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Editorial
Vladimír Rogalewicz

Analýza vzťahu ceny lieku a doplatku pacienta pre kategorizované lieky v SR za obdobie 2012 – 2017
Analysis of the Relationship between the Price of the Drugs and the Patient’s Supplementary
Payments for Categorized Drugs in the Slovak Republic for the Period 2012–2017
Igor Petruška
Analýza vztahu mezi cenou léku a výší doplatku pacienta. Při využití lineární regrese není vztah pro celou skupinu kategorizo-
vaných léků příliš silný; takový vztah však lze najít pro významné podvýběry léčiv. Příslušné regresní modely jsou sestrojeny 
a je poukázáno na rozdíl u koeficientů pro nejčastěji předepisovaná léčiva a pro nejnákladnější léčiva.

Efektivita nepřímých metod detekce inzulinové rezistence v prevenci metabolického syndromu 
Efficiency of Indirect Methods of Insulin Resistance Detection in the Prevention of Metabolic 
Syndrome
Ladislav Štěpánek, Dagmar Horáková, Alena Petráková, Helena Kollárová
Srovnání efektivity a nákladnosti nepřímých metod detekce inzulinové rezistence s metodami přímými. Studie ukazuje, že za 
pomoci relativně jednoduchých metod, jako je například antropometrické měření, lze účinně předcházet metabolickému
syndromu, který je spojený s mnohými chronickými chorobami.

Přehled přednášek z 3. konference Ekonomie zdravotnictví, 18. října 2018, Praha 
The Lecture Overview of the 3rd Conference on Economics, 18th October, 2018, Prague 
Souhrny obsahů jednotlivých přednášek, které zazněly na 3. konferenci Ekonomie zdravotnictví, prezentují různá pojetí
aktuálních témat.



Seznamte se s novou kapitolou diagnostiky nádorových 
onemocnění. Technologie komplexního genomového profi lování 
nádoru dokáže přečíst nejen dvě, ale stovky knih genů DNA nádoru1. 

Když chcete proti nemoci bojovat, 
musíte o ní vědět co nejvíce

Každý nádor je jedinečný 
stejně jako každý z nás2

Ve společnosti Roche věříme, že personalizovaná 
zdravotní péče dokáže proměnit životy pacientů tím, 
že jim poskytne péči šitou na míru, a napomůže tak 
rychlejší a účinnější prevenci, diagnóze a léčbě3, 4. 
Díky technologickému pokroku, novým možnostem 
diagnostiky a rostoucímu počtu léků vyvíjených 
pro specifi cké skupiny pacientů roste i úroveň 
personalizované zdravotní péče3, 5, 6.

Knihovnu lidského genomu tvoří tisíce genů.
K posuzování stavu genů používá současná medicína 
různé testovací postupy, přičemž špičkové laboratoře 
umožňují komplexní genomové profi lování. To dokáže 
přečíst všechny typy genomových změn ve stovkách 
genů, které řídí nádorový růst1, 7, 8. To dokáže přečíst
všechny typy genomových změn ve stovkách genů9.

Zeptejte se svého lékaře na možnosti testování komplexním genomovým profi lováním.

Nádorové 
onemocnění 
má mnoho
stránek
Nevynechejte 
ani jedinou.
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9. Suh JH, et al. Oncologist. 2016 Jun;21(6):684-91
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Editorial

v letošním čtvrtém čísle se ohlížíme 
za třetím ročníkem naší konference, 
který tradičně proběhl v říjnu v Auto-
klubu ČR v Praze. Konferenci zahájil 
Miroslav Barták přehledovým pří-
spěvkem o aktuálních výzvách eko-
nomiky zdraví. Poté již tradičně ná-
sledovaly dva ucelené bloky. Vedle 
pravidelně zařazené sekce věnované 
hodnocení zdravotnických techno-
logií jsme se letos věnovali otázkám 
jednodenní zdravotní péče.

V oblasti metodiky HTA se v poslední 
době příliš mnoho nového neobjevi-
lo. Na listopadovém kongresu ISPOR 
Europe 2018 v Barceloně byly pre-
zentovány zejména rutinní studie tý-
kající se léčivých přípravků, tedy ob-
lasti, ve které se HTA již delší dobu 
využívá prakticky celosvětově. Stu-
die pokrývající další témata – lékař-
ské intervence, preventivní opatření, 
diagnostické postupy a zdravotnické 
prostředky – vykazovaly snahu o vy-
užití metod používaných pro léčivé 
prostředky; ty ale přenosu do jiných 
oblastí poměrně intenzivně vzdoru-
jí. Nové metodiky pro tato alterna-
tivní pole působnosti jsou vyvíjeny 
zejména v akademickém prostředí 
a možnost jejich přenosu do praxe 
zřejmě není otázkou měsíců. Zdá se, 
že se v této sféře nabídka výzkumu 
míjí s očekáváním praxe. Zatímco 
výzkum nabízí sofistikované postupy 
pro jednotlivé konkrétní situace, pra-
xe očekává obecné, jednoduše inter-
pretovatelné metodiky, které bude 

výrazně vyšší využití HTA v oblasti 
zdravotnických prostředků. Součas-
ně je to ale již zmíněný případ metod, 
které jsou připravovány v akademic-
kém prostředí a není jasné, nakolik 
o ně budou mít zájem adresáti (zde 
výrobci zdravotnických prostředků). 
Ivana Kubátová nás pak seznámila se 
dvěma nově navrhovanými postupy, 
které by mohly mít využití právě pro 
včasné hodnocení zdravotnických 

prostředků.

Druhý blok přednášek 
jsme letos věnovali 

aktuálnímu tématu 
jednodenní zdra-
votní péče. Je 
zřejmé, že rozvoj 
tohoto segmen-
tu není v Česku 

tak rychlý, jak se 
očekávalo. Důvo-
dem mohou být 
nevhodně nasta-
vená, ekonomic-
ky demotivující 
systémová řešení, 
jak zmínila Beáta 

Gavurová v příspěvku popisujícím 
stav této péče na Slovensku. Pohled 
zdravotních pojišťoven prezentovala 
Renata Knorová, která zdůraznila, že 
i když by řešení bylo přínosem pro 
celý zdravotnický systém, v součas-
né době po něm není společenská 
poptávka. Některé aspekty pohledu 
zdravotnických zařízení pak zahrnul 
do svého příspěvku Jan Lešták.

možné využít plošně pro celou škálu 
situací.

Zatímco nevidíme podstatný pokrok 
v teorii HTA, v poslední době je 
znatelná snaha o formální unifikaci 
postupů a vznik závazných meziná-
rodních pravidel. Dokud se jedná 
o doporučení, příklady dobré praxe 
a nezávazné standardy (guidelines), 
jsou takové iniciativy jednoznačně 
přínosné. Jakmile ale začnou 
být některé standardy 
vyžadovány jako je-
diné možné, občas 
se zdá, že jde spíš 
o zajištění vlivu ur-
čitých osob a sku-
pin než o pokrok 
oboru. V mnoha 
případech se při-
tom stírá hranice 
mezi zásadními 
doporučeními ve-
doucími ke kvalitě 
studií HTA a lpěním 
na nepodstatných 
formálních detai-
lech.

Na tento vývoj jsme reagovali v bloku 
přednášek věnovaném HTA. Miroslav 
Palát se zamyslel nad současnými 
tendencemi k regulaci HTA v Evropě 
ve světle zkušeností s nedávným naří-
zením EU o zdravotnických prostřed-
cích. Já jsem připravil přehledový pří-
spěvek o včasném HTA (early HTA). 
Zdá se, že by to mohla být cesta pro 

Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,

doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.
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Toto číslo je doplněno dvěma zajíma-
vými původními články. Pracovníci 
Lékařské fakulty Univerzity v Olo-
mouci navazují na tematiku diabetu 
z předchozích čísel tohoto časopisu 
dalším pohledem na management 
a ekonomiku tohoto onemocnění. 
Igor Petruška z Prešovské univerzity 
v Prešově pak představuje kvantitativ-

mnoho sil a spokojenosti v osobním 
i profesním životě.

_____________
doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.

CzechHTA, Fakulta biomedicínskeho inženýrství

ČVUT v Praze, Kladno

ní analýzu cenotvorby kategorizova-
ných léků na Slovensku.

Nakonec mi dovolte, abych vám po-
děkoval za zájem o náš časopis, za-
měřený na ekonomiku zdravotnictví 
a HTA, i o přidruženou konferenci 
v roce 2018 a abych vám do nového 
roku popřál jménem celé redakce 

Dne 5. listopadu 2018 uspořádalo Mini-
sterstvo zdravotnictví ČR konferenci na-
zvanou Představení zdravotnické kapitoly 
Hospodářského přehledu OECD, která 
se věnovala analýze našeho zdravotnictví 
ve srovnání s dalšími státy OECD. Konfe-
rence proběhla za účasti vedení minister-
stva a řady významných aktérů z řad od-
borné veřejnosti. Prezentace z konference 
a všechny podkladové materiály lze získat 
prostřednictvím odkazu na webových 
stránkách ministerstva zdravotnictví (viz 
Literatura).

Jak uvádí vydaná tisková zpráva, dosa-
huje dle zjištění OECD „zdravotní systém 
ČR ve srovnání s ostatními ekonomikami 
střední a východní Evropy dobrých vý-
sledků a přibližuje se k průměru OECD. 
Očekávaná délka života se mezi roky 2005 
a 2015 zvýšila o 2,6 roku na 78,7 let, což 
je těsně pod průměrem 80,6 let v zemích 
OECD. Hlavní výzvou je zajistit udržitel-
nost financování v kontextu stárnoucí 
populace. Demografický vývoj bude mít 
za následek nižší příjmy systému zdravot-
nictví a současně dojde k pravděpodobné-
mu růstu nákladů na zdravotní péči. Vý-
daje na zdravotní péči ve výši 7,2 % HDP 

reformování financování zdravotní péče 
a v neposlední řadě příprava systému dlou-
hodobé zdravotně-sociální péče pro výzvy 
vyplývající ze stárnutí populace. K těmto 
doporučením se vyjádřilo jak samotné mi-
nisterstvo zdravotnictví, tak i ministerstvo 
financí (viz Literatura).
 
Podrobnou analýzu této strukturální kapi-
toly a pozice vybraných aktérů připravuje-
me do čísla 1/2019.

_____________
Přehled na základě materiálů Ministerstva 

zdravotnictví ČR a OECD zpracoval

PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

e-mail: miroslav.bartak@lf1.cuni.cz

Literatura

• OECD. (2018). Zlepšení systému zdravotní péče 

 v České republice. In Hospodářské přehledy 
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 -cr-2018_16384_3116_8.html.

(v roce 2016) jsou relativně nízké ve srov-
nání s průměrem OECD 9 % HDP. Dle 
predikce OECD bude ČR čelit jednomu 
z největších nárůstů výdajů v souvislosti 
se stárnutím obyvatelstva na zdravotní 
a dlouhodobou péči k podílu HDP v nad-
cházejících desetiletích. Předpokládá se, že 
až polovina budoucích výdajů ve zdravot-
nictví bude spojena se stárnutím.“

Doporučení pro Českou republiku jsou 
ze strany OECD shrnuta (OECD, 2018) 
do hlavních doporučení, která zahrnují 
mimo jiné například otázku financování 
nemocniční péče, respektive jejích úhra-
dových mechanizmů, další optimalizaci 
počtu lůžek, posílení systému primární 
péče, zvýšení kapacity lékařských fakult, 
zvýšení daní z tabáku a alkoholu včetně 
doporučení zvážení zavedení dalších daní 
na tzv. nezdravé potraviny, podporu zdra-
vého životního stylu a koordinaci úhrad 
v rámci dlouhodobé péče. Dalšími, samo-
statně uvedenými doporučeními jsou dílčí 
změny v oblasti řízení a organizace systé-
mu zdravotní péče (nový systém úhrad 
založený na DRG a rozvoj elektronického 
zdravotnictví), zlepšování poskytování 
péče a vypracování preventivní politiky, 

K doporučením OECD pro české zdravotnictví
Miroslav Barták

Aktuality
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Úvod
Náklady na zdravotnú starostlivosť 
v krajinách EÚ v poslednej dekáde 
značne vzrástli a predstavujú výz-
namnú časť HDP. Na Slovensku 

li indexom 1,65 (Jenčová, Litavcová, 
Vašaničová, 2017). Významnú časť 
nákladov na zdravotnú starostlivosť 
tvoria náklady na lieky. Celková spo-
treba liekov, a tým aj náklady na lieky 

celkové bežné výdavky na zdravot-
nú starostlivosť v roku 2015 dosiahli 
5,418 mld. eur, v roku 2014 to bolo 
5,25 mld. eur, v roku 2013 (5,7 mld. 
eur) v porovnaní s rokom 2004 vzrást-

Igor Petruška 

Analýza vzťahu ceny lieku a doplatku 
pacienta pre kategorizované lieky v SR 
za obdobie 2012 – 2017
Analysis of the Relationship between the Price of 
the Drugs and the Patient's Supplementary
Payments for Categorized Drugs in the Slovak
Republic for the Period 2012–2017 

Súhrn
Predkladaný článok obsahuje štatistickú analýzu vzťahu medzi cenou lieku a doplatkom pacienta za liek pomocou 
panelovej regresie. V článku sú analyzované mesačné ceny kategorizovaných liekov a doplatkov pacientov za obdobie 
2012 – 2017. Pre najčastejšie predpisované lieky alebo pre najnákladnejšie lieky boli pomocou štatistických testov 
vybrané vhodné modely – model s fixnými efektmi (FEM, LSDV) alebo model s náhodnými efektmi (REM) na 
vyjadrenie vzťahu medzi cenou lieku a doplatkom.

Kľúčové slová
kategorizácia liekov, doplatok, panelová regresia

Summary
Presented paper deals with implementation panel data analysis method used to statistically analyze the relationship 
between the price of the drugs and the patient's supplementary payments. The monthly prices of drugs and 
supplementary payments are analyzed for the period 2012–2017. Suitable models – Fixed Effects Model (FEM, LSDV) 
or Random Effects Model (REM) for the relationship between price and supplementary payments are selected through 
statistical tests for the most commonly prescribed drugs and also for the most costly drugs.

Key words
drug categorization, Supplementary payment, Panel data analysis

Analýza dat
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neustále rastú. V roku 2015 v Sloven-
skej republike náklady na lieky pred-
stavovali 30 % celkových nákladov 
na zdravotnú starostlivosť. Kontrola 
a regulácia nákladov na lieky je teda 
veľmi dôležitá. Ako regulačný mecha-
nizmus sa používa zvyčajne stanovenie 
maximálnych cien liekov. Stanovenie 
maximálnych cien liekov má obmedziť 
pôsobenie trhu a posilniť medicínske 
hľadisko. Ako uvádza V. Foltán (2015), 
regulovaná tvorba cien sa uplatňu-
je v 24 krajinách EÚ. Regulácia cien 
v SR sa uplatňuje prostredníctvom 
ministerstva zdravotníctva. Regulácia 
sa vzťahuje na lieky úplne alebo či-
astočne hradené z verejného zdravot-
ného poistenia. Regulácia cien liekov 
sa uplatňuje na viacerých úrovniach. 
Je regulovaná cena lieku, marža dis-
tribútora, marža lekárne, DPH, úhra-
da z verejného zdravotného poistenia 
a doplatok za liek. Pri stanovení ceny 
lieku Ministerstvo zdravotníctva SR 
uplatňuje referenčnú metódu. Re-
ferencovanie ceny lieku je dôležitým 

č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmien-
kach úhrady liekov, zdravotníckych 
pomôcok a dietetických potravín 
na základe verejného zdravotného 
poiste nia a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov. Štatistika celkovej 
spotreby liekov, tak ako je uvedená 
na stránke Národného centra zdravot-
níckych informácií (NCZI), je uvedená 
v tabuľke č. 1.

