tudíž neznají. Jak ukázala zkušenost
se získáváním některých dat, některé
údaje nejsou poskytovatelům známy
a ne vždy o ně mají zájem vzhledem
k tomu, že jsou přesvědčeni, že je k řízení své ekonomické situace nepotřebují. Výmluvným důkazem tohoto stavu je existence často nekompatibilních
nemocničních informačních systémů
či běžnými vědeckými metodami obtížně postižitelné „zvykové“ vykazování výkonů.
Pokud nejsou k dispozici ani spolehlivé zdroje nákladových dat, jsou jakékoli snahy o ekonomické hodnocení
ve zdravotnictví a využití standardních
i inovativních metod hodnocení předem odsouzeny ke zkreslení a obraz
ekonomické reality našeho zdravotnictví není zcela věrný. Navíc vzhledem k tomu, že se jedná z velké části
o veřejné finance, není možná důsledná kontrola jejich využívání. Dalším
rizikem také může být skutečnost, že
tato situace není nutně všemi aktéry
ve svých důsledcích vnímána jako negativní a prosazení pozitivních změn
může mít až charakter (ne)chtěné sociální inovace.

Lze uzavřít, že česká situace je svým
způsobem specifická. Hodně metod,
které jsou, respektive musí být využívány v našich podmínkách, je v řadě
zahraničních případů nahrazeno veřejnou dostupností administrativních
dat. Zdá se, že situace v ČR se oproti
období napsání příspěvku (rok 2015)
mírně zlepšuje, nicméně zdaleka není
optimální, což má za následek omezenou možnost podávat přesné a kvalitní
informace jednotlivým rozhodovatelům a ve svém konečném důsledku to
přispívá k neefektivitě českého zdravotnictví.
Náklady péče o nemocné s akutním
infarktem myokardu v ČR – případová studie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Dalším představeným článkem, který se věnuje problematice nákladů
kardio
vaskulárních onemocnění, je
článek autorů Baustein, M., Barták,
M., Janota, T., & Rogalewicz, V. (2015).
The cost of acute myocardial infraction treatment in the Czech Republic – the case of General University
Hospital in Prague. E-Health and Bioengineering IEEE Conference (EHB),
19–21 November 2015, Grigore Popa
University of Medicine and Pharmacy,
Iasi, Romania.
Cílem příspěvku byla analýza nákladů léčby akutního infarktu myokardu
u vybraných pacientů Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, u kterých
byla provedena perkutánní koronární
intervence v roce 2012. Byly počítány průměrné náklady na léčbu pacientů s akutním infarktem myokardu
s elevacemi (STEMI). Z celkového
počtu 194 pacientů, kteří byli touto
metodou léčeni, bylo náhodně vybráno 50 pacientů (tj. více než čtvrtina
všech léčených v zařízení) pro výpočet COT. Náklady byly nejdříve kalkulovány z pohledu zdravotnického
zařízení, tj. poskytovatele zdravotní
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péče, a následně byly doplněny kalkulací nákladů z pohledu plátce zdravotní
péče (zdravotní pojišťovny). Průměrné náklady vynaložené na léčbu analyzovaných pacientů představovaly
125 046 Kč na jednoho pacienta (STEMI i NSTEMI). Nejvyšší podíl na této
částce představovala péče poskytnutá
v rámci katetrizační laboratoře, a to
46 %, respektive 55 146 Kč, následovaná péčí na jednotce intenzivní péče,
která představovala 36 % nákladů, respektive 43 531 Kč, a péčí na standardním oddělení, jehož náklady se podílí
na celkové částce ze 17 % a představují
20 923 Kč. Polovina nákladů je tudíž
připsatelná péči katetrizační laboratoře, a to zejména vzhledem k nákladům
na stenty. Náklady na ně se ve sledovaném období pohybovaly od 12 000
do 85 000 Kč za kus. Průměrná úhrada
zdravotní pojišťovny byla u sledovaných pacientů 173 733 Kč a byla získána na základě úhrady prostřednictvím
DRG. Tato částka však byla upravena
pomocí tzv. nemocniční konstanty,
tj. lze předpokládat, že úhrada tohoto
druhu péče byla u různých poskytovatelů péče odlišná. Studie ukázala, že
náklady péče a úhrady péče se odlišují,
nicméně je třeba vzít v úvahu omezený počet sledovaných pacientů a zjištěný rozdíl je třeba interpretovat s určitou opatrností. Průměrné náklady
na péči o všechny pacienty ve sledovaném roce byly v rámci studie vyčísleny na 119 000 Kč (STEMI). Ke zjištěné
částce byla rovněž připočtena částka
na péči o pacienty v období jednoho
roku po propuštění ze zdravotnického
zařízení. Vypočtená částka měla hodnotu 204 217 Kč. Do úvahy byla vzata
také celková zjištěná úhrada Všeobecné zdravotní pojišťovny (údaje za další
pojišťovny nebyly k dispozici) za péči
o pacienty s akutním infarktem myokardu, která představovala 0,91 % celkových výdajů ČR na zdravotnictví.
V rámci mezinárodního srovnání se
ukázalo, že procento nákladů vynalo-
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žených na tuto péči u nás patří v evropském kontextu mezi nižší.
Náklady a úhrady péče u rakoviny plic u vybraných poskytovatelů
v ČR
Následujícím článkem je sdělení prezentované autory Šimrová, J., Barták,
M., Vojtíšek, R., & Rogalewicz, V. (2014).
The costs and reimbursements for
lung cancer treatment among selected health care providers in the Czech
Republic. E+M Ekonomie a Management, 17(3), 74–85. doi: 10.15240/
tul/001/2014-3-007.
Cílem článku bylo objektivizovat
a zhodnotit náklady na léčbu rakoviny
plic z pohledu plátce zdravotní péče
(zdravotní pojišťovny) a poskytovatele
zdravotní péče (nemocnice). Výpočet
byl založen na informacích z několika
velkých nemocnic a specializovaných
center péče. Článek vycházel ze situace, kdy v ČR nebyla zpracována žádná
souhrnná studie na toto téma. Z metodologického hlediska bylo v článku
využito přístupu ekonomického popisu procesních map, tj. diagnostických
a terapeutických algoritmů, což byl
přístup, který není u ekonomických
studií onemocnění publikovaných
v domácích podmínkách zcela obvyklý. Tyto procesní mapy byly sestaveny
na základě doporučených terapeutických postupů publikovaných předními pracovišti v oboru léčby rakoviny
plic v ČR. Náklady a úhrady péče jsou
kalkulovány na základě 32 procesních
map. Náklady byly vypočítány pro
22 terapeutických postupů a 10 postupů diagnostických. Do jednotlivých
kalkulací byly zapracovány jak přímé,
tak nepřímé náklady. V popisech procesních map bylo využito metody expertního hodnocení, a jedná se tudíž
o kvalifikované odhady.
Výpočty ukázaly, že náklady péče se
výrazně liší v závislosti na zvolené
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diagnostické a ještě více terapeutické
proceduře. Byly identifikovány rozdíly
mezi náklady a úhradami u jednotlivých procedur (postupů), které mohou ovlivňovat (článek neobjektivizuje, že tomu tak je) ekonomické chování
poskytovatelů, kteří u některých typů
péče realizují pozitivní saldo nákladů
a úhrad, u dalších je tomu naopak.
Článek tak opět stejně jako v případě
dalších článků (Baustein, Barták, Janota, & Rogalewicz, 2014; Popesko, 2014;
Lončák, Barták, & Rogalewicz, 2018)
poukazuje na to, že úhrady pomocí
DRG neodpovídají příslušným nákladům, a úhrady pomocí DRG je tedy
třeba upravit (což se aktuálně děje,
viz výše). Použitý přístup s využitím
ekonomického popisu algoritmů může
být zajímavou metodou pro vyčíslení
nákladů péče ve zdravotnických zařízeních.
Náklady péče o nemocné s diabetem mellitem 2. typu u vybraných
poskytovatelů zdravotní péče
Studie věnované diabetu jsou
na stránkách časopisu Ekonomie
ve zdravotnictví a HTA publikovány
relativně často, což ukazuje na zájem
domácích autorů o tuto problematiku.
Na následujících řádcích jsou představeny dvě studie, a to příspěvky autorů Gajdoš, O., Lončák, V., Barták, M.,
& Rogalewicz, V. (2015). Cost of ill
ness study of type 2 diabetes mellitus
in the newly established diabetology
outpatient facility in the Czech Republic. Value in Health, 18(A335–A766),
A603–604 a doposud nepublikovaná,
ale přijatá práce (abstrakt) do časopisu Value in Health autorů Lončák, V.,
Barták, M., & Rogalewicz, V. (2018).
Reimbursement for type 2 diabetes
mellitus patients hospitalized in a municipal hospital in the Czech Republic.
Value in Health, 21 – přijato k publikaci. O výsledcích této studie referuje
rovněž V. Lončák v předchozím čísle
tohoto časopisu.

