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Editorial

Molecular targeted
therapy
Jindřich Fínek

Jak v onkologii poznáme, že jsme za vodou
Léčba generalizovaných malignit molekulami cílené léčby se stala nedílnou součástí standardní onkologické
péče. Ač je její přínos někdy dosti
zamlžený (bevacizumab u metastatického kolorektálního karcinomu),
jindy znamená krátký záblesk naděje (erlotinib u nemalobuněčného
plicního karcinomu) a v některých
případech je její nasazení spojeno se
silným, byť přechodným zázrakem
(B-Raf inhibitory u BRAF 600 mutovaného maligního melanomu).
Léčíme však i nemocné s diagnózami,
u nichž cílená léčba zcela změnila jejich osud. U solidních malignit je důkazem tohoto tvrzení generalizovaný
světlobuněčný karcinom ledviny.
Dříve takto postižení umírali do roka,
dnes drží onemocnění na první molekule cílené léčby do první progrese
i několik let, a to máme v zásobě i linie druhou a třetí.

4

Loňský rok byl v onkologii nikoliv
rokem zajímavé diagnózy, ale rokem
další nové léčebné možnosti z řad
protilálek proti proteinu programované smrti buňky
PD-1
(programmed
cell death protein 1).
U maligního melanomu a nemalobuněčného plicního karcinomu
přichází z této
skupiny
jako
první nivolumab,
pak též u obou
diagnóz pembrolizumab (u nás zatím pouze
u melanomu), humanizovaná protilátka protinádorové imunoterapie cílená na PD-1 receptor.
Indikace u dalších onkologických diagnóz jsou na spadnutí.

s MEK inhibitory, další experimentální molekuly v klinických studiích.
Léčba nemocných v klinických studiích je preferována, nemocných
ke standardní léčbě novými cílenými molekulami začíná být zoufale
málo a farmaceutický průmysl přestává plnit plán.
To by lékařům
mohlo být celkem
jedno, kdyby jako
důsledek nižšího
ﬁnančního obratu
výrobců
nemizely
peníze určené na vývoj
nových léčiv, zejména v neatraktivních diagnózách (kdo v poslední době zaznamenal například
vývoj a příchod nového antibiotika?
Není, prostě se nevyplatí).

Ale ouha, novým molekulám začíná
být i v těchto diagnózách pro malý
počet vhodných nemocných těsno,
a to nejenom u nás (400 nemocných
s generalizovaným maligním melanomem nepředstavuje tak velký pool
nemocných), ale i ve světě. Vhodných terapeutických postupů je totiž
více. K léčbě generalizovaného maligního melanomu v první linii máme
možnost nasadit ipilimumab, B-Raf
inhibitory, samostatné i v kombinaci

Jak tedy zajistit odpovídající příjem
a spokojenost akcionářů, si láme hlavu mnoho manažerů nadnárodních
(i národních) farmaceutických korporací. A někteří na řešení přišli.
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V České republice nyní čeká na úhradu v množině anti-PD-1 léků pembrolizumab, Keytruda™ od ﬁrmy MSD.
U metastatického maligního melanomu prokázala oproti ipilimumabu
vyšší míru léčebné odpovědi (což ale

není proti léku, jehož obvyklým efektem je „žádná změna“, zase velkým
uměním), ale i tendenci k delšímu
přežívání. Nicméně je druhá, přichází
do zaplněného prostředí protinádorových léků. A zde se objevuje geniální
řešení, prozatím realizované na trhu
v USA. Ač na náš ﬁnančně podvyživený trh protinádorové léčby přichází
Keytruda™ v balení 50 mg, pak v USA
v únoru 2015 ﬁrma stáhla toto balení z trhu a je k dispozici pouze balení
po 100 mg. To při dávkování 2 mg/kg

znamená na americkém trhu zvýšení
příjmů výrobci o jednu miliardu dolarů, neb nakoupená, ale nepodaná
přebytečná a naředěná léčivá látka
se prostě zlikviduje. Nemocný, vážící
70 kg, tak hmotnostně oblíbený v kalkulacích našeho regulátora, potřebuje
140 mg preparátu, 60 mg se pak vyhodí (2×100 mg - 140 mg).

jako v USA, že zmizí 50 mg ampule
pembrolizumabu! Regulátoři bděte!