Z týchto údajov vyplýva, že do-
platok pacientov za lieky v období 
2012 – 2016, ak vynecháme lieky pre-
dané bez receptu, predstavuje 9 až 
11 % nákladov za lieky. V roku 2016 
celkový doplatok za lieky predstavoval 
141 mil. eur. Bolo by zaujímavé zistiť, 
či výška doplatku závisí od ceny lieku 
a ako modelovať túto možnú závis-
losť. V našej práci bude vysvetľovanou 
premennou doplatok pacienta za liek 
a vysvetľujúcou premennou cena 
lieku. Na analýzu vzťahu medzi ce-
nou lieku a doplatkom pacienta za liek 
použijeme metódy panelovej regresie 
a údaje MZ SR.

Dáta
Údaje na našu analýzu použijeme z Kat-
egorizačného zoznamu liekov v SR. 
Kategorizačný zoznam liekov je pu-
blikovaný pod názvom „ Zoznam kate-
gorizovaných liekov“ na stránke Minis-
terstva zdravotníctva SR. Tento zoznam 
liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo 
čiastočne uhrádzaných na základe 
verejného zdravotného poistenia je 
publikovaný raz mesačne. Sú v ňom 
uvedené: Kód lieku, ATC skupina, ŠDL 
počet, Konečná cena, ÚZP (úhrada 
ZP), DOP (doplatok pacienta), ako 
aj niektoré podmienky predpisova-
nia liekov. Údaje sme zhromaždili 
za obdobie rokov 2012 – 2017, teda 
za 72 mesiacov. Na účely našej práce 
použijeme z vytvorenej databázy kód 
lieku, názov lieku (Názov), konečnú 
cenu (Cena) a doplatok pacienta (Do-
platok). Analyzovaný súbor predstavu-

prvkom liekovej politiky štátu. Podľa 
V. Foltána(2015) je rozhodovanie o cene 
každého produktu jedinečné, ale malo 
by brať do úvahy niekoľko faktorov – 
od spoločnosti a jej pozície na trhu, 
finančných cieľov, vnútorných zdro-
jov a schopností, vlastností produktu, 
pôsobenia v minulosti, charakteristiky 
cieľových pacientov, charakteristiky 
ochorenia, potreby trhu, prostredia 
zdravotnej a liekovej politiky cez eko-
nomickú a sociálnu hodnotu terapie až 
po očakávané úhrady poisťovní.

Kategorizácia liekov je proces určo-
vania výšky úhrady liekov zo zdravot-
ného poistenia (Szalayova, 2013).  
Kategorizácia stanovuje, aká časť 
ceny bude uhradená zo zdravotného 
poistenia a akú časť z ceny lieku platí 
pacient ako doplatok. Kategorizo-
vané lieky sú roztriedené podľa ich 
názvov, hlavných skupín, do ktorých 
patria, účinných látok, ktoré obsahu-
jú, a obmedzení pri ich predpisovaní. 
Ka tegorizáciu bližšie špecifikuje zákon 

Lieky (v mil. eur) 2012 2013 2014 2015 2016

na recept  – doplatok pacienta 149,7 148,8 140,2 136,7 141,1

na recept – úhrada poisťovní 813,7 824,9 853,2 875,4 911,9

lieky A 190,5 184,2 199,1 235,7 267,8

na recept bez úhrady z VZP 53,6 64,2 68,4 72,3 73,6

nemocničné a ambulantné 136,4 161,8 144,2 152 166,1

predané bez receptu občanom 124,6 146,7 147,4 161,9 170,2

lieky – spolu 1 468 1 530,60 1 552,50 1 634,00 1 730,70

Tabuľka č. 1: Celková spotreba liekov (v mil. eur) podľa typu výdaja a spôsobu úhrady (NCZI)

Zdroj: www.nczisk.sk 

2017 Júl Aug Sep Okt Nov Dec

kateg. lieky (počet) 4 363 4 332 4 316 4 348 4 332 4 350

bez doplatku (počet) 1 492 1 582 1 506 1 455 1 498 1 556

bez doplatku (%) 34 37 35 33 35 36

Tabulka č. 2: Vývoj počtu kategorizovaných liekov v druhej polovici roka 2017

Zdroj: www.health.gov.sk
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je 339 323 záznamov Kód, Názov, 
Cena, Doplatok a príslušný časový 
údaj (Mesiac). Pre ilustráciu uvedieme 
vývoj počtu kategorizovaných liekov 
v druhom polroku 2017 v tabuľke č. 2.
Z pôvodného rozsiahleho súboru bolo 
potom v ďalšom vybraných a analyzo-
vaných
1) 50 najčastejšie predpisovaných 

liekov a 
2) 50 najnákladnejších liekov.

Základom na výber bolo 50 Top liekov 
podľa NCZI pre 2. štvrťrok 2017.

Metódy
Panelové dáta sú kombinované prie-
rezové a časové údaje. Medzi ich základ-
né výhody patrí možnosť kontroly in-
dividuálnej rôznorodosti skúmaných 
entít, možnosť identifikovať a merať 
efekty, ktoré nie sú zistiteľné iba z pri-
erezových údajov a časových radov 
a tiež sú vhodnejšie na štúdium dyna-
miky prispôsobovania. Panelové dáta 
poskytujú oproti obyčajným vecne prie-
storovým dátam (tzn. získaným iba v jed-
nom časovom okamihu alebo za jeden 
časový interval) a dátam v časových 
radoch niekoľko nesporných výhod. 
Predovšetkým získame veľké množstvo 
pozorovaní, ktoré nie sú v konvenčných 
časových radoch dostupné. Pod pane-
lom (angl. ekvivalent – panel data set) 
rozumie me súbor jednotiek, ktoré sú si 
nejakou charakteristickou vlastnosťou 
veľmi podobné alebo príbuzné (osoby, 
domácnosti, firmy, geografické oblasti) 
a na ktorých sa uskutočňuje kontinuálny 
(v čase sa opakujúci) výskum. V našom 
prípade bude panelom premenná Názov 
(lieku).

Analýza panelových dát je štatisticko- 
-ekonometrická metóda (Hatrák, 2007; 
Baltagi, 2013), ktorá sa zaoberá analýzou 
vzťahov a súvislostí údajov v dvojrozmer-
nom priestore. Prvý rozmer predstavuje 
časová veličina, druhým rozmerom sú 
jednotlivé objekty pozorovaní.

Ďalšie štatistické testy k spojenému 
regresnému modelu sú tiež nevyho-
vujúce (Hebák, 2005). Aj keby sme 
zabudli na nevyhovujúce výsledky 
štatistických testov spojených s týmto 
regresným modelom, mohli by sme 
povedať, že v prípade 1. skupiny cena 
lieku vysvetľuje doplatok na 8,37 %, 
v prípade druhej skupiny na 26,45 % 
a v prípade 3. skupiny na 34,92 %, čo 
je veľmi málo, aby sme mohli uvažovať 
o spojenom regresnom modeli.

Môžeme teda povedať, že Spojený re-
gresný model pre obdobie 2012 – 2017 
nie je z celkového pohľadu ani 
po vynechaní liekov plne hradených 
zdravotnou poisťovňou použiteľný.

2. Panelová regresia pre najčastejšie 
predpisované lieky
Analyzujme základnú, 1. skupinu 
z pohľadu najčastejšie predpisovaných 
liekov (počet balení je najvyšší). 
Na tento účel použijeme zoznamy Top 
50, ktoré Národné centrum zdravot-
níckych informácií (NCZI) publikuje 
každý kvartál. Základom na výber 
bude Top 50 liekov podľa počtu balení 
pre druhý kvartál 2017. Príslušný liek 
sa však nemusí nachádzať v Katego-
rizovanom zozname liekov každý me-
siac. Aby sme zabezpečili dostatočný 
počet mesačných údajov, uvažovali 
sme iba o liekoch, ktoré mali aspoň 
60 mesačných záznamov v katego-
rizovaných zoznamoch a vylúčili sme 
lieky, pri ktorých sa vyskytol v ob-
dobí 2012 – 2107 nulový doplatok. 
Na panelovú analýzu máme potom  
31 medikamentov. Všetky tieto lieky 
boli kategorizované počas celého ob-
dobia (72 mesiacov). Model bude vy-
chádzať z 2 232 záznamov. Budeme 
hľadať vhodný model z týchto troch 
možností (Montenero Granados, 2011): 
• spojený regresný model (Pooled 

model), 
• model s fixnými efektmi (FEM, 

LSDV model),

Výsledky
Najprv bola analyzovaná celá skupina 
kategorizovaných liekov. Potom bola 
táto skupina zúžená a boli analyzo-
vané skupiny 50 najčastejšie predpiso-
vaných a 50 najnákladnejších liekov. 

1. Spojený regresný model pre všet-
ky kategorizované lieky 
Pri tomto modeli sa budeme snažiť 
nájsť spoločný lineárny regresný mod-
el pre všetky kategorizované lieky 
za obdobie 2012 – 2017 (72 mesiacov). 
Kategorizované lieky boli v období 
2012 – 2017 postupne analyzované 
v troch skupinách:
1. skupina – všetky lieky z Kategori-

zovaného zoznamu liekov. Analyzo-
vaný súbor predstavuje 339 323 zá-
znamov cien liekov a doplatkov 
za lieky,

2. skupina – z Kategorizovaného 
zoznamu liekov boli vynechané lie-
ky, pri ktorých bol po celý čas v ob-
dobí 2012 – 2017 nulový doplatok. 
Súbor má 285 644 záznamov cien 
liekov a doplatkov za lieky,

3. skupina – z Kategorizovaného 
zoznamu liekov boli vynechané 
lieky, pri ktorých bol v období 
2012 –2017 aspoň raz nulový dopla-
tok – 153 291 záznamov.

Z pohľadu všetkých kategorizovaných 
liekov (1. skupina) je koeficient korelá-
cie medzi Cenou a Doplatkom veľmi 
slabý (nie však nulový). Ak vynecháme 
plne hradené lieky, koeficient narastá, 
ale aj tak je slabý (tabuľka č. 3 ). 

Skupina  Korelácia

1. 0,289

2. 0,514

3. 0,59

Tabulka č. 3: Korelačné koeficienty pre skupi-

ny kategorizovaných liekov (1 – 3)

Zdroj: spracované na základe údajov www.health.gov.sk
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• model s náhodnými efektmi (REM 
model).

Štatistické testy nám odporúčajú vy-
brať model s fixnými efektmi (LSDV 
model).

Dostávame tabuľku 4 s názvami 
liekov a špecifickými konštantami 

dole (záporná hodnota špecifickej 
konštanty) alebo smerom hore (klad-
ná hodnota špecifickej konštanty). 
Jeden z liekov je zvolený ako základný. 
Softvér volí za základnú prierezovú jed-
notku prvú v poradí. V našom prípade 
predstavuje jednotku najčastej šie pred-
pisovaný liek – Novalgin. Odchýlky 
v absolútnych členoch ostatných lie-
kov od referenčného lieku č. 1 (Noval-
gin) pri každom lieku vyjadruje hodno-
ta Coef.

Z modelu LSDV teda dostávame:
Doplatok_Novalgin (eur) = − 0,727 
(eur) + 0,446 × Cena_Novalgin (eur)
Napríklad pre 7. liek v poradí – Dorsi-
flex – dostávame modelový vzťah:
Doplatok_Dorsiflex = (− 0,727 + 1,471) 
+ 0,446 × Cena_Dorsiflex
Po úprave: 
Doplatok_Dorsiflex = 0,744 + 0,446 × 
Cena_Dorsiflex
Môžeme teda povedať, že z modelu 
LSDV vyplýva, že doplatky za Dorsi-
flex sú posunuté vzhľadom na cenu 
lieku o 1,47 eura vyššie oproti doplat-
kom za Novalgin.
Podobne môžeme analyzovať aj ďalšie 
lieky zo skupiny najčastejšie predpiso-
vaných liekov. 
Ak by sme chceli opísať správanie 
skupiny ako celku, použijeme vzťah 
(FEM)
Doplatok = − 0,365 + 0,446 × Cena
Na záver môžeme povedať, že rozdie-
ly v špecifických konštantách sú sig-
nifikantné pri všetkých liekoch okrem 
lieku ANOPYRIN 100 mg (kód 23030), 
kde p hodnota (posledný stĺpec) je 
väčšia ako 0,05.

3. Panelová regresia pre najnáklad-
nejšie lieky
Analyzujme základnú, 1. skupinu 
z pohľadu najnákladnejších liekov. 
Na tento účel použijeme zoznamy Top 
50, ktoré Národné centrum zdravot-
níckych informácií (NCZI) publikuje 
každý kvartál. Základom na výber 

(Coef) v tabuľke pre každý z ana-
lyzovaných liekov. Regresné priamky 
pre jednotlivé lieky majú rovnaký ko-
eficient pri lineárnom člene (Cena) 
a absolútny člen nájdeme pomocou 
stĺpca Coef. Regresné priamky sú rov-
nobežné – majú rovnaký sklon a líšia 
sa iba veľkosťou posunutia smerom 

Order Code Doplatok Coef.  P>|t|

cena 0,446 0

2 13556 AGEN 5 0,509 0

3 94164 CONCOR 1,706 0

4 24880 PAMYCON NA PR. KV. (= FRAMYKOIN) 0,976 0

5 15870 ZINNAT 500 mg -0,199 0,002

6 23029 ANOPYRIN 100 mg 0,312 0

7 85656 Dorsiflex 200 mg 1,471 0

8 66015 ENELBIN 100 RETARD (FĽAŠ. PE) -1,045 0

9 25655 TRITACE 5 0,122 0,007

10 90028 CORONAL 5 0,508 0

11 55701 FLECTOR EP RAPID 50 MG 2,674 0

12 15284 ACIDUM FOLICUM LÉČIVA 0,399 0

13 96118 VESSEL DUE F -4,713 0

14 84370 LAGOSA -0,417 0

15 12460 ASPIRIN PROTECT 100 1,448 0

16 33494 NEUROL 0,5 1,263 0

17 23030 ANOPYRIN 100 mg 0,027 0,558

18 26252 Fenistil -0,213 0

19 33446 Bisoprolol-ratiopharm 5 mg 0,394 0

20 91788 NEUROL 0,25 1,205 0

21 2479 DITHIADEN 1,424 0

22 28641 BETALOC ZOK 50 MG (blist.) 1,842 0

23 96813 SUMAMED 1,258 0

24 71950 Isoptin SR 240 mg -0,471 0

25 46861 HYPNOGEN 1,181 0

26 28718 LACIPIL 4 mg -0,412 0

27 97152 EXCIPIAL U LIPOLOTIO -0,394 0

28 12494 AUGMENTIN 1 G 1,222 0

29 44133 TIAPRIDAL tbl -1,274 0

30 1940 OXAZEPAM LÉCIVA 0,778 0

31 83458 DALACIN C 300 mg -0,359 0

Cons -0,727 0

Tabulka č. 4: LSDV model pre najčastejšie predpisované lieky

Zdroj: spracované na základe údajov www.health.gov.sk
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bude Top 50 liekov s najvyšším 
nákladom pre druhý kvartál 2017. Aby 
sme mali skúmané obdobie dosta-
točne pokryté, vybrali sme lieky, ktoré 
boli kategorizované aspoň 60 me-
siacov. Skupina bola značne nehom-
ogénna a túto podmienku spĺňalo iba 
17 medikamentov, ktoré mali dohro-
mady 1 196 záznamov. Každý liek 
v skupine mal minimálne 63 záznam-
ov, priemer bol 70,4 (max. 72). Medzi 
liekmi sa nenachádzali také, ktoré by 
boli počas celej doby plne hradené ZP.