Příspěvky prezentované (přijaté)
na mezinárodní konferenci ISPOR
v letech 2015–2018 jsou součástí dlouhodobější snahy autorů (Lončák, Barták, Rogalewicz) o analýzu nákladů
péče o pacienty s diabetem mellitem
2. typu. V prvním příspěvku je sledována situace v nově zřízené diabetologické ambulanci v bývalém okresním
městě jednoho z regionů ČR. Ordinace měla v té době v péči 552 pacientů a všichni pacienti byli zařazeni
do výpočtu nákladů. V roce 2014 bylo
v ordinaci provedeno 1696 konzultací.
Byla přijata perspektiva zdravotnického zařízení – ordinace. Průměrné
roční náklady na vyšetření jednoho
pacienta byly vypočteny na 840 Kč,
průměrné náklady na léčiva pro jednoho pacienta na úrovni 10 336 Kč,
materiálové náklady pak na 2843 Kč.
Největší položku představovala komplikace diabetu 2. typu diabetická neuropatie, jejíž celkové náklady na pacienty navštěvující tuto nově vzniklou
ordinaci představovaly více než 23
milionů Kč, a v průměru tedy 41 841
Kč na jednoho pacienta. Při kalkulaci
celkových průměrných nákladů byla
vypočtena celková částka 55 956 Kč
na jednoho pacienta (tento údaj odpovídal dalším dostupným studiím z té
doby, například Doležal, 2011). Studie ukázala nutnost dalšího sledování
hlavně u komplikací, které průměrné
náklady nejvíce ovlivňují. Druhý příspěvek, který byl po recenzním řízením přijat na evropskou konferenci
ISPOR v roce 2018 a bude uveřejněn
v čísle 9 časopisu Value in Health, 21,
je věnován analýze nákladů na pacienty vybrané nemocnice, kteří se léčí
primárně s diagnózou diabetu 2. typu
včetně zachycení nákladů komplikací
tohoto onemocnění. Z provedené studie vyplývá, že komorbidity výrazně
zvyšují náklady na péči. U diagnózy
diabetu bez nákladů na komorbidity
a komplikace činila průměrná úhrada
19 482 Kč, při započtení komorbidit
Číslo 3 / Rok 2018

to bylo (v závislosti na komorbiditě)
až 40 886 Kč. Výpočty také ukázaly,
že úhrady DRG odpovídají pouze 60 %
úhrad založených na bodovém hodnocení. Mezi metodami výpočtu nákladů
tedy existuje až 40% rozdíl. Tato situa
ce představuje výraznou výzvu pro
management zdravotnického zařízení.
Výsledky studie jsou opět v souladu
s výsledky dalších studií (viz Votápková, Hroboň, & Kučová, 2017).
Financování péče o duševní zdraví
v šesti zemích východní Evropy
Poslední představenou studií je práce
autorů Dlouhý, M., & Barták, M. (2013).
Mental health financing in six Eastern
European countries. E+M Ekonomie
a Management, 16(4), 4–13.
Na základě nástrojů, které vytváří pro
analytické účely Evropská úřadovna
WHO, je srovnáván stav financování
péče o duševní zdraví v Bulharsku,
ČR, Moldavsku, Polsku, Rumunsku
a na Slovensku. Ve všech srovnávaných státech došlo na začátku 90. let
minulého století k transformaci systému financování a organizace péče
o zdraví. Všechny srovnávané státy
zavedly systém veřejného zdravotního pojištění, jakkoli detaily (viz Barták, 2012) se stát od státu liší. Pomocí
formuláře WHO (WHO–AIMS) byla
získána kvalitativní a kvantitativní data
o financování péče o duševní zdraví.
Veřejné zdravotní pojištění ve srovnávaných státech má za úkol zajistit populační dostupnost péče o duševní zdraví
a poskytování služeb v této oblasti.
Na základě analýzy lze konstatovat, že
tohoto cíle se (ve sledovaném období)
nepodařilo zcela dosáhnout v Bulharsku a Moldavsku. Všechny srovnávané
státy vydávají na péči o duševní zdraví
menší podíl prostředků, než je tomu
v zemích západní Evropy. Společenské a ekonomické změny započaté
v 90. letech minulého století vyvolaly

proces vedoucí k formulacím nových
cílů politiky péče o duševní zdraví, přijetí právní úpravy v této oblasti, která
zdůrazňuje otázku lidských práv pacientů a vytváří podmínky pro hledání
pragmatické rovnováhy mezi komunitní péčí a péčí institucionální. Nicméně
alespoň ve sledovaném období nebylo
těchto cílů v těchto zemích dosaženo,
respektive dosažené úspěchy byly
pouze dílčí. Péči o duševní zdraví je
ve srovnávaných státech možno hodnotit jako podfinancovanou. Vzhledem
k tomu, že péče o duševní zdraví nebyla pro srovnávané státy v minulosti
prioritou a existující situace nutí investovat do současných kapacit a navíc
do zcela nově nastavovaných služeb
komunitní psychiatrie, nejsou ve srovnávaných státech naneštěstí k dispozici dostatečné prostředky, respektive
alokace prostředků v této oblasti není
prozatím zcela prioritní.
Souhrn charakteristik a hlavních výsledků studií
Následující souhrn se věnuje popisu
využitých metod a hlavním výsledkům
studií, které jsou představeny a diskutovány v předcházejících částech článku.
Diskuze
Ekonomické hodnocení ve zdravotnictví na mikro- i makroúrovni vytváří předpoklad pro lepší fungování systémů
péče o zdraví a vzhledem k podstatě
zdravotnictví také přispívá k záchraně
lidských životů a zvyšování jejich kvality. Zájem o toto hodnocení byl na mezinárodní úrovni podnícen v první řadě
aktivitami WHO a OECD, což dokládají četné souhrnné studie (viz OECD,
2002; OECD, 2004; WHO, 2000).
Podle posledních souhrnných údajů
výdaje na zdravotnictví v průměru států OECD (ačkoli existují výjimky jako
například Řecko) opět rostou, i když
tempo růstu ještě nedosahuje rychlosti jako před rokem 2009 (OECD, 2018).
Právě ekonomická krize a obecněji
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Tabulka č. 2: Hlavní výsledky využitých studií

Název

Zdroje dat / využité metody

Hlavní výsledky

Kvalita a dostupnost nákladových dat v českém
výzkumu v oblasti HTA

• literární rešerše
• zúčastněné pozorování
• analýza/syntéza různých perspektiv
• kvalitativní metodologie

Nákladová data pro zpracování studií HTA i hodnocení nákladů (COI, COT) jsou dostupná pouze s obtížemi a zpracování studií vyžaduje mimo znalost
metod také kreativitu při získávání dat.

Náklady péče o nemocné s akutním infarktem
myokardu v ČR – případová studie Všeobecné
fakultní nemocnice v Praze

• data získána od poskytovatele zdravotní péče Nejvyšší podíl nákladů vzniká v rámci katetrizační
(VFN v Praze)
laboratoře. Náklady a jejich úhrady se liší.

Náklady a úhrady péče u rakoviny plic u vybraných poskytovatelů v ČR

• právní rámec
Ekonomický popis procesních map a expertní šetře• expertní odhady
ní umožňuje získat relevantní nákladová data. Výše
• procesní mapy
nákladů a úhrad se liší v závislosti na zvoleném
• metoda COT – perspektiva zdravotnického
diagnostickém a zejména terapeutickém přístupu.
zařízení i plátce

Náklady péče o nemocné s diabetem mellitem
2. typu u vybraných poskytovatelů zdravotní
péče

• data od poskytovatelů zdravotní péče
• metoda COT – perspektiva zdravotnického
zařízení i plátce

Zásadní roli hrají náklady komplikací onemocnění.
Náklady a úhrady se liší. Rozdíl mezi ohodnocením
pomocí bodové hodnoty a DRG je značný.

Financování péče o duševní zdraví v šesti zemích
východní Evropy

• mezinárodní statistiky
• analýza/syntéza
• formulář AIMS-WHO
• data WHO a OECD

Péče o duševní zdraví se ve srovnávaných státech
potýká s nedostatkem finančních prostředků.
S dostupnými zdroji je obtížné naplnit cíle politiky
duševního zdraví, hlavně v oblasti přesunu péče na
komunitní úroveň.