____________________________
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
Onkologická a radioterapeutická klinika
FN a LF UK
Fakultní nemocnice v Plzni
e-mail: ﬁnek@fnplzen.cz
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Studie

Studie vzniklé v rámci
studijního oboru Systémová
integrace procesů
ve zdravotnictví
Ivana Kubátová, Veronika Burianová

Souhrn
Zdravotnictví České republiky představuje průběžně se vyvíjející systém, ve kterém se neustále objevuje nová
problematika, kterou je zapotřebí studovat a dále ji rozvíjet. Systém zdravotnictví je v ČR provázaný, mnoho
oblastí spolu přímo i nepřímo souvisí a je zapotřebí na danou problematiku nahlížet jak z pohledu jednotlivých
segmentů, tak z pohledu komplexního. V rámci studijního oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT jsou vytvářeny početné studie, které takový pohled nabízejí a
přinášejí do oblasti zdravotnictví nové a cenné poznatky. Výsledky studií jsou aplikovány v praxi a jejich soubory
vytvářejí komplexní analýzy řešení problémů.
Klíčová slova
hodnocení zdravotnických technologií (HTA), zdravotnická technika, náklady ve zdravotnictví, management
kvality, řízení procesů ve zdravotnictví, eHealth
Summary
Studies completed within the study program Systematic Integration of Processes in Health Service
Healthcare of the Czech Republic constitutes a permanently developing system, in which new issues appear
continuously that should be studied and further cultivated. The Czech healthcare system is interconnected, its many
areas are directly or indirectly related, and any topic must be studied both from the perspective of particular segments,
and from the complex perspective. Within the study program Systematic Integration of Processes in Health Service
at Czech Technical University, Faculty of Biomedical Engineering, numerous research studies have been produced
that present such a view and provide the healthcare sector with new and valuable ﬁndings. The results of the studies
are applied in the healthcare practice, and their sets create complex analyses of problem solutions.
Key words
health technology assessment (HTA), medical devices, costs in healthcare, Quality management, management
of processes in healthcare, eHealth

Fakulta biomedicínského inženýrství
vznikla v roce 2005 a je druhou nejmladší fakultou Českého vysokého učení
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technického v Praze. Zájem o studium
na fakultě každým rokem roste, rozvoj
fakulty dynamicky pokračuje i v oblasti
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vědecko-výzkumné činnosti.
Obor Systémová integrace procesů

ve zdravotnictví je zaměřen na přípravu inženýrů pro organizačně-technickou práci v nemocnicích,
hygienických stanicích, komerční
sféře apod. V rámci náplně oboru je
vytvářeno každoročně mnoho studií zaměřených na různé speciﬁcké oblasti ve zdravotnictví. Oblasti,
jako jsou hodnocení zdravotnických
technologií (Health technology assessment), ekonomika zdravotnických
zařízení, kvalita ve zdravotnictví, informační systémy ve zdravotnictví
či oblast zdravotnických prostředků,
jsou velmi aktuální a studie řeší nejnovější poznatky z uvedené problematiky. Během tvorby studií probíhá
spolupráce s různými organizacemi či
experty zabývajícími se danou tematikou a výsledkem jejich kooperace
jsou pak plnohodnotné studie, často využitelné v praxi. Mnoho z nich
vzniká na přání subjektů a reﬂektují
potřeby dané organizace. Za dobu
existence oboru zde bylo vytvořeno
více než 400 zajímavých studií. Článek obsahuje ukázky vybraných prací
a odkazy na oblasti, do jejichž řešení
jsou studenti zapojeni.
Hodnocení zdravotnických
technologií
Nejrozšířenějšími studiemi v oblasti
hodnocení zdravotnických prostředků jsou práce zaměřené na hodnocení nákladové efektivity, především
u zdravotnických přístrojů, nicméně
je řešena i problematika diagnostických a terapeutických metod. Studie
v této oblasti se zabývají i multikriteriálním hodnocením, modelováním
v oblasti HTA či využitím tzv. „hospital based HTA“ v praxi.

Analýza klinické a nákladové efektivity navigačních systémů používaných v arytmologii(1)
Cílem práce bylo analyzovat klinickou a nákladovou efektivitu systémů
vzdálené navigace katétrů používa-
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ných v arytmologii, a to zejména při
radiofrekvenční ablaci ﬁbrilace síní.
Srovnání bylo provedeno pro elektromagnetické, elektromechanické a manuální ovládání katétru. Základem
pro hodnocení klinické efektivity se
stala systematická rešerše publikací
zabývajících se danou problematikou.
Náklady na jednotlivé metody ovládání katétru byly analyzovány ve spolupráci s Nemocnicí Na Homolce, kde
se provádějí zákroky pomocí všech
srovnávaných metod. Následně byla
analyzována nákladová efektivita, přičemž byly využity poznatky rozboru
nákladů a klinických efektů. Klinické
efekty byly stanoveny na základě klinických a publikovaných dat a jejich
výsledné hodnocení bylo
provedeno pomocí multikriteriálního
hodnocení variant. Ačkoli byly systémy
vzdálené navigace
katétru spojeny
obecně s vyššími náklady oproti
manuálnímu
ovládání, oba tyto
systémy vykazovaly
vyšší nákladovou efektivitu ve srovnání s manuální navigací katétru. Mimo
jiné byly tyto systémy prokazatelně
spojeny s významnou redukcí skiaskopického času.