Pomocou štatistických testov vybe-
rieme vhodný model, ktorým je model 
s fixnými efektmi – LSDV. Dostávame 
tabuľku ako v predchádzajúcom prípade. 
V tabuľke sú uvedené rozdiely medzi 
špecifickými členmi pre jednotlivé lieky 
a liekom s poradovým číslom 1 – Prolia 
(kód 20097). Pri viacerých liekoch tieto 
špecifické rozdiely s absolútnym čle-
nom pri lieku Prolia nie sú signifikantné 
(Xarelto, ALPHA D3 1 µg, KETOSTER-
IL...), kde p hodnota (posledný stĺpec) je 
väčšia ako 0,05 (tabuľka č. 5).

Pre správanie skupiny ako celku dos-
taneme vzťah:
Doplatok = 0,026 × Cena

Zhrnutie
Vzhľadom na slabú koreláciu a výsledky 
testov sa pri modelovaní vzťahu doplatku 
za liek a ceny lieku z celkového hľadiska 
všetkých kategorizovaných liekov nedá 
použiť spojený regresný model.

Ak uvažujeme o skupine 31 medikamen-
tov z Top 50 najčastejšie pred pisovaných 
liekov, najvhodnejší je FEM model.

Doplatok = − 0,365 + 0,446 × Cena
Ak uvažujeme o skupine najnáklad-
nejších liekov, v ktorej máme 17 liekov, 
použijeme tiež FEM model.
Doplatok = 0,026 × Cena
Z uvedených rovníc je vidieť rádový 
rozdiel v regresných koeficientoch pri 
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cene medzi najpoužívanejšími a na-
jnákladnejšími liekmi. To znamená, 
že doplatok pri cenách najnáklad-
nejších liekov je rádovo menej citlivý 
(17×) na cenu lieku než pri najčastej-
šie používaných liekoch. Použitie 
LSDV modelu pri najčastejšie pred-
pisovaných liekoch nám ukázalo sig-
nifikantné rozdiely v špecifických ab-
solútnych členoch jednotlivých liekov 
v porovnaní s referenčným liekom.

Tento článok bol vypracovaný v rámci 
projektu VEGA 1/0945/17.

_____________
RNDr. Igor Petruška, CSc. 

Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove

e-mail: igor.petruska@unipo.sk
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Order Code Doplatok Coef.  P>|t|

cena 0.026 0

2 96118 VESSEL DUE F 4 0

3 30838 Xarelto 20 mg filmom obalené tablety -0.573 0.472

4 96986 Xarelto -1.022 0.288

5 13846 ALPHA D3 1 µg -1.095 0.255

6 76789 JANUMET -3.437 0

7 88115 KETOSTERIL -1.3 0.134

8 37218 Humira -26.6 0

9 50509 Pradaxa 110 mg tvrdé kapsuly -0.633 0.408

10 66015 ENELBIN 100 RETARD (FĽAŠ. PE) 1.795 0.09

11 87299 IMUNOR 7.484 0

12 8297 Pradaxa 150 mg tvrdé kapsuly 0.099 0.897

13 95129 Procorala 1.205 0.169

14 36566 LANTUS (SoloStar) 1.205 0.897

15 84370 LAGOSA 3.549 0.001

16 39031 JANUVIA -0.383 0.459

17 34411 EZETROL 5.051 0

 cons. 0.397 0.71

Tabulka č. 5: LSDV model pre najnákladnejšie lieky

Zdroj: spracované na základe údajov www.health.gov.sk
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Ladislav Štěpánek, Dagmar Horáková, Alena Petráková, Helena Kollárová

Efektivita nepřímých metod detekce 
inzulinové rezistence v prevenci 
metabolického syndromu 
Efficiency of Indirect Methods of Insulin Resistance 
Detection in the Prevention of Metabolic Syndrome
 

Souhrn
Výskyt metabolického syndromu se celosvětově zvyšuje stejně jako finanční náklady potřebné na jeho léčbu 
a zvláště pak na léčbu jeho komplikací. Prvotním patogenetickým mechanizmem rozvoje metabolického 
syndromu je inzulinová rezistence, jejíž přítomnost může být nepřímými metodami snadno kvantifikována. Cena 
stanovení plazmatické hladiny inzulinu, stěžejního parametru pro zhodnocení stavu inzulinové rezistence, je 
však ve srovnání s běžnými laboratorními analýzami relativně vysoká. Cílem předkládané práce bylo vytvořit 
v podmínkách primární zdravotní péče databázi jedinců s metabolickým syndromem, nepřímými metodami 
u nich zhodnotit hladinu inzulinové rezistence a posoudit přínos její detekce. Dosažené výsledky naznačují 
středně silnou korelaci ukazatelů inzulinové rezistence s některými rizikovými faktory, zejména těmi finančně 
zcela nenáročnými, jako je například obvod pasu. Na celkových nákladech za laboratorní stanovení rizikových 
faktorů se detekce inzulinové rezistence podílela ze 44,5 %. Stěžejní pro možnost zařazení detekce inzulinové 
rezistence do běžné praxe je vytvoření jednotných kritérií pro její interpretaci.

Klíčová slova
inzulinová rezistence, metabolický syndrom, náklady, diabetes mellitus 2. typu, homeostatický model inzulinové 
rezistence

Summary
The presence of metabolic syndrome (MS) is global and the prevalence is increasing, as well as the financial costs 
needed to treat it and, in particular, to treat its complications. The primary pathogenetic mechanism of the MS 
development is insulin resistance (IR), the presence of which can be easily quantified by indirect methods. However, 
the costs of the plasma insulin analysis, a key parameter for the IR assessment, are relatively high compared to 
common laboratory analyzes. The aim of this work was to create a database of individuals with established MS in 
primary health care conditions, to assess their IR levels by the indirect methods and to evaluate benefits of the IR 
detection. Achieved results indicate a moderate correlation of IR with some risk factors, particularly with those that 
are financially insignificant, such as the waist circumference. On the total costs of laboratory determination of all risk 
factors, the IR detection accounted for 44.5%. For the inclusion of the IR detection into common practice, it is crucial 
to create uniform criteria for its interpretation.

Analýza dat
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Úvod
Metabolickým syndromem (dále jen 
„MS“) se označuje společný výskyt 
některých významných a vzájemně 
souvisejících rizikových faktorů, které 
se zásadní měrou podílí na vzniku ze-
jména kardiovaskulárních chro nických 
neinfekčních onemocnění (dále jen 
„NCD“). Typickým důsledkem pro-
grese MS je vznik diabetu mellitu 2. typu 
(dále jen „DM2“) (Saklayen, 2018). 
Tabulka č. 1 uvádí tzv. harmonizo-
vanou definici MS (Rosolová, 2013). 
Prevalence MS se v posledních deseti-
letích rapidně zvýšila na dnes před-
pokládaných 20–45 % světové popu- 
lace, a to v závislosti na konkrétní zk-
oumané oblasti, populaci a použité 
definici. Jeho prevalence však může 
dle odhadů překročit 50 % v roce 2035 
(Engin, 2017). To je dáno především 
dalším očekávaným nárůstem preva-
lence obezity a poruch metabolizmu 
glukózy.

Finanční prostředky vynaložené 
na léčbu MS a jeho dílčích komponent 
ve snaze snížit násobně větší nákla-

může napomoci v prevenci rozvoje 
MS, respektive jeho pozdějších kom-
plikací, a přispět tak k redukci výdajů 
vyna kládaných na péči o jedince s MS, 
respektive o jedince s komplikacemi 
MS v podobě rozvinutých forem NCD 
(Paniagua, 2016). Vedle přímé, in-
vazivní a nákladné detekce IR exis-
tují i obdobně přesné nepřímé, ne-
invazivní a násobně levnější metody 
pro určení stupně rozvoje IR, mezi 
něž patří analýza koncentrace inzulinu 
nalačno a výpočet homeostatického 
modelu IR (dále jen „HOMA-IR“). 
Využití nepřímých metod detekce 
IR v primární péči by tak potenciál-
ně mohlo vést k účinné identifikaci 
jedinců s vyšším rizikem rozvoje MS. 
Cílem předkládané práce bylo stano-
vit v podmínkách venkovské praxe 
praktického lékaře pro dospělé (dále 
jen „PLD“) IR u osob s MS a poté 
na základě dosažených výsledků zhod-
notit přínos detekce IR a její finanční 
nákladnost v kontextu ostatních 
vyšetření.

Metodika
Výběr jedinců pro zařazení do studie 
probíhal ve 2 spolupracujících ordi-
nacích PLD. Zařazení jedinci splňovali 
diagnostická kritéria MS (viz tabulka 
č. 1), nebyli léčeni perorálními anti-
diabetiky a souhlasili s anonymním 
zpracováním dat. U těchto osob byly 
v akreditované laboratoři při zacho-
vání standardních podmínek zjišťování 
vyšetřeny následující biochemické 
parametry v žilní krvi nalačno: glukó-
za, inzulin, celkový cholesterol, li-
poproteiny o nízké (LDL) a vysoké 

dy potřebné při léčbě důsledků MS 
představují významnou zátěž zdravot-
nických systémů, zvláště v nejroz-
vinutějších zemích světa. Tyto finanční 
prostředky zahrnují výdaje na léky, 
častější hospitalizace a vyšší využití 
ambulantních a lékařských služeb (Ma-
rangos, Okamoto, and Caro, 2010). 

Klíčem ke snížení výskytu NCD, které 
se v České republice podílí na celkové 
mortalitě obyvatelstva téměř z 90 %, 
je časná detekce jedinců s vyšší prav-
děpodobností rozvoje těchto one-
mocnění (WHO, 2014). V této časné 
detekci je spatřován stěžejní význam 
MS jako samostatné nozologické jed-
notky. Cílenou intervencí (nefarmako-
logickou i farmakologickou) pak mo-
hou být symptomy MS dokonce zcela 
normalizovány. 

Zásadním patogenetickým prvkem 
MS společným všem jeho kompo-
nentám je inzulinová rezistence (dále 
jen „IR“). IR tak představuje prvotní 
a klinicky asymptomatickou poru-
chu metabolizmu, jejíž časná detekce 

Key words
insulin resistance, metabolic syndrome, costs, type 2 diabetes mellitus, homeostasis model assessment of insulin 
resistance

Přítomnost alespoň 3 z následujících 5 rizikových faktorů/řádků:

obvod pasu u mužů ≥ 102 cm, u žen ≥ 88 cm

hodnota TK ≥ 130/85 mmHg nebo antihypertenzní léčba

hladina TAG ≥ 1,7 mmol/l nebo hypolipidemická léčba

hladina HDL cholesterolu < 1 mmol/l u mužů a pod 1,3 mmol/l u žen nebo hypolipidemická léčba

hodnota glykemie ≥ 5,6 mmol nebo diagnostikovaný, eventuálně léčený DM2

Tabulka č. 1: Harmonizovaná definice MS

Zkratky: TK = krevní tlak, TAG = triacylglyceroly 
Zdroj: Rosolová, 2013
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(HDL) hustotě, triacylglyceroly, kyse-
lina močová, alaninaminotransferáza, 
aspartátaminotransferáza a celkový 
bilirubin. V čase odběrů byly měřeny 
základní antropometrické parametry 
(výška, váha, obvod pasu) a krevní 
tlak. Databáze byla rovněž doplněna 
o významné anamnestické údaje pa-
cientů. Ze získaných dat byl vypočítán 
odhad kardiovaskulárního rizika sle-
dovaných osob metodou SCORE, je-
jich body mass index (dále jen „BMI“) 
a s pomocí HOMA-IR byla kvantifiková-
na úroveň IR. Vztahy mezi vybranými 
parametry byly hodnoceny pomocí 
Spearmanova korelačního koeficientu.

Výsledky
Charakteristika souboru
Tabulka č. 2 zobrazuje vyšetřované 
parametry v celém studovaném 
souboru a samostatně pro každé 
pohlaví ve formě bodového odhadu 
průměru a jeho 95% konfidenčního in-
tervalu. Je patrné, že většina vyšetřo-
vaných rizikových faktorů byla mimo 
normální meze. Průměrné hodnoty 
obvodu pasu i BMI byly v pásmu obe-
zity jak u mužů, tak u žen. Z tabulky 
č. 2 rovněž vyplývá, že se jednalo 
o hraniční hypertoniky, prediabetiky 
a z hlediska průměrné hodnoty HO-
MA-IR šlo o jedince s rozvinutou IR. 
Mezi osobami zařazenými do studo-
vaného souboru byla častá dlouhodobá 
hypolipidemická a antihypertenzní me-
dikace, což je pravděpodobně důvod 
pro jen mírně abnormální hodnoty 
plazmatických lipidů a krevního tlaku.

Vztahy mezi vybranými parametry
V tabulce č. 3 je ukázána matice ko-
relačních koeficientů mezi vybranými 
parametry. Spearmanův korelační 
koeficient nabývá pro různé dvojice 
značně rozdílné hodnoty. Je zde evi-
dentní středně silná korelace markerů 
IR s antropometrickými parametry 
a hodnotami krevního tlaku. S ostat-
ními rizikovými faktory nekorelují uka-

běžných parametrů. Cena stanovení 
indexu HOMA-IR, pro jehož výpočet 
je ne zbytná hodnota lačné glykemie 
a inzulinemie, tak vychází na 174 bodů. 
To je v případě naší laboratoře zhruba 
7,5× více, než je cena analýzy 
celkového cholesterolu, jediného labo-
ratorního údaje potřebného k výpočtu 
kardiovaskulárního rizika metodou 
SCORE. Cena za detekci samotných 
laboratorních kritérií MS byla 93 bodů. 
Na celkových laboratorních nákla-
dech 76 892 bodů se detekce inzuli-
nu podílela z 38,9 %. Nezapočítáme-li 
analýzy alaninaminotransferázy, aspar-
tátaminotransferázy a celkového biliru-
binu, jež nejsou považovány za běžné 
rizikové faktory NCD, stoupne podíl 
analýzy inzulinu k celkovým nákladům 
na 44,5 %.

zatelé IR buď vůbec, nebo jen slabě. 
Z tabulky č. 3 také vyplývá, že vyšší 
absolutní hodnoty korelačních ko-
eficientů jsou z pohledu markerů IR 
častější pro samotnou hodnotu inzu-
linu než pro index HOMA-IR. Asocia-
ce IR s hodnotami jaterních trans-
amináz charakterizovaná slabou až 
středně silnou korelací může pramenit 
z patofyzio logie IR, která je s játry spo-
jená. Bez zajímavosti není ani nález 
vzta hu mezi IR a hodnotami SCORE, 
byť v podobě slabé korelace.