Zdroj: vlastní zpracování na základě zmíněných studií

cykličnost vývoje ekonomiky je dalším z důvodů, proč se ekonomickým
hodnocením dále na všech úrovních
zabývat. V průměru zemí OECD bylo
v roce 2016 vydáváno na zdraví jednoho obyvatele 4096 USD (OECD, 2018)
s tím, že v ČR to bylo výrazně méně
(srovnej OECD, 2018).
Souhrnné publikace ukazují, že onemocnění oběhové soustavy, zhoubné novotvary, diabetes mellitus 2. typu a duševní onemocnění, jejichž dílčí ekonomické
mikro- a/nebo makroanalýzy jsou využity v této práci, představují nejen výraznou příčinu úmrtnosti, respektive
nemocnosti, ale také velkou zátěž pro
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ekonomiku zdravotnictví (viz EU, 2017;
EU, 2015). Jen úmrtnost na hlavní neinfekční onemocnění v EU odpovídá
ztrátě 3,4 milionu let života, respektive
potenciální roční ztrátě 115 miliard EUR
(EU, 2017, s. 10). Stále důležitější otázkou se stává nejen to, jak do zdraví/
zdravotnictví investovat více, ale zejména jak investovat lépe (EU, 2017, s. 10).
V EU (EU, 2017) se ukazuje, že 1 EUR
investované do veřejnozdravotních intervencí přináší úsporu 14,2 EUR.
Podle publikovaných studií jsou náklady oběhových onemocnění v EU
odhadovány na 210 miliard EUR ročně
(53 % celkových nákladů představují

Ekonomie ve zdravotnictví & hodnocení zdravotnických technologií

náklady na zdravotní péči), viz Wilkins a kol. (2017), náklady zhoubných
novotvarů na 126 miliard EUR ročně
(40 % představují náklady na zdravotní péči), viz Luengo-Fernanderz (2013)
a náklady na diabetes (hlavně 2. typu)
jsou pak celosvětově odhadovány
na minimálně 1,3 bilionu USD ročně
(Bommer a kol., 2017), v Evropě pak
na 89 miliard EUR ročně (Seuring
a kol., 2015). Náklady na duševní
a neurologické poruchy v Evropě jsou
odhadovány na 800 miliard EUR ročně
(Barbato a kol., 2015).
Velkým obecným problémem, na který
zařazené studie poukazují, je (v našich

podmínkách) obtížná dostupnost dat.
V některých případech data nejsou
vůbec shromažďována, v jiných případech data existují, ale nejsou veřejně
dostupná. Obecně je získávání dat pro
nákladové studie velmi kreativní proces, což vede k obtížím při hodnocení
naplňování veřejného zájmu v dané
oblasti, a to nejen ve smyslu účelného
a efektivního vynakládání prostředků.
Mnohdy je analýza možná jen díky
vstřícnému přístupu konkrétního zdravotnického zařízení, což je z hlediska
veřejné kontroly a kritické reflexe realizace zdravotní politiky nedostatečné.
Nákladové studie představené v tomto
textu ukazují, že náklady na péči o nemocné s danými onemocněními představují významný podíl na veřejných
a částečně také soukromých výdajích
ČR, a to jak v segmentu zdravotnictví,
tak i mimo něj, například v sociální
oblasti. Ukazuje se, že náklady na péči
jsou u nás v zásadě nižší než v dalších
státech EU. Problémem je, že náklady
a úhrady péče se často odlišují, což
vede k neefektivnímu vynakládání
omezených zdrojů, kterých se v některých segmentech péče nemusí dostávat, viz příklad péče o duševní zdraví
(Dlouhý, & Barták, 2012). V jiných segmentech péče naopak nemusí být nedostatek prostředků aktuálně vnímán.
Prezentované studie ukazují, že provádění nákladových analýz je v našich
domácích podmínkách možné a v závislosti na dostupnosti dat lze využívat mezinárodně uznávané přístupy
k hodnocení nákladů stejně tak jako
různé perspektivy jejich hodnocení.
Výše diskutovaná skutečnost, že data
nejsou často běžně dostupná, vede
k využívání různých více či méně nestandardních metod včetně procesních
map a expertního posouzení, které
však přináší ve výsledku stejné závěry
jako jiné metody (viz Popesko, 2014),
a to minimálně ve smyslu, že náklady
a úhrady se nerovnají. Třebaže neměly
Číslo 3 / Rok 2018

zařazené ani citované studie pravděpodobně přímý vliv na změnu systému
úhrad v ČR, svým dílem přispěly k zahájení procesu těchto změn (například
prostřednictvím projektu DRG restart
– odkaz viz výše).
V praxi naneštěstí nedochází k vyvracení výsledků studií ze strany poskytovatelů nebo plátců. Poskytovatelé ani plátci
péče zpravidla nedávají žádnou zpětnou
vazbu, zda jsou dané výpočty či odhady
správné. Omezení studií jsou vzhledem
ke způsobům získání dat zřejmá. V případě, že by data studií byla nesprávná
nebo nepřesná, byla by žádoucí informace o tom, jaká data jsou z jejich pohledu správná. Určitý nezájem může být
motivován jak obavami o pozici daného
zdravotního zařízení ve vztahu k plátcům péče a/nebo regulačním orgánům,
tak i obavami o různé typy důvěrných
dat (což je dnes výrazně podpořeno interpretací směrnice GDPR). Někteří poskytovatelé zdravotní péče nemají o data
zájem vzhledem ke svému přesvědčení,
že je pro své finanční ani manažerské řízení nepotřebují.
Zásadním zjištěním je fakt, že za dané
situace není možné jednoznačně posoudit efektivitu vynakládaných veřejných prostředků. ČR pokrývá z veřejných zdrojů více než 80 % výdajů
na zdravotnictví (grafická prezentace
viz například Barták, 2018b). Tuto situaci nelze zaměňovat za fakt, že rozhodovatelé jsou každý den vystaveni
nutnosti hledání (často nesnadného)
kompromisu mezi ekonomickou efektivitou a sociální spravedlností, respektive ospravedlnitelností jednotlivých
rozhodnutí. Výše uvedená zjištění nás
mohou vést k závěru, že české zdravotnictví je alespoň v některých ohledech
stále možné považovat za tzv. utajené
zdravotnictví. Na jedné straně je k dispozici více než tisíc ukazatelů a domácí
zdravotní statistika se řadí mezi nejlepší
na světě, na straně druhé mnohá kon-

krétní data prozatím chybějí a situace
se zlepšuje (lze dále diskutovat do jaké
míry) až v posledním období, tedy
mimo rámec představených studií.
Do budoucna je třeba pozornost zaměřit také na ekonomické hodnocení
rizikových faktorů analyzovaných onemocnění a na změnu chování v rámci
populace s cílem tyto rizikové faktory
zvládat a vzniku onemocnění tak předcházet, případně je včas zachytit a léčit.
Závěr
Náklady diskutovaných neinfekčních,
tzv. civilizačních onemocnění představují výraznou výzvu pro zdravotnictví
ČR a jsou zásadní také v mezinárodním
kontextu, a to jak z hlediska epidemiologického, tak i ekonomického. Článek
uvádí nákladové analýzy do kontextu
ekonomického hodnocení ve zdravotnictví a nahlíží na ně širším pohledem,
který je reprezentován přístupem health
studies. Představené studie lze označit
za nákladově-procesní analýzy.
Hodnocení nákladnosti u jednotlivých
diagnóz či druhů a segmentů péče je
podmíněno omezenou dostupností dat,
která vyžaduje v některých případech
i kreativní využití metod včetně metod
expertního posouzení a (bohužel) způsobuje, že nákladové analýzy jsou nerutinní akademickou činností. Důvodem
nedostupnosti dat jsou obavy z jejich
publikace a z důsledků zveřejnění pro
zdravotnické zařízení ve vztahu k plátcům péče a regulátorům, ale také určitý
nezájem o tento typ informací.
Jednotlivé mikroekonomické studie
ukazují, že náklady jsou ovlivňovány
jak komplikacemi onemocnění, tak
i zvoleným diagnostickým a terapeutickým postupem. Makroekonomický
pohled na vybraný segment péče pak
ukazuje, že dostupné prostředky nemusí být dostatečné ke splnění všech
cílů zdravotní politiky a dodejme, že
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ani k naplnění očekávání veřejnosti
v dané oblasti. Představené studie přistupují k hodnocení nákladů metodou
COT, případně usilují o pohled na COI.
Jako dosažitelné perspektivy hodnocení se ukazují perspektiva poskytovatele zdravotní péče, respektive zdravotnického zařízení, a perspektiva plátce
péče, tedy v našich podmínkách zdravotního pojištění, respektive zdravotních pojišťoven. Hodnocení společenské perspektivy nebylo u uvedených
mikroekonomických studií provedeno. U makroekonomického hodnocení
zvoleného segmentu péče naopak nebyla šířeji diskutována a analyzována
rovina jednotlivých částí systému.
Důležitým poznatkem většiny prezentovaných studií je skutečnost, že vypočtené náklady se neshodují s výší
úhrad. V některých případech jsou
úhrady i výrazně nižší než náklady, u jiných naopak vyšší. Tato skutečnost,
která vyplývá z organizačního nastavení českého systému péče o zdraví, pak
může vést (uvedené studie však tuto
skutečnost neprokazují) k tomu, že
se poskytovatelé péče mohou chovat
ekonomicky racionálně, tedy upřednostňovat ten typ péče, který bude
představovat pro zařízení větší ekonomický užitek, což ve svém důsledku může vést k morálnímu hazardu
na straně poskytovatele.
Provedené analýzy v rámci jednotlivých studií i jejich syntéza ukazují, že
hodnocení nákladové i celkové ekonomické efektivity péče představuje aktuálně i do budoucna výzvu, a to jak
z hlediska dostupnosti dat a použitých
metod, tak z hlediska nastavení odpovídajícího systému úhrad.

Vznik článku byl podpořen v rámci
institucionálního programu PROGRES
Q06/LF1
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K některým aspektům
dlouhodobé péče
To some Aspects of Long-Term Care
Petr Fiala

Souhrn
Dlouhodobá péče je dnes často skloňovaným slovem jak ve zdravotnictví, tak v sociální sféře. Autor se ve svém
příspěvku zabývá některými jejími aspekty a diskutuje o možnostech, jak se připravit na stárnutí lidstva. Kolika let se
vlastně člověk může dožít a jsou zde nějaké hranice? Jak je to s vývojem populace na zemi? Kolik to bude stát a existuje
ekonomický potenciál, jak se tím můžeme vyrovnat? Článek chce na některé tyto aspekty upozornit a zároveň otevřít
debatu zaměřenou na řešení tohoto aktuálního problému.
Klíčová slova
dlouhodobá péče, demografie, produktivita práce, financování zdravotnictví, sociální pojištění, ošetřovatelské pojištění
Summary
Long-term care (LTC) is nowadays a word used in all gramatical cases both in healthcare and in the social affairs.
The author of this article deals here with some features of the LTC and tries to start a discussion on the topic how to
prepare ourselves for the aging in our country and of the mankind. Which is actually the maximum age for a man to
reach? Are there any limits? How much would it cost and do we have an economic power to work it out? This article
would like to draw our particular attention to these apects and at the same time to open up the debate focusing on
solving this highly important and actual problems.
Key words
long-term care, demography, productivity of labour, financing of healthcare, social insurance, nursing insurance
(„Pflegeversicherung“)
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Úvod
Uvedený citát je v mnoha ohledech
pozoruhodný a vyvolává řadu dalších

otázek. Na jednu stranu vypadá natolik současně, že si po jeho přečtení
jen málokdo uvědomí, že byl napsán
už zhruba před 3000 lety – je totiž
připisován králi Davidovi, jednomu
z nejznámějších izraelských vládců.2

Dnešní populace v České republice (dále jen „ČR“) má velmi podobnou naději na dožití, kolem sedmdesáti až osmdesáti let (viz dále), jak
píše David ve svých žalmech. Uvedená čísla na druhou stranu do značné

1. Žalm 90, 10. (1985). In Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona: český ekumenický překlad. (p. 532). Praha, Czechia: Česká biblická společnost.
2. Král David (1013–973 př. n. l.) je historiky a archeology považován za prvního doloženého vládce sjednoceného Izraele (vládl v letech 1040–970 př. n. l.).
Je mu připisováno autorství Knihy žalmů.
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Graf č. 1: Proměny „stromu života“ dle projekce obyvatel ČR do roku 2010

Graf č. 2: Porovnání spotřeby ovoce a zeleniny s délkou života ve zdraví v ČR a ve Švédsku

Zdroj: ČSÚ (https://www.czso.cz/staticke/animgraf/projekce_1950_2101/index.htm)

míry boří naše dnešní představy o letech dožití ve starověku – podle dostupných zdrojů se lidé v této době
měli dožívat sotva poloviny našeho
dnešního věku. Už od mládí je kosily
nemoci, nedostatek potravin, války
a další strádání. Jak si tedy vyložit
slova dávného žalmisty? Je třeba
přiznat, že jsem na toto téma žádné
aktuální pojednání v dostupné literatuře nenašel.
Jisté však je, že ještě zhruba před
100 lety, na počátku 20. století, mohli lidé očekávat, že se dožijí v průměru 50–60 let. Kromě demografických
studií nelze tento fakt přehlédnout ani
při návštěvě našich hřbitovů. Traduje
se dnes již okřídlené oslovení básníka
Jaroslava Vrchlického3 jako „ctihodného kmeta“, když mu přišli gratulanti
v roce 1903 poblahopřát k jeho padesátinám. Obávám se, že naši dnešní padesátníci by toto oslovení sotva ocenili
jako poklonu…

a generaci „Husákových dětí“), klesající
počty živě narozených a rostoucí počty seniorů nad 65 let, což se plynule
překlápí do 21. století a přetrvává až
do jeho konce. Nelze přehlédnout stále
nižší počty narozených dětí a postupný úbytek lidí v produktivním věku
v průběhu celého století. To je současná a budoucí realita.
Rubem relativně dlouhé délky života
dnešních lidí (vnímána jako pozitivum)
je mj. i to, že nekoresponduje se střední délkou života prožitého ve zdraví.
I dnešního člověka pronásledují četné nemoci, ale na rozdíl od dávných
dob jsou to pohříchu onemocnění
dlouhodobá a chronická. Dnes trpí
podle některých statistik v zemích EU
na 50 milionů lidí (cca 10 % populace)
až několika chronickými onemocněními najednou a každý rok na ně zemře
kolem půl milionu lidí v produktivním
věku. U nás by jich podle těchto statistik měl být cca 1 milion, což odpovídá
i některým našim odhadům. Roční náklady na jejich léčení činí v EU kolem
115 mld. eur ročně (cca 3000 mld. Kč)
– asi deset současných rozpočtů českého zdravotnictví (k roku 2017).

Zdroj: Holčík, 2010

To s sebou pochopitelně nese balík
ekonomických problémů: pokud se
bude náš věk i nadále prodlužovat,
přinese to nepochybně dodatečné
ekonomické náklady, ať už přímé
na důchody, anebo nepřímé, například
na zdravotní, sociální či ošetřovatelskou péči a od toho se odvíjející řetěz
dalších souvisejících služeb včetně bydlení. Bylo by proto vhodné vědět,
co v tomto směru můžeme očekávat.

3. Jaroslav Vrchlický (1853–1912).

Fyziologické a medicínské aspekty
Tváří v tvář neúprosnému stárnutí populace se neodbytně vtírají další otázky: Kolika let se lidé mohou maximálně dožít? Až do kolika let se může
prodlužovat průměrná doba dožití člověka? Jaký je náš „životní potenciál“?
Má nějaké meze? Genetici, biologové
a fyziologové soudí, že člověk má potenciál dožít se v ideálním případě maximálního věku kolem 130 let, ale
patrně pouze za předpokladu, že žije
v absolutně zdravém prostředí, zdravě
jí a pije a přitom nepřijde do styku s infekcemi a dalšími patogeny. Přispělo
k tomu zkoumání naší DNA, chromozomů a zejména jejich zakončení – telomer – v několika posledních
desetiletích.
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Čím víc starších lidí, tím víc zdravotní
a sociální péče a tím delší dobu ji budou potřebovat. Zastavíme se u některých jejích aspektů.
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Demografické aspekty
Střední délka života v zemích Evropské unie (dále jen „EU“) dnes
činí rekordních 80,9 roku (Stručný
pohled na zdraví v Evropě, 2016), přičemž naše země za tímto průměrem
zaostává asi o dva roky. Tento pozitivní trend má ovšem svá úskalí – v zemích západní Evropy mají lidé naději
dožít se až o osm let vyššího věku než
obyvatelé zemí východoevropských.
Jestliže se ve Španělsku a Itálii lidé
dožijí 83,3 roku (ženy), respektive
83,2 roku (muži), pak Lotyši a Bulhaři v průměru pouhých 74,5 roku. Čím
východněji, tím hůře. V ČR, jak již bylo
zmíněno, mají lidé šanci dožít se zhruba 78,9 roku, přičemž u žen je to právě
82 let a u mužů 75,8 roku. Předpokládaný vývoj v 21. století uvádí následující grafy z dílny Českého statistického
úřadu (dále jen „ČSÚ“).
Vývoj populace v ČR ve 20. a 21. století je typický i pro všechny okolní země
EU. Na prvním obrázku vidíme „strom
života“ v ČR v polovině 20. století. Můžeme na něm pozorovat zřetelné demografické „zářezy“ obou světových válek
(na druhém i emigraci po roce 1968

Je známo, že v našem těle se jednotlivé
buněčné elementy neustále obměňují,
a to v řádu několika dní až po řád jednotek let. Současně ale probíhá i apoptóza. Čím častěji se buňky musí dělit,
tím větší je pravděpodobnost, že se
do některého cyklu „vloudí chybička“
a nastane maligní (onkogenní) zvrat.
Vše se děje podle rukopisu naší individuální DNA, která o nás ukrývá všechny důležité informace jako dokonalý
superpočítač. Nervové buňky včetně
centrálního nervového systému se
patrně nedokážou obnovovat vůbec –
přitom se však jedná o nejcennější
součástky lidského organizmu, neboť
teprve ty dělají člověka člověkem. Naštěstí jich máme značnou zásobu – až
130 miliard – a prakticky nekonečný
počet jejich možných vzájemných propojení (prostřednictvím jakéhosi „kořenového systému“ dendritů a axonů).
Právě vytváření nových spojů v centrální nervové soustavě, jev, který
souvisí s tzv. plasticitou mozku, dává
naději seniorům třeba po cévních
mozkových příhodách (ale i dětem
v případě tzv. dětské mozkové obrny)
při reparaci jejich narušených funkcí –
hybných, ale i kognitivních a mnestic-