Finanční aspekty
Tabulka č. 4 uvádí ceny jednotlivých 
provedených laboratorních vyšetření 
v podobě bodového ohodnocení. 
Je zřejmé, že cena analýzy inzulinu 
násobně převyšuje ceny ostatních 

Sledované parametry Celkem Ženy Muži

počet 188 115 73

věk (roky) 56,3 (54,2; 58,3) 58,1 (55,6; 60,7) 53,3 (50,0; 56,6)

obvod pasu (cm) 108,5 (106,3; 110,7)* 105,7 (102,3; 108,4)* 112,8 (109,4; 116,3)*

kr
ité

ri
a 

M
S

glykemie (mmol/l) 5,78 (5,64; 5,91)* 5,89 (5,65; 6,13)* 5,82 (5,62; 6,02)*

TAG (mmol/l) 1,51 (1,40; 1,63) 1,54 (1,37; 1,71) 2,18 (1,75; 2,61)*

HDL cholesterol (mmol/l) 1,29 (1,25; 1,34) 1,37 (1,31; 1,43) 1,16 (1,11; 1,21)

TK systolický (mmHg) 141,3 (139,1; 143,6)* 139,8 (137,0; 142,5)* 143,8 (140,1; 147,6)*

TK diastolický (mmHg) 82,0 (80,6; 83,4) 80,9 (79,2; 82,5) 83,8 (81,4; 86,2)

BMI (kg/m2) 30,7 (30,0; 31,4) 30,4 (29,5; 31,4) 31,1 (30,2; 32,1)

CelCh (mmol/l) 5,41 (5,25; 5,58) 5,35 (5,15; 5,55) 5,51 (5,23; 5,79)

LDL cholesterol (mmol/l) 3,36 (3,21; 3,50) 3,22 (3,04; 3,39) 3,58 (3,33; 3,83)

KM (ųmol/l) 340,9 (329,9; 351,9) 319,2 (305,8; 332,6) 374,9 (358,9; 391,0)

ALT (ųkat/l) 0,57 (0,54; 0,60) 0,53 (0,49; 0,57) 0,76 (0,67; 0,86)

AST (ųkat/l) 0,42 (0,40; 0,44) 0,41 (0,38; 0,44) 0,51 (0,46; 0,56)

CB (ųmol/l) 10,9 (10,2; 11,7) 14,0 (12,1; 15,9) 11,9 (10,9; 13,0)

inzulin (mU/l) 10,6 (9,7; 11,5) 12,4 (10,8; 13,9) 17,2 (13,3; 21,1)

SCORE 3,1 (2,2; 4,1) 1,9 (1,1; 2,7) 4,8 (3,6; 6,0)

HOMA-IR 3,4 (3,0; 3,9) 3,1 (2,7; 3,4) 4,0 (3,0; 5,0)

Tabulka č. 2: Charakteristika studované populace – jednotlivé parametry ve formě bodového od-
hadu průměru a jeho 95% konfidenčního intervalu 

Poznámka: *průměrná hodnota v pásmu MS

Zkratky: TAG = triacylglyceroly, TK = krevní tlak, CelCh = celkový cholesterol, KM = kyselina močová, ALT = alaninaminotransferáza, 
AST = aspartátaminotransferáza, CB = celkový bilirubin 

Zdroj: Ordinace PLD v Dolní Rovni a Horním Jelení, vlastní zpracování 2018
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Věk Obvod 
pasu BMI CelCh LDL HDL TAG KM ALT AST CB TK

systolický
TK

diastolický SCORE

Celkem:

glykemie 0,27* 0,19* 0,1 -0,05 -0,02 -0,02 0,06 0,01 0,03 0,1 -0,03 0,33* 0,22* 0,13

inzulin -0,23 0,64* 0,49* 0,08 0,18* -0,17 0,13* 0,23* 0,48* 0,32* -0,06 0,39 0,37 0,29

HOMA-IR -0,1 0,57* 0,42* 0,08 0,17* -0,15 0,19* 0,18* 0,41* 0,31* -0,05 0,37* 0,34* 0,2

Ženy:

glykemie 0,29* 0,19* 0,07 -0,07 -0,04 -0,08 0,07 0,05 0,07 0,06 -0,03 0,41* 0,24* 0,15

inzulin -0,08 0,66* 0,44* 0,02 0,1 -0,27 0,19* 0,22* 0,14* 0,04 -0,09 0,5 0,42 0,27

HOMA-IR 0,1 0,61* 0,4* 0,01 0,09 -0,24 0,21* 0,22* 0,27* 0,13 -0,05 0,54* 0,47* 0,28

Muži:

glykemie 0,25* 0,24* 0,19 0,01 0,04 0,13 0,09 -0,05 0,03 0,23 -0,15 0,33* 0,22* 0,09

inzulin -0,25 0,71* 0,72* 0,08 0,17* -0,06 0,07 0,18* 0,54* 0,41* -0,16 0,39 0,36 0,24

HOMA-IR -0,21 0,6* 0,54* 0,12 0,2* -0,01 0,15 0,11* 0,43* 0,39* -0,16 0,37* 0,28* 0,22

Tabulka č. 3: Korelační koeficienty mezi vybranými proměnnými

Poznámka: *hladina významnosti < 0,05

Zkratky: TAG = triacylglyceroly, TK = krevní tlak, CelCh = celkový cholesterol, KM = kyselina močová, ALT = alaninaminotransferáza, AST = aspartátaminotransferáza, CB = celkový bilirubin 

Zdroj: Ordinace PLD v Dolní Rovni a Horním Jelení, vlastní zpracování 2018

Diskuze
Přítomnost MS významně zvyšuje prav-
děpodobnost vzniku DM2, urychluje 
stárnutí a zvyšuje celkovou morbiditu 
a mortalitu (Etchegoyen et al., 2018). 
Z důvodu globálně rostoucího výsky-
tu MS nabývají na významu možnosti 
jeho primární a sekundární prevence. 
Těžištěm obou forem prevence MS 
je primární zdravotní péče, ordinace 
PLD. Zavedený systém preventivních 
prohlídek hrazených ze zdravotního 
pojištění zahrnuje detekci všech složek 
MS a při řádném dodržování by měly 
být složky MS včas odhaleny. 

Tento systém založený na provádění 
jednorázových vyšetření má limitaci 
v podobě přirozeného intraindividuál-
ního kolísání hodnot některých para-
metrů spolu s určitou nevyhnutelnou 
nepřesností biochemických analýz často 
vycházejících z nedodržení správného 
postupu v preanalytické fázi. Podle 
některých studií může v případě lačné 

Referenční hodnoty indexu HOMA-IR 
stanovené ve velkých populačních 
studiích vykazují odlišnosti, a pro-
to zatím neexistují jednotné postupy 
pro interpretaci výsledků nepřímých 
metod detekce IR (Tang et al., 2015). 
Vytvoření postupů pro interpreta-
ci výsledků a zavedení detekce IR 
do primární péče by spolu se zefek-
tivněním analýzy inzulinu mohlo vést 
k rozšíření dnes poměrně řídké sítě 
laboratoří, které tuto analýzu provádí. 
Cena analýzy by tak nejspíše klesla.

Vzhledem k tomu, že vznik IR může 
předcházet rozvoji MS a jeho kompli-
kací o roky, až desetiletí a že vznik 
MS se dnes posouvá i do mladších 
věkových kategorií, je vhodné zahá-
jit eventuální screening IR již v mládí. 
V praxi by screening mohl být zařazen 
například k preventivním prohlídkám 
u PLD ve 30, 40 a 50 letech, které dle 
platné vyhlášky mají zahrnovat sta-
novení glykemie a lipidového spektra 

glykemie dojít ke zkreslení o více než 
10 % (Pasqualetti, Braga, and Pantegh-
ini, 2017). I přestože jsou tyto nepřes-
nosti do značné míry redukovány pe-
riodicitou prohlídek, zavedení detekce 
IR do primární péče by mohlo být 
užitečným nástrojem pro zvýšení senzi-
tivity diagnostiky MS. Navíc jak již bylo 
popsáno v úvodu, vznik IR předchází 
rozvoji složek MS a v případě její časné 
detekce by bylo možné cílenou a rela-
tivně nenákladnou intervencí zamezit 
rozvoji samotného MS. 

Některé definice MS dávají obezitě 
v oblasti břicha vyšší důležitost a uvádí 
ji jako nezbytné kritérium pro splnění 
diagnózy MS (Rosolová, 2013). Predik-
tivní schopnost obezity, kterou lze snad-
no zhodnotit pomocí obvodu pasu, a to 
pouze za cenu času zdravotní sestry, 
bývá často podceňována. Naše výsled-
ky dokládají nejsilnější vaz by ukazatelů 
IR právě k antropometrickým para-
metrům – obvodu pasu a BMI.
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(vyhláška č. 70/2012 Sb.). Pro vyt-
voření funkční strategie populačního 
screeningu IR je však nutná detailní 
analýza jeho potenciálních benefitů 
ve srovnání s jeho náklady.

Závěr
Předložená práce identifikuje skupiny 
pacientů s rozvinutou IR. U těchto pa-
cientů byla provedena podrobná a in-
dividuálně cílená edukace o zásadách 
zdravého životního stylu. Obézní je-
dinci byli poučeni o nutnosti redukce 
tělesné hmotnosti a její kontrole po-
mocí obvodu pasu. Kuřákům bylo 
doporučeno, aby zanechali kouření, 
a byla jim nabídnuta specializovaná 
péče centra pro léčbu závislosti 
na tabáku. Bude důsledně dohlíženo 
na to, zda jedinci s IR podstupují pravi-
delné preventivní prohlídky. Zároveň 
práce poukazuje na využitelnost 
nepřímých metod detekce IR a antro-
pometrických měření, která by pro 
svou finanční nenáročnost a sílu vazby 
k IR neměla být podceňována.
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Glukóza CelCh LDL HDL TAG KM ALT AST CB Inzulin

cena 1 analýzy 15 23 60 50 28 22 18 18 16 159

cena celkem 2820 4324 11 280 9400 5264 4136 3384 3384 3008 29 892

Tabulka č. 4: Ceny stanovovaných parametrů uvedené v bodovém ohodnocení

Zkratky: TAG = triacylglyceroly, CelCh = celkový cholesterol, KM = kyselina močová, ALT = alaninaminotransferáza, AST = aspartátaminotransferáza, CB = celkový bilirubin 

Zdroj: Ordinace PLD v Dolní Rovni a Horním Jelení, vlastní zpracování 2018
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Abstrakt

Summary
Since last year conference a lot of 
events in the Czech and world health-
care have occurred. Many of them 
more or less affected the economics 
of healthcare and medical technology. 
Each of us is able to draw up his own 
list of challenges, problems and topics 
for domestic and international debate, 
depending on the environment and 
the context in which we are active. 
What is a fundamental challenge for 
one person could be something quite 
unimportant for someone else.

An interesting contribution to the discus-
sion about current challenges in health 
economics and outcomes research was 
offered this year by the International 
Society for Pharmacoeconomics and 
Outcomes Research. This organisation, 
currently consisting of more than 20,000 
individual members and more than a 
hundred institutional members, draf-
ted its view of the 10 most fundamental 
trends in health economics this spring. 
In its publication entitled ISPOR 2018 
TOP 10 HEOR TRENDS (ISPOR, 2018) 
this respected international society pres-
ents the following topics:

1. Determination of the medicines 
prices and spending on medicines, 
because an increasingly frequent 
topic of discussion is the question 
of managing the prices of medicines 
and, in particular, focusing on a price 
determination corresponding to the 
value of a treatment;

optimism from the viewpoint of its 
potential for the provision of cost-ef-
ficient care;

7. Diagnostics in a situation where 
new and frequently cost-effective ther-
apies require better and better diagno-
sis, so that the right patients get the 
right care;

8. Biosimilar medicines which have 
marked potential because they enable 
patients to use a wide spectrum of 
treatment options and also generate 
savings as a part of the whole health-
care system;

9. Preventative medi-
cine in which the eco-

nomic assessment is 
important primarily 
with regard to its 
potential to im-
prove healthcare 
in a global con-
text;

10. Radical inno-
vations related to 
cell and gene re-
search and offering 
marked options for 
the development of 

new therapies, as well as challenges 
for health technology assessments.

Above listed topics certainly do not 
have to be adopted in our conditions 
without reservations; on the other 

2. Innovative and curative therapies, 
a trend reflecting the fact that current 
trends in medicines and the system 
of healthcare are more and more per-
sonalised and that new therapeutic ap-
proaches will continue to be added;

3. Acceleration of approval of medi-
cines, regulatory authorities are rapid-
ly trying to accelerate the approval of 
new medicines that focus on uncov-
ered medical needs, as well as to en-
sure availability and payments for such 
medicines;

4. Universal availability of health-
care in a situation in which 
this topic is discussed 
more and more at 
the global level and 
creating a marked 
challenge also for 
health economics;

5. The aging pop-
ulation is another 
significant trend, 
because by 2050 
there will be approx-
imately 1.5 billion 
people over 65 on 
the Earth. Health 
economics relating 
to the aging population and the man-
agement of resources in this area is 
very fundamental;

6. mHealth (use of mobile technology 
in healthcare) is giving rise to marked 

Miroslav Barták

PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Aktuální výzvy ekonomiky zdraví
Current Challenges in Health Economics
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hand, it is worth thinking about these 
trends and also preparing for them as 
a part of the Czech health economics 
and health technology assessments. 
I trust that this contribution could be 
a certain initial familiarisation with 
the work, or rather a reminder of the 
work of the International Society for 
Pharmacoeconomics and Outcomes 
Research in this area, which will en-
courage us to study the cited publica-
tions more widely and also to subse-
quently discuss any of our domestic 
specifics and views.

Souhrn
Od minulého ročníku konference se ode-
hrála v českém i světovém zdravotnictví 
celá řada událostí. Mnohé z nich se více 
či méně dotýkají také ekonomiky zdra-
ví a zdravotnických technologií. Každý 
z nás je schopen sestavit si svůj žebříček 
výzev, problémů a témat domácí i mezi-
národní debaty v závislosti na prostředí 
a kontextu, ve kterém se pohybujeme. 
Co je pro někoho zásadní výzvou, může 
být pro někoho jiného zcela nedůležité.

Zajímavý příspěvek k diskuzi o ak-
tuálních výzvách ekonomiky zdraví 
a outcomes research nabídla také 
letos International Society for Phar-
macoeconomics and Outcomes 
Research. Tato organizace, která 
aktuálně čítá více než 20 tisíc indivi-
duálních členů a více než stovku čle-
nů institucionálních, sepsala na jaře 
letošního roku svůj pohled na 10 nej-
zásadnějších trendů v oblasti ekono-
miky zdraví. Ve své publikaci s názvem 
ISPOR 2018 TOP 10 HEOR TRENDS 
(ISPOR, 2018) představuje tato re-
spektovaná mezinárodní společnost 
následující témata:

1. stanovení cen léčiv a výdaje na lé-
čiva, neboť stále častějším tématem je 
otázka řízení cen léčiv a zejména za-
měření se na stanovení takové ceny, 
která odpovídá hodnotě léčby;

10. radikální inovace, které se týka-
jí buněčného a genového výzkumu 
a které nabízí výrazné možnosti pro 
rozvoj nových terapií stejně tak jako 
výzvy pro health technology asse-
ssment. 

Výše uvedený výčet nemusí být 
jistě v našich podmínkách přijíma-
ný bez výhrad, na druhou stranu 
stojí za to o těchto trendech a té-
matech přemýšlet a také se na ně 
v rámci české ekonomiky zdraví 
a health technology assessment při-
pravovat. Věřím, že tento příspěvek 
může být určitým prvotním seznáme-
ním se s prací, nebo spíše připome-
nutím práce International Society for 
Pharmacoeconomics and Outcomes 
Research v této oblasti, které podnítí 
v našich podmínkách širší studium ci-
tované publikace a také následně dis-
kuzi o případných našich domácích 
specifikách a pohledech. 