kých (vytváření tzv. synaptických bypassů).
Jak už bylo řečeno, podstatnou úlohu při replikaci buněk hrají telomery,
koncové části buněčných chromozomů, které se pro lepší pochopení přirovnávají k zakončením tkaniček u bot.
Spirálovité šroubovice chromozomů
se totiž při svém dělení mohou postupně a nenávratně roztřepit podobně
jako tkaničky u bot a pak jsou nepoužitelné. Platí nepřímá úměra: čím kratší
mají buňky životnost (například krvinky), tím častěji se musí dělit a o to dřív
se opotřebují jejich telomery, čímž jejich buněčný život končí. Jen u některých nukleových kyselin (pohlavních
nebo kmenových buněk) se telomery
dokážou obnovovat nebo i prodlužovat díky vlastnímu enzymu (telomeráze). Naneštěstí k nim patří i některé
rakovinné buňky, ale to už je jiná kapitola. Mimochodem, právě kvůli ochraně telomer potřebuje náš organizmus
antioxidanty (někdy říkáme „zhášeče
kyslíkových radikálů“), které přijímáme hlavně v podobě ovoce a zeleniny (vitaminy, stopové prvky, enzymy,
třísloviny atd.) a dalších „zdravých“
pokrmů. Proto se dostala spotřeba
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ovoce a zeleniny velmi rychle mezi
statisticky sledované parametry, které
ovlivňují zdraví lidí a u seniorů dobu
prožitou ve zdraví (Holčík, 2010).
Dosud se právě v tom výrazně lišíme
od zemí, které se mohou chlubit značně delší dobou prožitou ve zdraví, například od Švédska (graf č. 2).
V roce 1962 vykazovaly obě země
přibližně stejné parametry. Za padesát let ovšem Švédsko zaznamenalo
znatelný pokrok, zatímco ČR výrazný
propad. Praktický dopad tohoto ukazatele neznamená nic jiného, než že
každý z 10,5 milionu obyvatel ČR bude
stonat o pět let déle než Švédové. ČR
tedy bude muset mít oproti Švédsku
více akutních a následných lůžek
v nemocnicích a bude muset více
vynakládat na dlouhodobou i ošetřovatelskou péči atd.
Nelze sice přímo říci, že by se hypotetickým měřením délky telomer
dala určit délka života toho kterého jedince (jde o stochastickou závislost), ale náš život je v důsledku
toho v každém případě limitován.
Všichni jsme se však nejspíš setkali
i s případy, kdy lidé zdravě žili, jedli
a pili, a přesto zemřeli relativně mladí. Jsme lidé smrtelní a smrti obvykle předcházejí nemoci, často i dlouhé
a chronické.

Třebaže touha po zdraví, po dlouhém a šťastném životě, nebo dokonce
po věčném mládí či nesmrtelnosti je
zřejmě člověku dána do vínku a nikdo
z nás se na svou smrt netěší, je to tak
nejspíš na světě dobře zařízeno. Těžko byť jen odhadovat, jaké důsledky
by pro lidstvo mělo, kdyby se člověk
mohl dožít 337 let jako divadelní postava Elina Makropulos4, nebo dokonce
„potomci Adamovi“, o nichž se můžeme dočíst, že se v době „před velkou
potopou“ dožívali i 900 let… (Bible,
1985). Proto se přidržíme našich současných poznatků o životě člověka
a jeho předpokládané délce.
Existuje ale ještě jeden neméně zajímavý aspekt týkající se tentokrát lidstva
jako entity. V historii lze vysledovat
několik etap jeho vývoje s významem
pro naši budoucnost. Ta poslední,
v níž se v současnosti nacházejí prakticky všechny vyspělé země světa, je
charakterizována tím, že počet obyvatel má tendenci se absolutně snižovat
(včetně ČR, viz graf č. 1). Čím vyspělejší společnost, tím silnější tendence k poklesu populace. Už v 70. letech
20. století na to upozornila pozoruhodná práce Československé akademie
věd (Duben, & Stíbalová, 1976). Jako
by byl do genomu lidstva coby celku
zakódován ještě jeden „gen“, starající
se o to, aby se lidstvo jako celek pří-

liš nepřemnožilo (například s ohledem
na zdroje vody, potravin, energie atd.).
Tento jev, vztahující se bezpochyby už
tehdy na země EHS5 a USA, můžeme
totiž 40 let poté postupně pozorovat
i u dalších rostoucích ekonomik v EU,
na Blízkém východě, ve východní Asii
i v Africe. Na základě toho by bylo
patrně možné formulovat hypotézu
ve smyslu, že v případě dosažení
určitého stupně vývoje se může celkový počet obyvatel Země postupně
snižovat… Ta je ovšem směřována
spíš na demografy, našeho tématu se
týká jen okrajově. Na otázku, zda něco
podobného jako onen „gen“ může skutečně existovat, mi nedokázali odpovědět ani demografové, ani fyziologové,
ani dostupná literatura.
Makroekonomické aspekty a ekonomické rezervy
Zastavíme se u hrubého domácího
produktu (dále jen „HDP“), produktivity práce a pracovní doby.
HDP představuje všechny nové hodnoty, které se v daném roce v dané
zemi (případně na celé Zemi) vyrobí. Celosvětově má tendenci růst
(i ve „stálých cenách“), podobně i v ČR
(tabulka č. 1), kde za posledních 6 let
vzrostl o 25 %. Analýza příčin není teď
podstatná. Vyrábíme stále více statků,
nabídka často stimuluje poptávku.

Tabulka č. 2: Pracovní doba ve vybraných zemích
Nizozemsko

Německo

Francie

Irsko

Rakousko

Litva

Slovensko

ČR

Polsko

30,3

35,2

37,7

35,9

36,5

38,7

40

40,2

40,7

Zdroj: OECD

Produktivita práce se obvykle vyjadřuje počtem výrobků za určitou časovou jednotku. Lze ji však vyjádřit i jinak,
například tím, kolik procent lidí v dané
společnosti se musí věnovat té které
činnosti, aby se uspokojily všechny její
potřeby. Jak známo, v dobách neolitu se
prakticky všichni museli věnovat lovu,
sběru a přípravě potravin. Z procesu
byli uvolněni jen nemohoucí a malé děti.
Teprve v dalším období se mohli někteří
věnovat i jiným činnostem, případně si
nechat druhými sloužit (náčelníci).
Ještě před 100 lety muselo kolem
25–30 lidí z každé stovky ekonomicky aktivní populace pracovat v zemědělství, aby vyprodukovali vše, co
potřebovali pro svou obživu. Přibližně
30–45 % vyrobilo vše, co spotřebovali
(průmysl) a jen maximálně 25–30 %
lidí mohlo být uvolněno do sektoru
služeb (zdravotnictví, sociální sféra
atd.). Dnes se za vyspělou ekonomiku

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018**

HDP

4060

4098

4314

4555

4719

4855

5082

Pozn: *předběžný odhad, **odhad ČNB
Zdroj: ČSÚ

4. Věc Makropulos – divadelní hra Karla Čapka (1890–1938) – byla poprvé uvedena v Divadle na Vinohradech v roce 1922. Jejím ústředním tématem
jsou úvahy o nesmrtelnosti ztělesněné v postavě zpěvačky Eliny Makropulos.
5. EHS (Evropské hospodářské společenství, předchůdce EU) bylo založeno v roce 1958 („římské smlouvy“) na půdorysu montánní unie
(Evropského sdružení uhlí a oceli z roku 1952). Zakládající členové: země Beneluxu, Francie, Německo, Itálie.
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I v pohledu na pracovní dobu se
stačí vrátit na přelom 19. a 20. století. Ekonomové i spisovatelé si všímali ne
únosně dlouhé pracovní doby
(12–16 hodin denně 6 dní v týdnu, tj.
72–96 hodin týdně) a v první řadě až
nelidské práce dětí (Dickens, Zola,
náš Arbes atd.). Stačí se podívat
na dnešní pracovní dobu v EU, aby-

chom na první pohled viděli rozdíl třídy (tabulka č. 2).
Při prostém porovnání vidíme, že
naše dnešní pracovní doba se smrskla na polovinu až třetinu doby před
100 lety a má tendenci dále se snižovat
– někde se mluví například o volném
pátku, jinde zase o 6hodinové pracovní
době pět dní v týdnu. I tak toho dokážeme vyrobit mnohem víc, než vůbec
lidstvo může spotřebovat (proto existuje řada regulací, kvót atd.). I v tomto aspektu je nutné spatřovat značné
rezervy a zůstat opatrnými optimisty
i v pohledu na naši ekonomickou budoucnost.
Legislativní a věcné aspekty
Kdybychom dokázali věcně i právně definovat, co je to „dlouhodobá péče“, byli bychom nepochybně
o hodný kus cesty dál. Zatím v tom
u nás značně tápeme. Proto lze obtíž-

Tabulka č. 3: Počty OD a jejich úhrada
Typ OD

Celkem OD (v Kč)

Průměrná úhrada (v Kč)

Celkem (v Kč)

LDN

1,6 mil.

1286

2,1 mld.

Ošetř.

0,7 mil.

1256

0,9 mld.

TRN

0,2 mil.

1501

0,3 mld.

RHB

0,4 mil.

1418

0,6 mld.

Hospic.

0,1 mil.

1212

0,1 mld.

Psych.

3,2 mil.

1440

4,6 mld.

CELKEM

6,2 mil.

---

8,6 mld.

Tabulka č. 1: HDP v ČR
Rok

považuje ta, která může uvolnit aspoň
50–60 % svých obyvatel na služby,
zatímco v zemědělství stačí maximálně 2–5 % lidí; ti zbylí vyrobí vše, co je
třeba k důstojnému životu, odpočinku
a rekreaci (Sirůček a kol., 2007). Očekávaný růst produktivity práce (robotizace atd.) nepochybně uvolní do sféry služeb další potřebné lidské zdroje.
I tento parametr bude hrát v budoucnu důležitou roli. Přitom v naší konzumní společnosti mají dnes i obyčejní
lidé k dispozici statky, o nichž se lidem
ještě před 100 lety ani nesnilo.

Zdroj: AČMN, ČSÚ
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ze státního rozpočtu. Vzájemné proúčtování naše legislativa nedovoluje.6
V oblastech, kde se překrývají, proto
nevyhnutelně nastává konflikt, jehož
praktickým důsledkem zpravidla je,
že část této „zdravotně-sociální“ péče
zůstává neuhrazena. Obvykle se tak
děje v důsledku sporu zdravotních
pojišťoven jako správců veřejných
zdravotních fondů a ministerstva práce a sociálních věcí jakožto správce té
části státního rozpočtu, která je vyčleněna na sociální služby. Více než čtvrt
století snah komisí obou ministerstev
(i smíšených) zatím žádoucí výsledky
nepřineslo. Pojmy, jako jsou „následná
péče“, „dlouhodobá péče“, „ošetřovatelská péče“, „paliativní péče“ atp.,
nadále čekají na své věcné i legislativní objasnění. Profesionálové v obou
rezortech dobře vědí, že za vším vězí
důležitá, ale obvykle nevyřčená otázka: Kdo to zaplatí? Bez správné odpovědi na tuto otázku neexistuje správné
řešení.

Graf č. 3: Vývoj úhrad v akutní a následné péči v letech 1998–2010 (v tisících Kč)

Zdroj: Háva, 2012

ně určit, jaké částky bychom na ni měli
vynakládat, jaká finanční zátěž nás čeká.
Experti OECD doporučují, abychom
na ni vynakládali aspoň 2 % HDP ročně
(jako na zbrojení). Ty nejvyspělejší země
do ní investují podle dostupných údajů
kolem 3 %, zatímco ty nejslabší pouze
0,2 % HDP (Czesaný, & Johnson, 2012).
Je ovšem namístě připustit, že kvůli
nejasné definici a metodice (nejen u nás)
nejsou dosud ani mezinárodní čísla plně
srovnatelná. V EU totiž spadají zdravotnictví a sociální sféra (ponejvíce souvisejí
s dlouhodobou péčí) pod národní legislativu jednotlivých zemí. Zdá se však, že
výrazné rozdíly existují, a to přinejmenším v násobcích, ne-li v řádu.
Literatura dnes pro tuto službu používá anglický pojem „long-term
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care", zkr. LTC, který překládáme
jako „dlouhodobá péče“. Pojem
je významově neutrální, zahrnuje
převážně všechny komponenty, ať
už formálního, nebo neformálního rázu. Nemluví o tom, jedná-li se
o poskytování péče „sociální“, „zdravotní“, „zdravotně-sociální“, nebo
jiné. Země OECD nabízejí následující
definici: „Zdravotně-sociální dlouhodobá péče je spektrum služeb, které
potřebují lidé se sníženou soběstačností, kteří jsou závislí na cizí pomoci. Potřebují pomoc a péči při každo
denních aktivitách (ADL) i v péči
o svou domácnost pro zajištění důstojného života. Zdravotní problémy
vedoucí k této závislosti mohou být
nejen fyzické, ale také psychické.“
(Mátl, 2013)

Určujícím momentem je tedy zdravotní deficit jedince, k němuž se přidává
jeho sociální komponenta. Stávající
česká legislativa nemá pro tento termín žádný adekvátní a prakticky použitelný ekvivalent ani přijatelné věcné
a finanční řešení. Zdravotní stránku
věci řeší zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zatímco tu sociální
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách. Ani jeden z nich neřeší oblast, kde se oba tyto zákony překrývají.
Ty ovšem přináší všední život.

Finanční aspekty dlouhodobé péče
v ČR
Poskytování dlouhodobé péče probíhá v domácím prostředí, v ambulancích, stacionářích, na lůžkových odděleních různého typu, v domovech
sociálních služeb atd. Zpravidla ji poskytují odborníci (zdravotníci, sociální pracovníci) jako formální službu,
ale také (a často) rodinní příslušníci,
většinou ženy, jako dobrovolnou, neformální a obvykle také neplacenou
službu.

Z toho důvodu je mimořádně obtížné
zajistit financování této péče, zvláště
při vzájemném překryvu služeb „zdravotních“ a „sociálních“. Ty první jsou
v ČR hrazeny z veřejných fondů zdravotních pojišťoven, zatímco ty druhé

Už brzy po roce 1989 se musela řešit
otázka, je-li vhodnější individuálně poskytovaná služba v domácím prostředí, nebo její soustředění ve zdravot-

nických nebo sociálních zařízeních.
Brzy se ukázalo, že existují dvě krajní
polohy. Při péči 24 hodin o jednoho
člověka denně bylo nutno zaplatit tři
odborné pracovní síly po osmi hodinách, což bylo a je z veřejných zdrojů
neufinancovatelné. Péče na odborném oddělení byla sice pro konkrétního ošetřovaného méně pohodlná,
nicméně výrazně lacinější. Jako ekonomicky přijatelný kompromis se
ukázaly cca tři návštěvy „domácí
péče“ denně u konkrétního pacienta/
klienta, a pokud to s ohledem na jeho
zdravotní stav nestačilo, bylo přikročeno k hospitalizaci na lůžkovém
oddělení v případě zdravotní péče,
respektive k pobytu v rezidenčních
zařízeních v případě sociálních služeb
(pokud byla dostupná). V současnosti
se v podstatě dodržuje tento model,
třebaže má řadu úskalí.
V následné péči, která se v rezortu
zdravotnictví nejvíce blíží péči dlouhodobé, bylo v roce 2015 prostonáno
kolem 6,2 milionu ošetřovacích dnů
(dále jen „OD“) při obložnosti 90 %
a vyšší, což znamená, že tato lůžka
jsou prakticky stále obsazená s minimálními možnostmi sanitárních dnů
určených k malování atp. (Fiala, 2016).
Pokud bychom přičetli i „sociální“ hospitalizace na akutních lůžkách, mohli
bychom se dostat na celkové náklady
kolem 10 mld. Kč ročně.
Sledujeme-li vývoj nákladů/výdajů
na akutní a následnou péči v ČR,
nemůžeme si nevšimnout rostoucích
nákladů na akutní péči a stagnace
výdajů na péči následnou, jak je zachytil Háva (2012). Úhradové vyhlášky ministerstva zdravotnictví do roku

6. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, a další prováděcí předpisy a související normy.

7. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 134/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
8. Analytická komise dohodovacího řízení, pololetní slitky do 3/2018.
9. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
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20177 a čísla Analytické komise dohodovacího řízení8 tento trend potvrzují
až do konce roku 2017.
V sociální sféře jsou rezidenční služby9
poskytovány cca na 45 tis. lůžek. Podle
kvalifikovaných odhadů lze kalkulovat,
že asi na 20–25 tis. z nich je poskytována „dlouhodobá ošetřovatelská péče“,
na ostatních péče jiného typu. Při celkových měsíčních úhradách (vícezdrojové financování) na 1 lůžko kolem 30
tis. Kč (rozptyl 27–36 tis. Kč) a při 90%
obložnosti můžeme kalkulovat s ročními náklady ve výši cca 8–9 mld. Kč
(Fiala, 2017). Dle obdobných odhadů
stojí zdravotnická terénní domácí péče
veřejné fondy (dle zákona č. 48/1997
Sb.) do 2 mld. Kč ročně právě tak jako
sociální složka ze zdrojů SR. Spoluúčast
z vlastních zdrojů je odhadována na 1
mld. Kč. Jak už bylo zmíněno, existuje
značný překryv služeb, kde se prolíná
„sociální“ a „zdravotní“ péče, přičemž
pro běžnou praxi neexistuje žádná metodika či kritéria na přesné zařazení té
které služby. Různé odhady se proto mohou lišit v řádu desítek procent (AČMN,
APSS, MPSV, MZ, VZP aj.). Přesto lze
odhadnout, že na zdravotní a sociální
služby, které můžeme zařadit do „dlouhodobé péče“, vynakládáme ročně částku cca 20–25 mld. Kč. Při očekávaném
HDP kolem 5000 mld. Kč v roce 2018 se
tedy pohybujeme mezi 0,4–0,5 % HDP
(dle zdrojů APSS až 0,7 %), čímž se zařazujeme mezi země, které neplní doporučení OECD (Czesaný, & Johnson 2012).
Závěry
Ze všeho, co bylo řečeno, plyne, že dosud nejsme připraveni na bezprostřední
formální ani věcné řešení dlouhodobé
péče ve smyslu její definice ani na financování ve výši dle doporučení OECD.
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Trendy
Je nepochybně pozitivní, že se v roce
1992 podařilo oddělit financování zdravotnictví od státního rozpočtu (ministr
Bojar), a nelze než litovat, že se stejná
věc v téže době (ministr Horálek) ani
později nepodařila ve sféře sociální.
I kdyby se to však povedlo, nastaly by
nepochybně nevyhnutelné obtíže s financováním služeb překrývajících se
na rozhraní zdravotně-sociálním.

přistoupili od roku 1995 (nemocenské,
úrazové, důchodové, v nezaměstnanosti, ošetřovatelské).10 Základní myšlenka je prostá – po definici „dlouhodobé
péče“ se k jejímu financování oddělí část
prostředků ze sociálních zdrojů a část
ze zdravotních. Tím vznikne společný
fond, z nějž lze pokrýt právě služby
na rozhraní těchto dvou typů služeb.