_____________
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Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

e-mail: miroslav.bartak@lf1.cuni.cz 
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2. inovativní a kurativní terapie, 
což je trend reflektující skutečnost, že 
v současné době jsou vývoj léčiv a sys-
tém péče o zdraví stále více persona-
lizované a že i nadále budou přibývat 
nové terapeutické přístupy;

3. akcelerace schvalování léčiv, jeli-
kož regulační autority se snaží zrychlit 
schvalování nových léčiv, která se za-
měřují na nepokryté zdravotní potře-
by, stejně tak jako zajistit dostupnost 
a úhrady těchto léčiv;

4. univerzální dostupnost zdravotní 
péče za situace, kdy je toto téma stá-
le více skloňováno na globální úrovni, 
což vytváří výraznou výzvu také pro 
ekonomiku zdraví;

5. stárnoucí populace představuje 
další významný trend, protože do roku 
2050 bude na Zemi přibližně 1,5 miliar-
dy lidí ve věku nad 65 let. Ekonomika 
zdraví související se stárnoucí populací 
a řízení zdrojů v této oblasti je velmi 
zásadní;

6. mHealth (využití mobilních tech-
nologií ve zdravotnictví) budí značný 
optimizmus z hlediska svého potenci-
álu pro poskytování nákladově efek-
tivní péče;

7. diagnostika v situaci, kdy nové 
a často nákladné terapie vyžadují stále 
lepší diagnostiku, tak aby správní pa-
cienti dostali správnou léčbu;

8. biosimilární léčiva, která mají 
značný potenciál pro to, aby umožnila 
pacientům široké spektrum léčebných 
možností a zároveň generovala úspory 
v rámci celého zdravotnictví;

9. preventivní lékařství, u kterého je 
ekonomické hodnocení důležité v prv-
ní řadě vzhledem k jeho potenciálu pro 
zlepšení péče o zdraví v celosvětovém 
kontextu;
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Summary
Healthcare as a segment is influ-
enced by significant factors that, in all 
count ries, are systematically requir-
ing increased financing. The hospital 
sector remains the largest indepen-
dent element in spending on health-
care in the OECD and EU countries 
and accounts for approximately one 
third of total spending on healthcare. 
It provides a wide range of diagnos-
tic and therapeutic services for the 
population to treat medical problems 
that require variously intensive, com-
prehensive and financially demanding 
forms of treatment. Marked develop-
ments in medical technologies have 
enabled more efficient diagnostics 
and treatment of diseases. Solutions 
to spending in the healthcare system, 
however, have never been more im-
portant. In the last three decades, 
experts from around the world have 
been looking for the optimum tools to 
control hospital spending and support 
the efficient financial management of 
healthcare facilities. These tools took 
the form of various stimuli, such as 
determining optimum monetary pay-
ments or setting restrictions on hos-
pital budgets. One of these tools was 
the introduction of day case surgery 
(DCS), which is a generally recom-
mended system for reducing costs 
by primarily eliminating unnecessary 

view. Health insurance companies at-
tempting to achieve the efficient use 
of funds and state hospitals struggling 
against indebtedness see it different-
ly, as from an economic standpoint, 
DCS has reduced costs compared 
to the costs of full hospitalization. 
An economically demotivating, in-
correctly defined DCS system could 
cause long-term stagnation of its de-
velopment in the country, accompa-
nied by a marked fall in the number of 
surgeries compared to the European 
average. DCS demonstrates highly- 
-efficient tool of healthcare provi-

sion, but it must be applied 
in a stable healthcare 

system. Problems ex-
ist in the primary 
collection of data, 
in which many 
d i s c r e p a n c i e s 
and incompatibil-
ities in reporting 
the frequency of 

DCS according to 
the Specialist Di-
rective of the MoH 
SR can be found. 
Foreign research 
studies employ 
a wide range of re-

search activities that has been in use 
for over 30 years and focuses on sup-
port for developing and continually 

hospitalization. DCS development 
was boosted by minimally invasive 
surgeries and the use of anaesthetics 
that reduced the length of a patient’s 
stay in hospital and supported its fur-
ther development (the establishment 
of DCS centres and clinics). 

In Slovakia, the introduction of DCS 
was supported by health insurance 
companies as an option to save mon-
ey. It was also supported by a gov-
ernment programme under the Min-
istry of Health of the Slovak Republic 
(MoH SR) as part of a system to re-
duce hospital bed numbers. 
It was declared a high-
ly-effective means of 
handling patients in 
the shortest time 
possible, provid-
ed the highest 
quality treatment, 
removed unnec-
essary pain and 
stress, reduced the 
occurrence of addi-
tional hospital infec-
tions, at the lowest 
possible cost. DCS 
has its supporters 
and detractors in 
Slovakia. A positive or negative opin-
ion on its use depends on who is 
assessing it and from what point of 

Beáta Gavurová
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Day Case Surgery in Slovakia – a Retrospective and 
the Present
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improving DCS. In the last 15 years 
of the existence of DCS in Slovakia, 
little research has been done in this 
area. From an economic perspective, 
permanently monitoring the state of 
and trends in DCS procedures, mon-
itoring their structure, classifying 
types of procedures in the DCS sys-
tem, recording in detail the risk to 
patients of types of procedures for 
various age categories, and observing 
trends in cost items for treatment if 
a patient returns for hospitalization 
after DCS, and so on, is necessary. In-
teresting findings can be seen in com-
parative analyses of the same types 
of procedures performed under the 
two systems and the related quanti-
fied socioeconomic effects on both 
the individual and society. Our re-
search ambitions in recent years have 
focused on detailed analyses of the 
DCS system in Slovakia, and the most 
important findings will be the subject 
of the lecture. We are preparing new 
types of economic analyses, support-
ed by other data becoming available 
from the NCZI for the previous time 
period. The aim of these analyses is 
to provide relevant institutions with 
a multi-dimensional picture of the 
state of and developments in DCS 
in Slovakia and highlight the unused 
potential that this healthcare system 
offers. The analyses include high-
lighting insufficient information disci-
plines in healthcare providers and its 
influence on many process guidelines 
and regulatory mechanisms. Accord-
ing to our findings from a both retro-
spective and contemporary analyses, 
we argue that further development of 
DCS in Slovakia will depend on many 
influences. The financial influence is 
primary and will depend on the ap-
proach of health insurance compa-
nies in the DCS system as well as its 
main actors and government support. 
A very important role will be played 
by the pricing strategies of health 

nou zložkou výdavkov na zdravotníctvo 
v krajinách OECD a EÚ, čo predstavuje 
približne jednu tretinu celkových výdav-
kov na zdravotníctvo. Poskytujú širokú 
škálu diagnostických a terapeutických 
služieb pre populáciu s rôznymi zdra-
votnými problémami, vyžadujúce rôz-
nu intenzívnu, komplexnú a finančne 
náročnú liečbu. Výrazný rozvoj lekár-
skych technológií umožnil aj účinnejšiu 
diagnostiku a liečbu chorôb. Vzhľadom 
na dôležitosť riešenia problematiky vý-
davkov v systéme zdravotníctva odbor-
níci rôznych krajín v posledných troch 
desaťročiach hľadali optimálne nástroje 
na kontrolu nemocničných výdavkov 
a na podporu efektivity hospodárenia 
zdravotníckych zariadení. Tieto nástro-
je mali podobu rôznych stimulov vo for-
me stanovenia optimálnych peňažných 
úhrad, respektíve nastavených reštrik-
cií nemocničných rozpočtov. Jedným 
z nich bolo aj zavedenie jednodňovej 
zdravotnej starostlivosti (JZS), ktorá 
predstavuje všeobecne odporúčaný 
nástroj na znižovanie nákladov, a to 
predovšetkým elimináciou zbytočných 
hospitalizácií. K rozvoju JZS prispeli aj 
miniinvazívne chirurgické výkony a vy-
užívanie anestetík, čím sa skrátila dĺžka 
pobytu pa cienta v nemocnici a pod-
porilo to ďalší rozvoj JZS (vznik centier 
a kliník JZS). 

Na Slovensku sa zavedenie JZS pod-
porovalo ako jedna z možností úspor 
finančných zdrojov zdravotných pois-
ťovní. Bola a je podporovaná aj vlád-
nym programom Ministerstva zdra-
votníctva Slovenskej republiky (MZ 
SR) v rámci systému redukcie lôžok 
v nemocni ciach a deklarovaná ako vy-
sokoefektívna liečba spočívajúca vo 
vyliečení pacienta za čo najkratší čas, 
bez zbytočnej bolesti a stresu, v čo naj-
vyššej kvalite, bez výskytu zbytočných 
nemocničných infekcií a s čo najnižšími 
nákladmi. JZS má na Slovensku svojich 
zástancov, ale aj odporcov. Pozitívny 
alebo negatívny názor na jej využívanie 

insurance companies, which will 
affect many of the economic (deci-
sion-making) processes of healthcare 
providers. Developments in surgical 
methods, technology and anaesthesi-
ology and their impact on minimally 
invasive surgery and post-operative 
complications and mortality will also 
be very important. Social aspect is no 
less important, affecting the length 
of stay in hospital after surgery as 
well as selection of procedure in the 
DCS system. Other important factors 
include patient satisfaction with DCS 
procedures, satisfaction of doctors 
and medical staff with the condi-
tions for these procedures, and the 
options and means for effective co-
operation between medical staff and 
patients. Specialists in DCS issues 
remain sceptical of its development, 
the main reason being ongoing prob-
lems concerning payments by health 
insurance companies for surgery as 
well as monthly financial limitations 
that create waiting lists at DCS facil-
ities. It is also necessary to set up 
the healthcare system so that health-
care service providers receive lower 
payments for simpler procedures 
and higher payments for more com-
plicated ones, otherwise no radical 
changes can be made in the progress 
of DCS. If hospitals are fairly paid for 
demanding procedures, they could 
willingly forward simpler procedures 
or establish day case surgery centres.

Key words
day case surgery, optimum monetary 
payments, minimally invasive surge-
ries, Ministry of Health of the Slovak 
Republic

Súhrn
Zdravotníctvo ako segment ovplyv-
ňujú významné faktory, ktoré nezá-
visle od jednotlivých štátov sústavne 
zvyšujú potreby financovania. Sektor 
nemocníc je stále najväčšou samostat-
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Nemenej dôležitým determinantom je 
aj sociálny faktor, ktorý vplýva na dĺžku 
pobytu v nemocnici po operácii, ako aj 
na voľbu výkonu v režime JZS. Dôležitá 
je aj spokojnosť pacientov s realizáciou 
výkonu JZS, lekárov a lekárskeho per-
sonálu s podmienkami na výkon JZS, 
ako aj možnosti a prostriedky efektív-
nej komunikácie lekárskeho personálu 
s pacientmi. Odborníci na problemati-
ku JZS zostávajú v otázkach jej ďalšieho 
rozvoja skeptickí. Dôvodom sú pretr-
vávajúce problémy týkajúce sa úhrad 
zdravotných poisťovní za chirurgické 
výkony, ako aj ich mesačné finančné 
limity, spôsobujúce tvorbu čakacích lis-
tín aj v zariadeniach JZS. Nevyhnutné 
je také nastavenie systému zdravotnej 
starostlivosti, pri ktorom poskytovatelia 
zdravotnej starostlivosti za jednoduché 
výkony dosiahnu nižšie platby, za zloži-
tejšie vyššie, inak nemôže dôjsť k radi-
kálnym zmenám v progrese JZS. Pokiaľ 
budú nemocnice spravodlivo platené 
za náročné výkony, možno sa ochotne 
zbavia jednoduchších, prípadne si vy-
tvoria centrá jednodňovej chirurgie.

Kľúčové slová
jednodňová zdravotná starostlivosť, 
optimálne peňažné úhrady, miniinva-
zívne chirurgické výkony, Ministerstvo 
zdravotníctva Slovenskej republiky
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nakých typov výkonov realizovaných 
v dvoch režimoch a s tým súvisiaca 
kvantifikácia socioekonomických vply-
vov na jedinca, ako aj na spoločnosť. 
Naše výskumné ambície boli v posled-
ných rokoch zamerané na detailné 
analýzy systému JZS na Slovensku, 
z ktorých najdôležitejšie zistenia budú 
aj predmetom prednášky. Pripravuje-
me nové typy ekonomických analýz, 
podporených sprístupnením ďalších 
dát z NCZI za posledné časové obdo-
bia. Cieľom týchto analýz je poskytovať 
relevan tným inštitúciám viacdimen-
zionálny obraz o stave a vývoji JZS 
na Slovensku a poukázať na nevyužitý 
potenciál, ktorý tento režim zdravot-
nej starostlivosti ponúka. Súčasťou 
týchto analýz je poukázať aj na nedo-
statočnú informačnú disciplínu posky-
tovateľov zdravotnej starostlivosti a jej 
vplyv na mnohé procesné nastavenia 
a regulačné mechanizmy. Na základe 
našich zistení z retrospektívnych, ako 
aj súčasných analýz konštatujeme, že 
ďalší vývoj JZS na Slovensku bude zá-
visieť od mnohých vplyvov. Na prvom 
mieste bude finančný vplyv, závislý 
od prístupu zdravotných poisťovní 
k systému JZS, jej hlavných aktérov, 
ako aj od vládnej podpory. Veľmi 
dôležitú úlohu budú zohrávať aj ceno-
vé stratégie zdravotných poisťovní, 
ovplyvňujúce mnohé ekonomické (roz-
hodovacie) procesy poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti. Taktiež bude 
záležať aj na ďalšom rozvoji chirurgic-
kých metód, technologického rozvoja, 
ako aj anestéziologickej starostlivosti 
a ich vplyvu na miniinvazívnu chirurgiu 
a pooperačné komplikácie a úmrtnosť. 

je závislý od toho, kto a z akých hľadísk 
ju posudzuje. Inak ju vnímajú zdravotné 
poisťovne snažiace sa o efektívne vyu-
žívanie finančných zdrojov, inak štátne 
nemocnice, bojujúce so zadlženosťou, 
keďže z ekonomického hľadiska vý-
kony JZS majú znížené platby oproti 
platbám za ukončenú hospitalizáciu. 
Ekonomicky demotivujúci, nesprávne 
nastavený systém JZS môže spôsobiť 
dlhodobú stagnáciu jej rozvoja v kraji-
ne, sprevádzaný výrazným poklesom 
počtu výkonov oproti celoeurópskemu 
priemeru. JZS je proklamovaná ako 
vysokoefektívny nástroj poskytovania 
zdravotnej starostlivosti, ale musí byť 
aplikovaná v stabilných podmienkach 
systému zdravotníctva. Problémy ná-
jdeme už v primárnom zbere dát, kde 
sme pri vykazovaní početností výkonov 
JZS na základe Odborného usmernenia 
MZ SR zistili mnohé nezrovnalosti a ne-
kompatibilitu. Zahraničné výskumné 
štúdie sa opierajú o široké spektrum 
výskumov zameraných na podporu 
rozvoja a neustále zdokonaľovanie 
systémov JZS, fungujúcich už viac ako 
30 rokov. Za posledných 15 rokov exi-
stencie JZS na Slovensku bolo reali-
zovaných len málo výskumov v tejto 
oblasti. Z ekonomického pohľadu je 
nevyhnutné permanentne monitorovať 
stav a vývoj výkonov JZS, sledovať ich 
štruktúru, zaraďovanie typov výkonov 
do režimu JZS, detailne sledovať riziko-
vosť typov výkonov pre rôzne vekové 
kategórie pacientov, vývoj nákladových 
položiek na liečbu pri opätovnom ná-
vrate pacienta po výkone JZS na hos-
pitalizáciu a pod. Zaujímavé zistenia 
prinášajú aj komparačné analýzy rov-
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Summary
Recently, the reimbursement of mag-
netic resonance imaging examinations 
has dropped markedly. The present 
value of one point is CZK 0.53, which 
does not cover even common opera-
tion expenses. The price calcula tion 
does not cover the device service 
(CZK 2,500,000 per year), electric 
power consumption (CZK 1,200,000 
per year), server and its maintenan-
ce (CZK 806,000 per year), construc-
tion works required for performan-
ce of magnetic resonance imaging 
(CZK 10,000,000 at least). Even if the 
Device Committee of the Czech Mini-
stry of Health approve the device re-
newal (replacement of an old device 
for a new one), the new device cannot 
be purchased for the above given rea-
sons. Some work sites stand in danger 
of going bankrupt and the other ones 
will purchase cheap devices from 
their founders’ or various other funds, 
if they are interested in purchasing 
new devices at all under this situation. 
If the purchase price of the magne-
tic resonance imaging technology is 
CZK 40,000,000, the real price of the 
examination No.89713 (according 
to the reimbursement decree of the 
Czech Ministry of Health) is CZK 5,045. 
If the purchase price of the magne-
tic resonance imaging technology is 

a zbylá budou nakupovat levné přístroje 
z dotací zřizovatele nebo z různých 

fondů, pokud vůbec budou 
mít zájem za této situa-

ce pořizovat nové. 
Při pořizovací ceně 
technologie mag-
netické rezonance 
40 000 000 Kč je 
reálná cena výko-
nu č. 89713 podle 

úhradové vyhlášky 
ministerstva zdra-
votnictví 5045 Kč. 
Při pořizovací ceně 
magnetické rezonan-
ce 50 000 000 Kč 
se cena uvedené-
ho výkonu zvý-

ší na 5541 Kč. Zdravotní pojišťovny 
za tento výkon paušálně proplácejí 
2733 Kč, což činí 54 %, respektive 49 %.

Hrozí pokles diagnostické výtěžnosti 
a tím i nárůst výdajů ze zdravotního 
pojištění.

_____________
doc. MUDr. Ján Lešták, CSc., MSc., MBA, LLA, 

DBA, FEBO, FAOG

Oční klinika JL FBMI ČVUT v Praze

e-mail: Lestak@seznam.cz

CZK 50,000,000, the real price of 
the examination is increased to 
CZK 5,541. The health in-
surance companies pay 
CZK 2,733 for this 
examination, which 
means 54% and 
49%, respectively. 
There is a risk of 
diagnostic reco-
very reduction, 
which would mean 
an increase of ex-
penses from the 
health insurance.

Souhrn
V posledních letech 
výrazně poklesla 
úhrada provedených výkonů mag-
netické rezonance. Nyní je hodnota 
bodu 0,53 Kč. Tento stav nepokryje 
ani běžné náklady na provoz. V cenové 
kalkulaci není zahrnut servis přístroje 
(2 500 000 Kč/rok), spotřeba elektric-
ké energie (1 200 000 Kč/rok), server 
a jeho údržba (806 000 Kč/rok), staveb-
ní úpravy k provozování magnetické 
rezonance (minimálně 10 000 000 Kč). 
I když Přístrojová komise Ministerstva 
zdravotnictví ČR schválí obnovu (vý-
měnu starého přístroje za nový), nelze 
tento pořídit pro výše uvedený důvod. 
Hrozí, že některá pracoviště zkrachují 

Jan Lešták

doc. MUDr. Ján Lešták, CSc., MSc., MBA,
LLA, DBA, FEBO, FAOG

Současná ekonomika pracoviště
magnetické rezonance
Present Economics of a Magnetic Resonance
Imaging Work Site
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Abstrakt

Summary
The presentation concerns the issue 
of paid healthcare services in Day 
Case Surgery (DCS), which we under-
stand is the provision of planned sur-
gical procedures and invasive surge-
ries that do not require the patient to 
be hospitalized or for no longer than 
24 hours. Trends in this type of care 
reach back in modern history to the 
end of the nineteenth and beginning 
of the twentieth centuries, continuing 
more dynamically in the mid-twentieth 
century in the USA and then in Canada 
and the United Kingdom. Europe fo-
llowed in the 1980s, although 
DCS was only systema-
tically established in 
the Czech Republic 
in this century. The 
underlying motiva-
tion for this type 
of care was to re-
duce the costs of 
healthcare servi-
ces.
The term “Day Case 
Surgery” is defined 
both in legislation 
(Acts of Parliament) 
and other regulati-
ons (decrees). DCS 
is not acute care, but care that can be 
postponed and planned. Only a pa-
tient’s examining doctor may ascer-
tain the indications for DCS and assess 
a patient’s overall medical condition, 
anaesthesiologic risk, and indirectly, 
the social reasons, although those 

overall volume of funds ČPZP spent 
on DCS increased in the first three re-
gions mentioned above. The ten most 
frequently performed DCS procedures 
are five orthopaedic procedures (in-
cluding arthroscopy, joint aspiration, 
and manipulation under anaesthesia), 
one surgical procedure (laparoscopy), 
three gynaecological procedures and 
surgery for veins.

In 2017, the most frequently performed 
and reported procedure was complex 
arthroscopy (performance number 
66039) for the following diagnoses sort-
ed in descending order: internal knee 
disorders, injuries, and arthrosis.

Regulatory and review activities not 
only focus on ongoing personnel, 
equip ment and facility checks or 
whether a contractual relationship 
with a bed-care services provider exis-
ts to deal with possible complications 
but also a compare the compliance of 
reported actions with medical docu-
mentation. The most commonly en-
countered  errors – review findings – 
are discrepancies between the care 
performed and reported in the medi-
cal documentation and the care repor-
ted to the insurance company, as well 
as an incorrectly (long) billed period of 
anaesthesia that does not correspond 
to the length of the procedure accor-
ding to the operation protocol.

The author describes the reasons for 
the various extensions of DCS in the 

should not be a determining factor in 
selection from a health insurance com-
pany’s point of view. Patients undergo-
ing surgery (clients of Česká průmys-
lová zdravotní pojišťovna (ČPZP) fall 
under all age groups, the number of 
patients in regions almost exactly co-
pying the proportionate representa-
tion of ČPZP on the  market – most 
often they are patients from the Mo-
ravian-Silesian, Olomouc and Central 
Bohemian Regions. The contractual 
network of ČPZP healthcare service 
providers is uneven, greater interest in 
providing these services being shown 

primarily by non-bed care pro-
viders, whereas the moti-

vation of founders and 
owners of bed-care 

health facilities in 
performing (or re-
porting) medical 
services under 
the DCS system is 
low. Most health-

care service pro-
viders are based in 
Prague, followed 
by the regional 
capitals of Brno, 
Olomouc and Os-
trava. The most 

wide spread contractual fields in which 
DCS is currently provided are surgery, 
orthopaedics, gynaecology, ophthal-
mology, plastic surgery, urology and 
ORL, although more recently there 
has been an increased interest in in-
vasive cardiology. In 2015–2017, the 

Renata Knorová

MUDr. Renata Knorová, MBA

Jednodenní péče z pohledu plátce
Day Case Surgery from a Payer’s Point of View
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městech Brno, Olomouc a Ostrava. Nej-
rozšířenějšími smluvními obory, ve kte-
rých se v současnosti JP poskytuje, je 
chirurgie, ortopedie, gynekologie, oční, 
plastická chirurgie, urologie, ORL, nově-
ji se přidává invazivní kardiologie. V le-
tech 2015–2017 rostly celkové objemy 
finančních prostředků, které ČPZP za JP 
uhradila, na prvních třech místech v kra-
jích výše uvedených. V desítce nejčastěji 
realizovaných výkonů JP je pět výkonů 
odbornosti ortopedie (mimo jiné operač-
ní artroskopie, kloubní punkce, manipu-
lace v anestezii) jeden chirurgický výkon 
(laparoskopie), tři výkony gynekologické 
a operace žil.

V roce 2017 byl nejčastěji proveden a vy-
kázán výkon složité operační artroskopie 
(číslo výkonu 66039), a to pro dále uve-
dené diagnózy seřazené v sestupném po-
řadí: vnitřní poruchy kolenního kloubu, 
poranění a artrózy.

Kontrolní a revizní činnost se zaměřuje 
nejen na průběžné kontroly personální-
ho, přístrojového a věcného vybavení, 
existenci smluvního vztahu s poskytova-
telem lůžkových služeb pro řešení případ-
ných komplikací, ale i na porovnání soula-
du vykázaných výkonů se zdravotnickou 
dokumentací. Mezi nejčastěji se vyskytují-
cími chybami – revizními nálezy – se ob-
jevuje nesoulad provedené a ve zdravot-
nické dokumentaci popsané péče a péče 
vykázané, dále nesprávně (dlouho) účto-
vaná délka anestezie neodpovídající délce 
zákroku podle operačního protokolu.

Autorka popisuje důvody různého roz-
šíření JP na území ČR. Vnímá souvislost 
vysoké dostupnosti lůžkových zdravot-
ních služeb do první dekády 21. století 
s nižší motivací měnit styl poskytování 
služeb a nechuť poskytovatelů lůžkové 
péče smlouvat JP vidí v nastavení úhrad – 
nemocnicím se v současnosti vyplatí 
„fiktivně“ pacienta hospitalizovat od úte-
rý do čtvrtka rána a vykázat ho pomocí 
DRG, byť při cíleném dotazu směřova-

Key words
day case surgery, healthcare payer, re-
imbursement, concept

Souhrn
Prezentace se týká problematiky hraze-
ných zdravotních služeb v jednodenní 
péči (dále jen „JP“), kterou rozumíme 
poskytování plánovaných vybraných 
operačních a invazivních zákroků, kte-
ré u konkrétního pacienta nevyžadují 
hospitalizaci vůbec, případně ne delší 
než 24 hodin. Vývoj tohoto typu péče 
začíná v novodobé historii na přelomu 
19. a 20. století, pokračuje v polovině 
20. století dynamičtěji v USA, následně 
v Kanadě a Spojeném království. Evropa 
se přidává až v 80. letech, v ČR jsme se 
systematizace JP dočkali až v tomto sto-
letí. Základní motivací pro vznik tohoto 
typu péče bylo snížení nákladů na zdra-
votní služby.

Pojem JP je specifikován ve dvou zá-
kladních právních normách (zákonech) 
a v několika podzákonných normách 
(vyhlášky). JP není péčí akutní, ale od-
kladná, plánovatelná; indikaci pacienta 
k ní provádí výlučně ošetřující lékař, kte-
rý posuzuje celkový zdravotní stav pa-
cienta, anesteziologické riziko a nepřímo 
i sociální důvody, byť ty by z pohledu 
zdravotní pojišťovny neměly být pro její 
výběr určující. Operovaní pacienti (klienti 
České průmyslové zdravotní pojišťovny 
[dále jen „ČPZP“]) pocházejí ze všech 
věkových skupin, počet operovaných 
pacientů v krajích téměř přesně kopíruje 
poměrné zastoupení ČPZP na trhu – nej-
častěji jsou to pacienti z Moravskoslezské-
ho, Olomouckého a Středočeského kraje. 
Smluvní síť ČPZP poskytovatelů zdravot-
ních služeb je nerovnoměrná, větší zájem 
o realizaci těchto služeb mají primárně 
poskytovatelé nelůžkové péče, motivace 
zřizovatelů a majitelů lůžkových zdravot-
nických zařízení provádět (či vykazovat) 
zdravotní služby v režimu JP je nízká. Nej-
víc poskytovatelů zdravotních služeb je 
v hlavním městě Praha, dále v krajských 

Czech Republic. She examines the 
connection between the high avail-
ability of bed-care medical services 
until the first decade of the twenty-
-first century and the lower motiva-
tion to change styles in providing 
services. She also sees the reluctan-
ce of bed-care providers in contracti-
ng for DCS as being the result of how 
payments are set up – it is cur rently 
worthwhile for hospitals to fictitious-
ly hospitalize a patient from Tuesday 
to Thursday morning and report 
using DRG, even though if the pati-
ent were asked directly, we would 
learn that they were permitted to 
return home on the first day of hos-
pitalization, came to the facility the 
next morning and after the surgical 
procedure – sometimes on the same 
evening – left the facility. Out-patient 
service providers are motivated in 
direct contrast, being interested in 
implementing the DCS and offering 
a wide range of services.

In her conclusions, the author propo-
ses considering the creation of prices 
for DCS services using defined crite-
ria for “results”, for example, the oc-
currence of complications, return of 
the patient to the work, subsequent 
reduction in costs (disappearance) 
for the diagnosis under which the 
treat ment was provided, etc. A solu-
tion should be sought in co-operation 
with payers, providers, professionals, 
and most importantly, the Ministry 
of Health of the Czech Republic. 
The most pressing problem in Czech 
health care today is not the DCS con-
cept, but ensuring available, non-stop 
healthcare in hospitals, the availabi-
lity of primary care, digitalization of 
healthcare, etc. In the near future, it 
is probable that the social demand for 
a systemic solution of DCS will not be 
a priority, regardless of that solution 
being a benefit to the healthcare sys-
tem as a whole.
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na prvním místě, a to bez ohledu na sku-
tečnost, že řešení by bylo přínosem pro 
celý zdravotnický systém.

Klíčová slova
jednodenní péče, plátce zdravotní 
péče, úhrady, koncepce
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né snížení nákladů (vymizení) na diagnó-
zu, pro kterou byla léčba poskytnuta, 
apod. Řešení je vhodné hledat ve spolu-
práci plátců, poskytovatelů, odborníků 
a optimálně v kooperaci s Ministerstvem 
zdravotnictví ČR. Vzhledem ke skuteč-
nosti, že nejpalčivějším problémem čes-
kého zdravotnictví dnes není koncepce 
JP, ale zajištění dostupné nepřetržité 
zdravotní péče v nemocnicích, zajištění 
dostupnosti primární péče, elektronizace 
zdravotnictví atd., nebude pravděpodob-
ně v blízkém horizontu společenská po-
ptávka po systematizovaném řešení JP 

ném pacientovi je ten v první den hos-
pitalizace propuštěn domů, do zařízení 
přichází další den ráno a po provedení zá-
kroku – někdy i týž večer – zařízení opou-
ští. Motivace poskytovatelů ambulantních 
služeb je opačná: ve snaze nabídnout širo-
ké spektrum služeb mají zájem realizovat 
výkony v režimu JP.

Závěrem práce autorka navrhuje zvážit 
tvorbu ceny za realizovaný výkon v JP 
s využitím definovaných kritérií „výsled-
ku“, například výskyt komplikací, návrat 
pacienta do pracovního procesu, násled-
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Summary 
In a proposal made in January 2018, 
the European Commission launched 
the process of drafting an European 
Union regulation (i.e. a binding legal 
document) on cooperation between 
member states on health technologies 
assessment (HTA). The commis sion 
was led to do this by various reasons. 
Some seem plausible (eliminating 
duplicities, better use of the results 
of HTA reports), others questionab-
le (market unification, accelerating 
the availability of innovating 
technologies for pati-
ents). Based on expe-
rience with recent 
legislation (the 
European Union 
regulation on me-
dical devices), we 
can argue that 
all additional re-
gulation will have 
the exact opposi-
te effect – greater 
complexity of the 
market in medical 
technologies and 
reduced avail ability. 
Currently it seems that in some mem-
ber states, in particular the larger 
states with a traditionally significant 
voice, there is opposition to this re-
gulation. With regard to this and the 
forthcoming elections in the European 
Parliament in May 2019, it is very hard 

rých členských zemích, a to i v těch 
větších s tradičně významným hlasem, 
převládá k této regulaci spíše odpor. 
Vzhledem k tomu a také vzhledem 
k nastávajícím volbám do Evropského 
parlamentu v květnu 2019 je asi velmi 
obtížné předvídat další osud navrhova-
ného nařízení Evropské unie o HTA.

Klíčová slova
health technologies assessment, Ev-
ropská unie, regulace, trh se zdravot-
nickými technologiemi
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to foresee the fate of the proposed Eu-
ropean Union regulation on HTA.