Proto se vede čím dál intenzivnější diskuze o možných řešeních. Než přijmeme to definitivní, stojí za to nahlédnout
k sousedům – obdobným potížím totiž
čelily i země EU v době, kdy jich ještě
bylo patnáct, aby je poté elegantně vyřešily. Model v německy mluvících zemích
zavádí tzv. ošetřovatelské pojištění jako
jednu z pěti složek komplexu sociálního
pojištění, například v Německu k němu

MUDr. Ing. Petr Fiala

_________________
Asociace českých a moravských nemocnic
Fakulta humanitních studií UK, Praha
e-mail: petrfiala@hotmail.com
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Význam detekce prediabetu ve vztahu
k nákladům na léčbu diabetu
The Importance of Prediabetes Detection in Relation
to Costs of Treatment of Diabetes
Dagmar Horáková, Ladislav Štěpánek, Lenka Dumbrovská, Alena Petráková

Souhrn
Prediabetes je klinická jednotka, která je definována jako zvýšení glykemie nad normální rozmezí, které však
nedosahuje diagnostických hodnot pro diabetes. Prediabetes je asymptomatické onemocnění, po kterém je nutné
aktivně pátrat při preventivních a dispenzárních prohlídkách. Prediabetes zvyšuje riziko aterosklerózy a predikuje
rozvoj diabetu 2. typu. K normoglykemii je schopno se podle publikovaných údajů vrátit 5–10 % jedinců s prediabetem.
Prediabetické období je dlouhé, čímž vytváří dostatečný prostor pro časnou intervenci. Otázkou je, zda by náklady na
časnou detekci a intervenci prediabetu snížily každým rokem se zvyšující náklady na léčbu diabetiků.
Klíčová slova
prediabetes, diabetes mellitus, náklady, časná detekce, inzulinová rezistence

NOVÉ TRENDY V AMBULANTNÍ PÉČI
DIABETOLOGIE / PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ / ETIKA
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:
DOPOLEDNÍ ČÁST
08:50–09:00 Slavnostní zahájení
Ing. Jan Blaško, MBA,
MUDr. Barbara Taušová
NOVÉ TRENDY V MEDICÍNĚ
Novinky v digestivní endoskopii
prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
9:20–9:40
Současné možnosti
tzv. jednodenní lůžkové péče
na chirurgickém oddělení
MUDr. Daniel Ehrenberger
9:40–10:00
HIV – chronická liečiteľná choroba
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
10:00–10:15 Diskuze
10:15–10:45 Coffee break
9:00–9:20

PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ
10:45–11:00 Název přednášky
bude upřesněn
MUDr. Anna Jiráková
11:00–11:15 Zajímavé kazuistiky z ordinace
praktického lékaře
MUDr. Eva Krámková
11:15–11:30 Telemedicína
MUDr. Vladimír Marek
11:30–11:45 Diskuze
SESTRA JE NÁŠ PARTNER
11:45–12:00 Role sestry v ordinaci
praktického lékaře v 21. století
MUDr. Norbert Král
12:00–12:30 Etika ve zdravotnictví
Mgr. at Mgr. Marek Vácha, Ph.D.

Jak nevyhořet
Mgr. Jolana Strnadová
12:45–13:00 Diskuze
13:00–14:00 O
běd
14:00–14:15 Slavnostní předávání výroční
Ceny prof. Františka Kölbela
12:30–12:45

ODPOLEDNÍ ČÁST
DIABETOLOGIE
14:15–14:30 Novinky v diabetologii
MUDr. Katarína Halčiáková
14:30–14:45 Výživové mýty
MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.
14:45–15:00 Fyzická aktivita zpomaluje
stárnutí u osob s diabetem
prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.

15:00–15:15
15:15–15:45

Diskuze
Coffee break

PRÁVO V MEDICÍNĚ
Novinky v legislativě,
GDPR v praxi, kazuistika
MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová,
Ph.D
16:15–16:30 Diskuze
15:45–16:15

16:30

Ekonomie ve zdravotnictví & hodnocení zdravotnických technologií

Jedná se o předběžný program, případné změny
vyhrazeny.

We Make Media, s. r. o., Italská 1583/24, 120 00 Praha 2
Tel: +420 778 476 475 / E-mail: info@wemakemedia.cz
www.wemakemedia.cz

Partneři

Key words
prediabetes, diabetes mellitus, costs, early detection, insulin resistance

Zakončení konference

Registrace na konferenci: www.ambulance21.cz

28

Summary
Prediabetes is a clinical unit that is defined as an increase in blood glucose above the normal range, but which does
not reach diagnostic values for diabetes. Prediabetes is an asymptomatic disease, after which it is necessary to
actively seek for preventive and dispensary medical check-ups. Prediabetes increases the risk of atherosclerosis and
predicts the development of type 2 diabetes. Five to ten percent of individuals with prediabetes are able to return to
normoglycemia. The prediabetic period is long, creating sufficient time for early intervention. The question is whether
the costs of early detection and intervention of the prediabetes could reduce annually increasing costs of treatment
of diabetics.

Úvod
Snahou preventivních opatření je včas,
nebo dokonce předčasně predikovat rozvoj onemocnění a včasným zásahem –
nefarmakologickým opatřením, případně
farmakologickou léčbou – zabránit rozvoji nemocí, které mohou při své maniČíslo 3 / Rok 2018

festaci zhoršit kvalitu života anebo život
významně zkrátit. Proto se v posledních
letech začaly objevovat termíny pro označení preklinických stadií chronických
neinfekčních nemocí – prediabetes, prehypertenze, preobezita (nadváha). Cílem
práce je upozornit na význam detekce