Key words
health technologies assessment, Eu-
ropean Union, regulation, market in 
medical technologies

Souhrn
Evropská komise svým návrhem z ledna 
2018 spustila proces tvorby nařízení 
Evropské unie (tedy závazného práv-
ního dokumentu) o spolupráci člen-

ských zemí v oblasti Health 
Technologies Assessment 

(HTA). Komisi k to-
muto postupu ved-

ly různé důvody. 
Jedny se jeví jako 
plauzibilní (odstra-
nění duplicit, lepší 
využití výsledků 
HTA zpráv), jiné 

naopak jako spíše 
pochybné (sjedno-
cení trhu, zrychlení 
dostupnosti inova-
tivních technologií 
pro pacienty). Ze 
zkušeností s nedáv-

nou legislativou (nařízením Evropské 
unie o zdravotnických prostředcích) 
můžeme usuzovat, že každá další re-
gulace způsobí efekt přesně opačný – 
vyšší složitost trhu se zdravotnickými 
technologiemi a snížení jejich dostup-
nosti. V tuto chvíli se zdá, že v někte-

Miroslav Palát
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Kam směřuje evropské health 
technologies assessment? 
Which Direction is European HTA Heading?
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Summary
IDA – innovative device assessment – 
is a method based on the health tech-
nology assessment concept – medical 
device assessment – in combination 
with multicriteria decision-making. 
The method is suitable for an as-
sessment when considering the po-
tential purchase of a new device for 
the purpose of reducing the costs of 
a medical device while maintaining 
the effectiveness and safety of avail-
able medical devices to the maximum 
extent.

One of the most-successful health 
technology assessment approaches 
in hospitals is the mini-health tech-
nology assessment (Kidholm, Ehlers, 
Korsbek, Kjærby, and Beck, 2009; 
Sampietro-Colom, Morilla-Bachs, 
Gutierrez-Moreno, and Gallo, 2012). 
This decision-making tool is based on 
a control list designated for the rap-
id assessment of four basic aspects: 
technology, the patient, organisa-
tion and economics. The key to the 
success of a mini-health technology 
assessment is the ability to more ef-
ficiently integrate the opinions of end 
users on measures in hospitals that 
were identified as the decisive fac-
tor for the implementation of health 
technology assessments in hospitals 
(Mcgregor & Brophy, 2005; Ehlers, et 
al., 2006).

The IDA tool uses a PAPRIKA assess-
ment, pair comparison of possible 
alternatives using the 1000 Minds 

As a part of the comparison of DEB A 
and the current method the total risk 
score was 0.02 and the total value 
score was 0. For DEB B the total risk 
score was 0.1 and the total value score 
was -0.13. Therefore, the overall result 
for both variants of the new potential 
medical devices DEB A and DEB B was 
negative, meaning that neither tech-
nology was assessed to be better than 
the current technology. The CODIMS 
expert group rejected both variants, 
because neither type could offer new 
therapeutic options and the reduction 
in the risk was only for one type and 

was negligible.

The IDA model pre-
pared, which works 
on the principle of 
the Matrix4Value 
method, appears 
to be a suitable 
tool for assessing 
new technologies 

at the hospital level.

The use of the PA-
PRIKA method for 
determining the 
weights of crite-
ria was rated very 

highly by assessors. Nevertheless, 
the assessment scale (-1, 0, 1) is too 
simple for such type of assessment. 
It can therefore be stated that the 
method is suitable primarily for use 
at the level of a hospital-based health 
technology assessment and it does 
not appear to be particularly suitable 

program. This combination was ap-
plied as a part of a hospital-based 
health technology assessment in 
French hospitals using the example 
of a comparison of medical devices 
for the transmission of medicines for 
transcatheter arterial chemoembo-
lization. Specifically, this concerned 
a comparison of two new types, DEB A 
and DEB B, and one current type 
(Martelli, et al., 2016).

In the first stage criteria were set and 
they were allocated a weight using the 
values -1, 0, 1. There was subsequent-
ly a comparison using the 
PAPRIKA method. This 
assessment was per-
formed by the 
CODIMS expert 
group, or rather 
a committee of 
sterile medical 
facilities that is 
represented by  
25 permanent 
members.

Risk factors were 
determined: the 
need for training, 
the impact on the 
patient as a part of the work proce-
dure, the costs per patient, cover-
age and also the device costs. The 
following value-creating factors were 
chosen: safety, quality of life, ex-
pert group’s opinion, clinical effect 
and quality of available information 
about the device.

Ivana Kubátová

Ing. Ivana Kubátová, Ph.D.

IDA – hodnocení inovativních přístrojů
IDA – Innovative Device Assessment
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liš vhodnou při komplexním hodnoce-
ní health technology assessment.
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V první fázi byla stanovena kritéria 
a byly jim přiděleny váhy pomocí hod-
not -1, 0, 1. Následně pak proběhlo 
porovnání metodou PAPRIKA. Toto 
hodnocení bylo provedeno skupinou 
odborníků CODIMS, respektive vý-
borem sterilních zdravotnických pro-
středků, který je reprezentován 25 stá-
lými členy.
Byly určeny rizikové faktory: potřeba 
tréninku, dopad na pacienta v rámci 
pracovního postupu, náklady na pa-
cienta, pokrytí a současné náklady 
na přístroj. Jako hodnototvorné fakto-
ry byly zvoleny: bezpečnost, kvalita ži-
vota, názor expertní skupiny, klinický 
efekt a kvalita dostupných informací 
o přístroji. 

V rámci porovnání DEB A se stávající 
metodou bylo celkové rizikové skó-
re 0,02 a celkové hodnotové skóre 0. 
U DEB B bylo celkové rizikové skóre 
0,1 a celkové hodnotové skóre -0,13. 
Tedy celkový výsledek u obou variant 
nových potenciálních zdravotnických 
prostředků DEB A a DEB B byl zápor-
ný, tedy ani jedna technologie nebyla 
hodnocena lépe než technologie stáva-
jící. Skupina odborníků CODIMS zamí-
tla obě varianty, protože ani jeden typ 
nemůže nabídnout nové terapeutické 
možnosti a snížení rizika bylo pouze 
u jednoho typu a bylo zanedbatelné.

Zhotovený model IDA, který funguje 
na principu metody Matrix4Value, se 
jeví jako vhodný nástroj pro posuzo-
vání nových technologií na úrovni ne-
mocnic. 

Využití metody PAPRIKA pro sta-
novení vah kritérií bylo hodnoti-
teli velmi dobře hodnoceno. Nic-
méně hodnoticí škála (-1, 0, 1) 
je pro takový typ hodnocení až příliš 
jednoduchá. Lze tedy konstatovat, že 
metoda je vhodná především pro vy-
užití na úrovni hospital-based health 
technology assessment a nejeví se pří-

for a comprehensive health technolo-
gy assessment.

Souhrn
IDA – hodnocení inovativních přístro-
jů – je metoda, která vychází z kon-
ceptu health technology assessment – 
hodnocení zdravotnických přístro-
jů – v kombinaci s multikriteriálním 
rozhodováním. Metoda je vhodná pro 
hodnocení při uvažování o potenciál-
ním nákupu nového přístroje za úče-
lem snížení nákladů zdravotnického 
zařízení při maximálním zachování 
účinnosti a bezpečnosti dostupných 
zdravotnických prostředků.

Jedním z nejúspěšnějších přístupů 
health technology assessment v ne-
mocnicích je mini-health technology 
assessment (Kidholm, Ehlers, Korsbek, 
Kjærby, and Beck, 2009; Sampietro-Co-
lom, Morilla-Bachs, Gu tierrez-Moreno, 
and Gallo, 2012). Tento rozhodovací 
nástroj je založen na kontrolním se-
znamu určeném pro rychlé hodnocení 
čtyř základních aspektů: technologie, 
pacient, organizace a ekonomika. Klí-
čem k úspěchu mini-health technology 
assessment je schopnost efektivněji 
integrovat názory koncových uživatelů 
na opatření v nemocnicích, která byla 
identifikována jako rozhodující faktor 
při implementaci health technology 
assessment v nemocnicích (Mcgregor 
& Brophy, 2005; Ehlers et al., 2006).

Nástroj IDA využívá tzv. hodnocení 
PAPRIKA, párové porovnání mož-
ných alternativ pomocí programu 
1000 Minds. Tato kombinace byla apli-
kována v rámci hospital-based health 
technology assessment ve francouz-
ských nemocnicích na příkladu porov-
nání zdravotnických prostředků pro 
přenos léčiv pro transkatetrální arte-
riální chemoembolizaci. Konkrétně se 
jednalo o porovnání dvou nových typů 
DEB A, DEB B a jednoho stávajícího 
typu (Martelli et al., 2016).
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Summary 
The lecture provides an overview of 
the current state of early assessment 
of medical devices and a calculation of 
their cost effectiveness before place-
ment on the market. Health Technology 
Assessment (HTA) has already become 
a globally recognized standard method 
for finding balance between the clinical 
and cost characteristics of healthcare 
technologies (pharmaceuticals, medi-
cal devices, diagnostic and therapeutic 
methods and also policies or measures 
concerning clinical practice, 
prevention, public health, 
and/or organization 
of healthcare). HTA 
has been perfor-
med systematically 
and standardly for 
pharmaceuticals. 
For other techno-
logies, it is applied 
less frequently, irre-
gularly or on an indi-
vidual basis.

Medical devices have 
several properties 
that impede the use 
of HTA methods (Rogalewicz & Juricko-
va, 2014; Rogalewicz, 2015). For medical 
devices, the lifecycle of individual mo-
dels is typically relatively short. In regard 
to learning curves, ongoing innovations 
and a dynamic creation of prices, this 
short period is extraordinarily unstable. 

device on the market will approach the 
procedures legislatively anchored for 
pharmaceuticals, the early assessment 
could help overcome problems with the 
limited availability of clinical and econo-
mic data.

Possible cost effectiveness assessment 
of medical devices already at the de-
velopment stage was considered first 
in 2005–2010 (e. g., Dong & Buxton, 
2006; Pietzsch & Pate-Cornell, 2008; 
Vallejo-Torres et al., 2008; Girling et al., 
2010). However, the breaking point in 
thinking about early assessment of me-
dical devices was the focused interest 
of the group around Maarten IJzerman 
of University of Twente publishing their 
results since 2011. In addition to a num-
ber of methodological papers, the 
group published several systematic li-
terature reviews supplemented by a de-
tailed analysis of the searched papers 
(IJzerman & Steuten, 2011; Markiewicz, 
Van Til & IJzerman, 2014; IJzerman et 
al., 2017). Another literature review 
was published also by Fasterholdt et al. 
(2017).

In the previous decade, early asse-
ssment of medical devices has been 
also studied at several UK universities 
(Warwick, York and Sheffield) and other 
institutes involved in the MedTechHTA 
project (Pecchia & Craven, 2013; Rothe-
ry et al., 2017; Tarricone, Torbica & Dru-
mmond, 2017).

It is therefore difficult to find a sufficient-
ly long time window in which it would be 
possible to gather clinical and economic 
data necessary for an HTA study. Even 
if we managed to draft such a study, this 
would arrive at a time when the relevant 
medical device would be approaching 
the end of its use, and its importance 
would therefore be marginal. Despite 
this, medical devices account for a re-
latively large part of healthcare costs, 
and both national regulators and large 
hospitals would be interested in results 

of HTA studies.

Addressing the short 
lifecycle of medical 

devices, it was su-
ggested that asse-
ssments (HTA 
studies) could be 
performed earli-
er during the late 

development st-
age. Such a study is 
called “early asse-
ssment”. These pro-
mising procedures 
are still in the rese-
arch stage. As we 

show below, they are interesting for ma-
nufacturers as a tool supporting decisi-
on-making processes at the late stage of 
development, i.e., at the time when the 
manufacturer has to make several fun-
damental decisions. Since it is expected 
that the conditions for placing a medical 

Vladimír Rogalewicz

doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.
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prostředků a výpočtu jejich nákladové 
efektivity před uvedením na trh. Hod-
nocení zdravotnických technologií (dále 
jen „HTA“) se již stalo celosvětově uzná-
vanou standardní metodou pro hledání 
rovnováhy mezi klinickými a náklado-
vými charakteristikami zdravotnických 
technologií (přičemž technologie jsou 
pojímány široce jako léky, lékařské pří-
stroje, zdravotnické prostředky, diagnos-
tické a terapeutické metody a také pro-
gramy nebo opatření v oblasti klinické 
praxe, prevence, veřejného zdraví a or-
ganizace zdravotnictví). V oblasti léčiv se 
HTA provádí standardně a systematicky. 
U jiných technologií bývá využíváno řid-
čeji, nepravidelně a podle zájmu. 

Zdravotnické prostředky vykazují řadu 
vlastností, které využití metod HTA výraz-
ně ztěžují (Rogalewicz & Jurickova, 2014; 
Rogalewicz, 2015). Pro zdravotnické 
prostředky je typické, že celkový životní 
cyklus jednotlivých modelů je relativně 
krátký. Navíc i tento krátký časový úsek 
je vzhledem k učebním křivkám, průběž-
ným inovacím a dynamické tvorbě cen 
značně nestabilní. Je proto obtížné najít 
dostatečně dlouhé časové okno, ve kte-
rém by bylo možné shromáždit klinická 
a ekonomická data potřebná pro studie 
HTA. I pokud by se nám takovou studii 
podařilo sestavit, přichází v době, kdy se 
příslušný zdravotní prostředek už blíží 
konci svého používání, a její význam pro-
to bude marginální. Přitom zdravotnické 
prostředky mají poměrně velký podíl 
na nákladech zdravotnických systémů 
a o studie HTA by byl zájem jak ze stra-
ny národních regulátorů, tak ze strany 
velkých nemocnic.

Vzhledem ke krátkému životnímu cyklu 
zdravotnické techniky bylo navrženo, 
aby předběžné hodnocení (HTA studie) 
bylo provedeno již v pozdní fázi vývoje. 
Takové hodnocení nazýváme „včasným 
hodnocením“ (early assessment) zdra-
votnických technologií. Jedná se o na-
dějné postupy, které jsou však zatím 

ssment procedures are currently popu-
lar above all in academic research, while 
for practical use it would be necessary to 
prove their economic benefit for the de-
velopment organizations (usually manu-
facturers) (Ciani, Federici & Tarricone, 
2016). Not much is known about the ex-
tent to which medical device manufactu-
rers themselves apply early assessment 
procedures (Markiewicz, Van Til & IJzer-
man, 2017; Manetti, Burns & Turchetti, 
2018). Information gathered under early 
HTA studies is mostly of a confidential 
nature (especially during later stages 
of development). It can be assumed 
that manufacturers gather information 
suitable for early HTA during the deve-
lopment, and use it at least in marketing 
studies before placing the innovated pro-
duct on the market. The first indications 
of practical use by a regulator appeared 
in England, where NICE has intensively 
examined the use of early assessments 
of medical devices (Borsci et al., 2018; 
Campbell et al., 2018).

Conclusions 
Early assessment of medical devices 
is currently recommended primarily 
by the academic community as a sug-
gestion how to overcome the barriers 
in drafting HTA reports for medical 
devices. The addressees of early asse-
ssment could be development labora-
tories (primarily manufacturers´ ones) 
that could obtain valuable information 
for important decisions to be made in 
later stages of development as well as 
the necessary data supporting placing 
medical devices on the market. The 
methods suggested up to now must be 
sorted and standardized.

Keywords
HTA, early stage assessment, medical 
devices, market placement

Souhrn
Příspěvek přináší přehled aktuálního sta-
vu včasného hodnocení zdravotnických 

The available literature describes two ba-
sic principles for creating early studies. 
Most authors suggest to use modelling 
to generate data that are not available 
at the early stage; then they continue 
with calculating cost effectiveness in the 
same way as in the classic HTA. Other 
authors recommend using results of or-
dinary HTA studies that were completed 
for technologies similar to the new tech-
nology under development. This can be 
either an older model of the same medi-
cal device or a relatively different tech-
nology that has a similar medical use.

From the methodological point of view, 
the published studies are quite diverse. 
So far, they cannot be sorted or gene-
rally recommended, and it seems that 
the choice of a method depends on the 
question posed (IJzerman & Steuten, 
2011). The following procedures (or 
a combinations of them) appear in the 
suggestions:
•  Multicriteria analysis (Pecchia & Cra-

ven, 2013; Hummel et al., 2011);
•  Markov models (Dong & Buxton, 

2006; Pecchia & Craven, 2013);
•  Headroom determination (Girling et 

al., 2015; Markiewicz et al., 2014);
•  Bayesian methods or other iterative 

methods (Vallejo-Torres et al., 2008; 
Girling et al., 2010; Campbell, 2017);

•  Probabilistic sensitivity analysis (Dong 
& Buxton, 2006);

•  Calculation of return on investment 
(ROI) (Markiewicz, 2014).

The lack of a clear choice of both the 
methodology and the aims of early 
assessment led to a number of studies 
whose purpose was to ascertain the opi-
nions of principal actors (in particular, 
manufacturers and regulatory represen-
tatives) (Markiewicz, Van Til & IJzerman, 
2017; Manetti, Burns & Turchetti, 2018). 
These works show the lack of unity in 
methods and the lack of knowledge of 
early HTA methods among the possible 
recipients of such studies. Early asse-
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(Markiewicz, Van Til, and IJzerman, 2017; 
Manetti, Burns, and Turchetti, 2018). 
Informace shromážděné v rámci včas-
né studie HTA jsou vesměs důvěrného 
charakteru (tím spíš v pozdních fázích 
vývoje). Lze předpokládat, že výrobce 
během vývoje shromažďuje informace 
vhodné pro včasné HTA a využívá je mi-
nimálně v marketingových studiích před 
uvedením inovovaného výrobku na trh. 
První náznaky praktického využití ze 
strany regulátora se objevily v Anglii, 
kde se využitím včasného hodnocení 
zdravotnických prostředků intenzivně 
zabývá NICE (Borsci et al., 2018; Camp-
bell et al., 2018).

Závěr 
Včasné hodnocení zdravotnických pro-
středků je v současnosti doporučováno 
především akademickou komunitou, 
která tímto způsobem navrhuje překonat 
překážky, se kterými se setkává snaha 
o vytvoření studií HTA pro zdravotnické 
prostředky. Adresátem by měly být vý-
vojové laboratoře (především výrobců), 
kterým by včasné hodnocení mohlo po-
skytnout informace pro důležitá rozhod-
nutí v pozdní fázi vývoje a navíc dodat 
potřebné podklady pro vstup zdravot-
nických prostředků na trh. Je potřeba, 
aby navrhované metody byly utříděny 
a standardizovány.

Klíčová slova
HTA, včasné hodnocení, zdravotnické 
prostředky, uvedení na trh
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jako při klasickém HTA. Menší část auto-
rů doporučuje využít výsledky řádných 
studií HTA, které byly sestaveny pro 
technologie blízké nově vyvíjené hod-
nocené technologii. To může být buď 
starší model stejného zdravotnického 
prostředku, nebo zcela jiná technologie, 
která má však v principu podobné medi-
cínské využití.

Z metodologického pohledu jsou pub-
likované studie značně různorodé. Do-
sud je nelze nijak utřídit nebo doporučit 
a zdá se, že volba metody záleží na polo-
žené otázce (IJzerman & Steuten, 2011). 
V návrzích se objevují následující postu-
py (případně jejich kombinace):
•  multikriteriální analýza (Pecchia 

& Craven, 2013; Hummel et al., 2011);
•  Markovovy modely (Dong & Buxton, 

2006; Pecchia & Craven, 2013);
•  stanovení stropu (headroom) (Girling 

et al., 2015; Markiewicz et al., 2014);
•  bayesovské metody nebo jiné iterativ-

ní metody (Vallejo-Torres et al., 2008; 
Girling et al., 2010; Campbell, 2017);

•  pravděpodobnostní analýza citlivosti 
(Dong & Buxton, 2006);

•  výpočet návratnosti investice (ROI) 
(Markiewicz, 2014).

Neujasněnost metodologie i cílů včas-
ného hodnocení vedla ke vzniku řady 
studií, jejichž cílem bylo zjistit názory 
principiálních aktérů (zejména výrobců 
a zástupců regulátorů) (Markiewicz, Van 
Til, and IJzerman, 2017; Manetti, Burns, 
and Turchetti, 2018). Tyto práce svědčí 
o roztříštěnosti metod a o malé znalosti 
metod early HTA mezi možnými adre-
sáty takových studií. Postupy včasného 
hodnocení jsou v současné době popu-
lární hlavně v akademickém výzkumu 
a pro praktické využití by bylo potřeba 
prokázat jejich ekonomický přínos pro vý-
vojové organizace (tedy obvykle výrob-
ce) (Ciani, Federici, and Tarricone, 2016). 
Není příliš mnoho známo o tom, nakolik 
postupy včasného hodnocení používají 
sami výrobci zdravotnických prostředků 

ve fázi výzkumu. Jak uvidíme dále, jed-
ná se o postupy zajímavé zejména pro 
výrobce jako nástroj podporující rozho-
dovací procesy v pokročilé fázi vývoje, 
tedy v době, kdy před výrobcem stojí 
řada zásadních rozhodnutí. Protože se 
předpokládá, že podmínky vstupu zdra-
votnických prostředků na trh se bude 
sbližovat s postupy legislativně zakotve-
nými pro léčivé přípravky, může včasné 
hodnocení pomoci překonat problémy 
s omezenou existencí klinických a eko-
nomických dat.

První úvahy o možném hodnocení ná-
kladové efektivity zdravotnických pro-
středků již v době pokročilých fází vý-
voje se objevovaly v letech 2005–2010, 
viz například Dong & Buxton, 2006; 
Pietzsch & Pate-Cornell, 2008; Vallejo-
-Torres et al., 2008; Girling et al., 2010. 
Přelom v úvahách o včasném hodno-
cení zdravotnických prostředků však 
znamenal až soustředěný zájem skupiny 
kolem Maartena IJzermana na Universi-
ty of Twente, kteří své výsledky publikují 
od roku 2011. Tato skupina publikovala 
vedle řady metodických prací několik 
systematických literárních rešerší dopl-
něných detailní analýzou vyhledaných 
článků (IJzerman & Steuten, 2011; Mar-
kiewicz, Van Til, and IJzerman, 2014; 
IJzerman et al., 2017) (mimo tuto sku-
pinu publikovali systematickou rešerši 
například Fasterholdt et al., 2017). V po-
sledním desetiletí se tematikou včasného 
hodnocení zdravotnických prostředků 
začali zabývat výzkumníci na několika 
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Summary
Matrix4value is a tool for multi-criteria anal-
ysis. It is a relatively straightforward solu-
tion for assessing some types of medical 
techniques, primarily at the level of a hos-
pital-based health technology assessment. 
A hospital-based health technology assess-
ment consists of the implementation of 
assessment activities “in” or “for” a hos-
pital. It includes processes and methods 
of organisation and the performance of 
medical technology assessments. It is an 
evidence-based multi-disciplinary systemic 
process. The aims and methods of a hos-
pital-based health technology assessment 
are different to a classic use of a health 
technology assessment at the level of the 
national regulator. This article deals with 
a study assessing this method as a part of 
pilot research in Barcelona and the options 
for applying this method in the Czech Re-
public (Cicchetti, Marchetti, Dibidino, and 
Corio, 2008; Cicchetti, Marchetti, Dibidino, 
and Corio, 2013; Gagnon, 2014).

The Matrix4value tool was tested in Bar-
celona for support decision-making about 
the prioritisation of new competing med-
ical technologies when assessing them 
using a mini-health technology assessment 
(Sampietro-Colom, Morilla-Bachs, Gutier-
rez-Moreno, and Gallo, 2012). The options 
for using Matrix4value as a part of a health 
technology assessment are very wide. 
They can be applied, for example, when 
comparing tools when buying medical 
technology, as well as when assessing the 
effectiveness of various treatment modali-
ties and also when assessing the efficiency 
of funds spent on subsequent care.

between the DaVinci robot operation and 
the current laparoscopy operation and in 
the case of Parkinson’s disease there was 
a new generation of deep brain stimulator 
in comparison with the current conven-
tional surgery.

During the assessment using the Mat-
rix4value method it was ascertained that 
the benefits exceed the risks for the new 
technology only in the case of the new ge-
neration of a deep brain stimulator when 
treating Parkinson’s disease. The DaVinci 
robot operation was comparable with 
a laparoscopy operation, but it turned out 

slightly worse, so it was rejected 
by the internal commission. 

On the contrary, the last 
case had more risks 
than benefits.

In the Czech Re-
public there is great 
potential for using 
this method, for ex-

ample when assess-
ing patients’ transfer 
to home care. For 
these needs there was 
an adjustment to the 
variables, specifically 
for risks: the require-

ments for family members, the impact 
on space, the worsening of patient care, 
the total household costs, arranging the 
technical aspect of a machine and clinical 
risks. Pilot research took place and it can 
be considered that this method could have 
been usable for the aforementioned pur-
pose. The main disadvantage is the small 

Matrix4value stipulates two dimensions, 
benefits and risks. As a part of these di-
mensions it stipulates individual variables, 
which can change depending on the type 
of assessment. For the needs of the pilot 
research into the application of this me-
thod at the Hospital Clinic of Barcelona 
the following benefits were set: safety, clin-
ical benefits, benefits to the patient, cost 
efficiency, the quality of evidence and 
innovativeness. The following risk factors 
were set: requirements for employees, 
impact on space, worsening of the patient 
care process, incremental costs, net costs 
and the impact on hospital investment.
The following scale was used to 
assess the individual vari-
ables: 1 for a higher va-
lue, 0 for a comparable 
value or for a value 
that cannot be as-
sessed in a certain 
variant, and -1 for 
a lower value. Cri-
teria weights were 
also set using the 
points method. The 
criteria weights were 
set both by regional 
and by hospital asses-
sors. Three diagno-
ses were assessed as 
a part of the pilot research: total knee ar-
throplasty, prostatectomy and Parkinson’s 
disease. In the case of total knee arthro-
plasty there was a comparison between 
technologies for using plasma cells for sep-
arating thrombocytes and the current vari-
ant without using plasma cells, in the case 
of prostatectomy there was a comparison 
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V rámci České republiky je velký potenciál 
využití této metody například při hodnoce-
ní přechodu pacientů do domácí péče. Pro 
tyto potřeby byly upraveny proměnné, 
a to konkrétně u rizik: požadavky na ro-
dinné příslušníky, dopad na prostor, zhor-
šení péče o pacienta, celkové náklady do-
mácnosti, zabezpečení technické stránky 
přístroje a klinická rizika. Proběhl prvotní 
průzkum a lze uvažovat, že by tato meto-
da po úpravách mohla být pro zmíněný 
účel použitelná. Hlavní nevýhodou je malá 
škála hodnocení. Pro potřeby hodnocení 
přechodu pacientů do domácí péče se 
jeví jako vhodnější postup pro stanovení 
vah kritérií Saatyho metoda. Kombinace 
Saatyho metody s metodou Matrix4value 
by tak mohla být vhodnou variantou pro 
relativně objektivní a rychlé hodnocení.
_____________
Ing. Ivana Kubátová, Ph.D.

Katedra biomedicínské techniky Fakulty biome-
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Matrix4value stanovuje dvě dimenze, a to 
benefity a rizika. V rámci těchto dimenzí 
jsou pak stanoveny jednotlivé proměnné, 
které se dle typu hodnocení mohou měnit. 
Pro potřeby pilotního průzkumu aplikace 
této metody v barcelonské nemocnici 
(Hospital Clinic of Barcelona) byly sta-
noveny následující benefity: bezpečnost, 
klinické přínosy, přínos pro pacienta, ná-
kladová efektivita, kvalita důkazů a inova-
tivnost. Dále byly stanoveny následující 
rizikové faktory: požadavky na zaměst-
nance, dopad na prostor, zhoršení proce-
su péče o pacienta, inkrementální náklady, 
čisté náklady a dopad na investice nemoc-
nice. 

Pro ohodnocení jednotlivých proměn-
ných byla využita následující škála: 1 pro 
vyšší hodnotu, 0 pro srovnatelnou hod-
notu či pro hodnotu, již při určité variantě 
nelze hodnotit, a -1 pro nižší hodnotu. Dále 
byly bodovací metodou stanoveny váhy 
kritérií. Váhy kritérií byly stanoveny jak re-
gionálními, tak nemocničními hodnotiteli. 
V rámci pilotního průzkumu byly hodno-
ceny tři diagnózy: celková artroplastika 
kolene, prostatektomie a Parkinsonova 
choroba. U celkové artroplastiky kolene 
byly porovnávány technologie využití 
plazmatických buněk pro separaci trom-
bocytů se stávající variantou bez využití 
plazmatických buněk, u prostatektomie 
byla porovnávána robotická operace Da-
Vinci se stávající laparoskopickou opera-
cí a u Parkinsonovy choroby se jednalo 
o novou generaci hlubokého stimulátoru 
mozku v porovnání se stávající konvenční 
chirurgií. 

Při samotném hodnocení metodou Mat-
rix4value bylo zjištěno, že benefity převa-
žují nad riziky u nové technologie pouze 
u nové generace hlubokého stimulátoru 
mozku při léčbě Parkinsonovy choroby. 
Robotická operace DaVinci byla téměř 
srovnatelná s laparoskopickou operací, 
ale přece jen dopadla nepatrně hůře, byla 
tedy interní komisí zamítnuta. Poslední pří-
pad měl naopak více rizik než benefitů. 

assessment scale. For the purposes of as-
sessing the transfer of patients into home 
care the best procedure for setting criteria 
weights appears to be the Saaty method. 
A combination of the Saaty method and 
the Matrix4value method would be an ap-
propriate variant for a relatively objective 
and fast assessment.

Souhrn
Matrix4value je nástroj pro multikrite-
riální analýzu. Jedná se o poměrně jed-
noduché řešení, jak hodnotit některé 
typy zdravotnické techniky především 
na úrovni hospital-based health techno-
logy assessment. Hospital-based health 
technology assessment spočívá v imple-
mentaci hodnoticích činností „v“ nebo 
„pro“ nemocnici. Zahrnuje procesy 
a metody organizace a provádění hod-
nocení zdravotnických technologií. Jed-
ná se o multidisciplinární systematický 
proces založený na důkazech. Cíle i me-
tody hospital-based  health technology 
assessment se liší od klasického využití 
health technology assessment na úrov-
ni národního regulátora. Tento článek 
se zabývá studií hodnotící tuto metodu 
v rámci pilotního průzkumu v Barcelo-
ně a možnostmi aplikace této metody 
v České republice (Cicchetti, Marchetti, 
Dibidino, and Corio, 2008; Cicchetti, 
Marchetti, Dibidino, and Corio, 2013; Ga-
gnon, 2014).

Nástroj Matrix4value byl otestován 
v Barceloně pro podporu rozhodová-
ní o prioritizaci nových konkurenčních 
zdravotnických technologií při jejich po-
souzení pomocí přístupu mini-health tech-
nology assessment (Sampietro-Colom, 
Morilla-Bachs, Gutierrez-Moreno, and 
Gallo, 2012). Možnosti využití Matrix4value 
v rámci health technology assessment jsou 
velmi široké. Lze je aplikovat například při 
porovnání přístrojů při nákupu zdravotnic-
ké techniky, dále při hodnocení efektivity 
různých léčebných modalit a dále při hod-
nocení efektivity vynaložených prostřed-
ků na následnou péči. 
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Pacienti jsou v centru 
všeho, co děláme.
Inspirují nás. 
Motivují nás.
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