časných stadií chronických neinfekčních
nemocí, především prediabetu, nejen pro
samotného pacienta, ale i pro zdravotnictví jako systém, zejména s ohledem
na stále rostoucí náklady na léčbu chronických neinfekčních onemocnění včetně diabetu (Lončák, 2018).
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Diagnostická kritéria
Diabetes mellitus 2. typu (dále jen
„DM2“) má dlouhou „přípravnou“ neboli preklinickou periodu, ve které se
objevují různé glykemie od normálních
po patologické hodnoty jak nalačno,
tak postprandiálně. Toto období nazýváme prediabetes. Klinický význam
prediabetu je velký a v posledních letech byl proto přijat jako samostatná
nozologická jednotka. V minulosti se
vyskytovaly různé pojmy, například
„hraniční diabetes“, „chemický diabetes“ nebo „latentní diabetes“, kterými
se lékaři snažili vyjádřit situaci, která
již není fyziologická, ale ještě není „pravým diabetem“ (Rosolová, 2013). Prediabetes je klinická jednotka, která je
definována jako zvýšení glykemie nad
normální rozmezí, které však nedosahuje diagnostických hodnot pro diabetes. Podle společného doporučení
České diabetologické společnosti ČLS
JEP a České internistické společnosti
ČLS JEP definice prediabetu zahrnuje
následující stavy:
• hraniční glykemie nalačno (zkr. HGL:
glykemie v žilní plazmě nalačno v rozmezí 5,6–6,9 mmol/l);
• porušená
glukózová
tolerance
(zkr. PGT: glykemie v žilní plazmě
ve 120. minutě oGTT v rozmezí
7,8–11,0 mmol/l);
• kombinované poruchy (HGL + PGT).
Hranice glykemie pro definici diabetu
byla původně stanovena podle rizika rozvoje retinopatie. Později bylo
opakovaně prokázáno, že také glykemie nedosahující hodnot určujících
diagnózu jsou pro manifestaci DM2
rizikové. Původně používané termíny
(hraniční, latentní) byly nejprve nahrazeny pojmem porušená glukózová
tolerance, která byla později doplněna
o diagnostickou jednotku HGL a obě
kategorie následně dostaly společný
termín – prediabetes. U osob s prediabetem jsou přítomny obě základní
etiopatogenetické podmínky, které na-
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cházíme u nemocných s DM2: přítomnost inzulinové rezistence a inzulinová
deficience (porucha sekrece beta-buněk). V České republice je prediabetes definován podle glykemie nalačno
a porušené glukózové tolerance, přičemž k diagnóze stačí přítomnost jednoho ze dvou parametrů v uvedeném
diagnostickém pásmu. Do budoucna
se jeví jako alternativní a nejpřesnější
diagnostické kritérium zvýšení hladiny glykovaného hemoglobinu (Karen,
& Svačina, 2016). Prediabetes má asi
5 % populace České republiky a mnozí
o něm vůbec nevědí. Prediabetes se
může vyskytnout kdykoli během života, riziko však výrazně stoupá s věkem. Mezi rizikové faktory patří přítomnost arteriální hypertenze, obezity
nebo nadváhy (hlavně se zvýšeným
obvodem pasu) a přítomnost dalších
složek metabolického syndromu. Také
pozitivní rodinná anamnéza výskytu
DM2 a syndrom polycystických ovarií (Karen, & Svačina, 2016). Výskyt
abnormit glukózového metabolizmu
rapidně vzrůstá ve všech částech světa. Proto se odhaduje, že i prevalence
prediabetu celosvětově roste, a odborníci predikují, že do roku 2030 bude
prediabetem trpět více než 470 milionů lidí (Tabák a kol., 2012).
Význam časné diagnostiky
Prediabetickému období je v současné
době celosvětově věnována zvýšená
pozornost. Prediabetes zvyšuje riziko
aterosklerózy a jejích komplikací, je
spojen s významným nárůstem rizika
onkologického onemocnění a predikuje rozvoj DM2. Prediabetes je asymptomatické onemocnění, po kterém je
nutné aktivně pátrat při preventivních
či dispenzárních prohlídkách. Velmi
často je i náhodně diagnostikován
v rámci předoperačního vyšetření.
Prediabetes může trvat řádově několik
let, což poskytuje dostatečný prostor
pro intervenci, a dokonce může být
reverzibilní (Karen, & Svačina, 2016).
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K normoglykemii je podle publikovaných údajů schopno vrátit se zpět
okolo 5–10 % jedinců s prediabetem.
Základním kamenem pro tento návrat
je modifikace životního stylu, ale i případná časná farmakoterapie (Tabák
a kol., 2012). Dlouhodobé komplikace,
v první řadě makro- a mikrovaskulární
poruchy, se mohou objevit už ve stadiu prediabetu, který nese výrazně
zvýšené kardiovaskulární riziko. Velké
randomizované epidemiologické studie ukazují, že změna životního stylu
snižuje rychlost progrese prediabetu,
což ovlivňuje přímé i nepřímé náklady na léčbu již rozvinutého diabetu
(Brannick, & Dagogo-Jack, 2018).
I když ne všichni jedinci s prediabetem přecházejí do stadia DM2, časná
intervence u nich jednoznačně snižuje
riziko úmrtí z kardiovaskulárních příčin (Echouffo a kol., 2018). Progrese
prediabetu do stadia rozvoje DM2 je
významně nižší u jedinců, kteří podstupovali pravidelné zdravotní prohlídky
včetně konzultací ohledně zdravého
životního stylu nebo zahájili pravidelné
cvičení (Okada a kol., 2017). Prediabetes není spojen výhradně s vyšším věkem. Publikovaná data z USA ukazují
na výskyt prediabetu i u dospívajících
ve věku 12–19 let; tito adolescenti mají
vyšší riziko rozvoje obezity, dyslipidemie a samozřejmě DM2 (Casagrande
a kol., 2018).
Výskyt prediabetu
Zatímco o výskytu diabetu na území
České republiky máme poměrně přesné informace na základě diabetologických výkazů, které jsou každoročně
vyplňovány většinou diabetologických
ordinací bez ohledu na zřizovatele
(84,9 %), adekvátní data o odhadu
výskytu prediabetu postrádá většina
evropských zemí. Celkově je odhadováno, že 4,8 % (31,7 milionu) Evropanů ve věku 20–79 let žije s porušenou glukózovou tolerancí. Predikce
do roku 2040 je nárůst na 5,5 %, což je

nemocnice a nemocnice následné
péče, nejméně vyplňovaly samostatné
ordinace a malé sdružené ambulance. Výskyt prediabetu u nás lze pouze
odhadovat na základě dat těchto každoročních hlášení Národního zdravotnického informačního systému (dále
jen „NZIS“). Incidence nových případů
diabetu vykazuje v čase stoupající tendenci, z 69 260 nových případů v roce
2007 na 115 777 v roce 2016, meziročně se počet nových případů navyšuje
cca o 5169 pacientů (NZIS, 2017, graf).

Graf: Incidence pacientů s diabetem

Zdroj: ÚZIS, 2017

Tabulka: Základní charakteristiky jedinců odhalené preventivní prohlídkou
počet (muži/ženy)

248 (121/127)

věk

57 (48,0–67,0)

BMI (kg/m²)

30,8 (29,4–32,9)

obvod pasu (cm)

105,0 (93,5–119,5)

krevní tlak (mmHg)

135/88

glykemie (mmol/l)

5,94 (5,59–6,48)

inzulinemie (mmol/l)

27,4 (12,8–41,6)

HDL cholesterol (mmol/l)

1,33 (0,99–1,65)

triglyceridy (mmol/l)

1,65 (1,32–2,30)

HOMA IR

7,19 (3,07–11,22)

Pozn.: HOMA-IR = fasting insulin [μIU/mL] × fasting glucose [mmol/L] / 22,5
median (min–max)
Zdroj: archiv autorky

alarmující (IDF, 2015). Téměř 7 % dospělé světové populace žije buď s porušenou glukózovou tolerancí, nebo
se zvýšenou lačnou glykemií. Překryv
obou abnormalit je u bělochů odhaČíslo 3 / Rok 2018

dován na 25 % (Tabák a kol., 2012).
V roce 2016 vyplnilo výkaz A0004
(diabetologie) 4920 zpravodajských
jednotek v České republice (84,9 %).
Kompletní vyplněnost měly fakultní

V rámci rutinně prováděných preventivních prohlídek ve středně velké ordinaci praktického lékaře pro dospělé
na Hlučínsku bylo ve dvouletém intervalu 2016/17 identifikováno 248 jedinců, průměrný věk 57 let, 121 mužů,
127 žen, se složkami metabolického
syndromu včetně prediabetu. Šetření
probíhalo v rámci grantového projektu
Lékařské fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci (IGA LF 2015014) s cílem
odhadnout frekvenci výskytu složek
metabolického syndromu. Ordinující
praktická lékařka je postgraduální studentkou. U všech těchto jedinců byla
diagnostikována zvýšená lačná glykemie (5,94 mmol/l) a přítomnost inzulinové rezistence na podkladě výpočtu
homeostatického indexu HOMA IR
(7,19). Hodnota indexu vyšší než 2,0
svědčí pro inzulinovou rezistenci a lze
jej použít v i běžné klinické praxi (Rosolová, 2013). Základní charakteristiky
subjektů ukazuje tabulka. Obecně je
možné konstatovat, že výskyt abnormit glukózového metabolizmu vykazuje rostoucí trend, který bude nutné
reflektovat a na jehož detekci by právě
praktičtí lékaři měli zaměřit svou pozornost.
Závěr
Prediabetes představuje velkou výzvu
jak pro klinickou, tak pro teoretickou
medicínu. Prediabetes je asymptomatické onemocnění, při kterém trvají
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Pacienti jsou v centru
všeho, co děláme.
Inspirují nás.
Motivují nás.
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Naším posláním je objevovat, vyvíjet a dodávat moderní léky, které pomáhají

Základní kniha v oboru, kterou sepsali přední domácí odborníci
z několika lékařských fakult. Dělí se na obecnou a speciální část
a uvádí základní informace prakticky o všech léčivých látkách,
které jsou v současné době u nás používány. Monografie je určena jak pro pregraduální vzdělávání, tak pro klinickou praxi
postgraduálních odborníků širokého okruhu specializací. Kniha
obsahuje rozsáhlou obrazovou dokumentaci a více než 300 přehledných tabulek.
S ohledem na odborné zaměření tohoto časopisu upozorňujeme
zejména na kapitoly:
• Léčba anemie, leukopenie a trombocytopenie
• Protinádorová terapie
• Látky ovlivňující imunitní systém
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patofyziologické změny v rozvoji inzulinové rezistence roky. Tím je vytvořen
dostatečný časový prostor pro časnou
diagnostiku a intervenci, protože tento stav je u určitého procenta jedinců
reverzibilní. Vzhledem ke zvyšujícím
se přímým nákladům na léčbu diabetiků by analýzy nákladů na diagnostiku
a intervenci prediabetu spolu s vyhodnocením jejich účinnosti byly jistě
zajímavé a mohly by mít ekonomický
efekt. Časná detekce jedinců s prediabetem je v rukou zdravotníků primární
péče v čele s praktickými lékaři, kteří
mohou poruchy metabolizmu glukózy
zachytit a především nebagatelizovat.
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Joint symposium: Prevence v onkologii a dispenzarizace pro praktické lékaře.
Možnost aktivní účasti v rámci paralelní lékařské a posterové sekce je podmíněna nahráním abstraktu v rámci registrace PragueONCO:
www.pragueonco.cz/registrace/. Do paralelní lékařské sekce je nutné odevzdat abstrakt do 30. 11. 2018, do posterové sekce do 31. 12. 2018.
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