Nákladová efektivita extrakorporální kardiopulmonální resuscitace
u pacientů s refrakterní srdeční zástavou(2)
Srdeční zástava postihuje ročně v Evropě asi 375 000 lidí. V řadě případů
se navíc nedaří obnovit spontánní
krevní oběh standardními metodami
kardiopulmonální resuscitace (KPR).
V posledních letech byly publikovány
výsledky klinických studií, které se
zaměřují na využití systému ECMO
u refrakterní srdeční zástavy. V sou-

časné době však neexistují jasná doporučení pro aplikaci této metody.
Důvodem jsou mimo jiné i vysoké
ﬁnanční náklady za systém ECMO.
Retrospektivní hodnocení nákladové
efektivity bylo provedeno z perspektivy poskytovatele. Byla vypočtena analýza nákladové efektivity (CEA), poměr inkrementálních nákladů a efektů
(ICER) a analýza nákladů a užitku
(CEU). Do výzkumného souboru bylo
zapojeno celkem 51 pacientů. Průměrný věk ve skupině non-ECPR byl 70 let
a ve skupině ECPR 57 let. Celkem 35
pacientů bylo ve skupině non-ECPR,
kde průměrné přežití dosáhlo pouze
12 hodin s CPC = 5 (CPC, cerebral performance category). Skupinu ECPR
tvořilo 16 pacientů. Průměrná délka jejich přežití
činila sedm měsíců.
Z toho osm pacientů (50 %) zemřelo
během, nebo krátce po odpojení
ECMO. Čtyři pacienti (25 %) dosáhli
hodnoty CPC = 1-2
a další čtyři pacienti (25 %) dosáhli CPC
= 3-4. Průměrné roční
náklady na jednoho pacienta ve skupině non-ECPR byly
85 950 Kč. Ve skupině ECPR při použití přístroje Levitronix dosáhly průměrné roční náklady na jednoho pacienta
1 116 178 Kč, u přístroje Cardiohelp
1 029 566 Kč. Analýza nákladů a užitku prokázala cenu při použití přístroje
Cardiohelp 875 086 Kč/QALY a při použití přístroje Levitronix 950 730 Kč/
QALY. Výsledky práce dále potvrdily,
že metoda extrakorporální resuscitace
s použitím systému ECMO je nákladově efektivní, a to i přes současně vyšší
náklady, než jaké jsou vynakládány
u konvenční KPR. Dosažený klinický
efekt tak prokazoval zřetelný úspěch
této metody u pacientů s refrakterní
srdeční zástavou.
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Studie
Cost-of-illness senilní katarakty
v České republice(3)
V České republice je každoročně provedeno na 90 000 operací senilní katarakty. Cílem této studie bylo vyčíslit
přímé náklady dle typu implantované
nitrooční čočky (IOL), a to z perspektivy veřejného zdravotního pojištění
a z perspektivy pacienta. Dílčím cílem bylo vymezit závislost pacientů
na brýlích po operaci dle typu implantované IOL. Za tímto účelem byly zkalkulovány tři možné varianty (scénáře)
úhrad nákladů, resp. výdajů spojených s operací senilní katarakty. První
scénář kalkuluje současný reálný stav.
Ve druhém scénáři je brána v úvahu
situace, kdy existovaly nadstandardy.
Ve třetím scénáři je vyčíslen případ
korespondující s výkladem Ústavního
soudu. Přímé náklady byly kalkulovány dle panelu expertů, kteří poskytli
odborná stanoviska zohledňující spotřebu hrazených zdravotních služeb
přidělených pacientům s šedým zákalem. Náklady
pacienta byly získány
na základě dotazníku pro pacienty zohledňujícího jeho
přímé ﬁnanční výdaje (tzv. out-of-pocket money)
spojené s šedým
zákalem. Do studie
bylo zahrnuto 201
pacientů trpících senilní kataraktou ve věku 65+.
Data byla sbírána ve čtyřech
očních centrech provádějících operaci šedého zákalu v Praze. Byla identiﬁkována struktura přímých nákladů
spojených se senilní kataraktou, její
operací, vznikem možných komplikací a byla vymezena závislost pacientů
na brýlích. Přímé náklady na operaci
senilní katarakty za obě oči z perspektivy veřejného zdravotního pojištění
dosahují v prvním scénáři 24 431,10 Kč
(pro monofokální IOL 24 256,90 Kč,

8

pro multifokální IOL 24 022,20 Kč
a pro torické IOL 25 294,00 Kč),
ve druhém scénáři 25 939,00 Kč (pro
monofokální IOL 25 764,80 Kč, pro
multifokální IOL 25 530,10 Kč a pro
torické IOL 26 801,90 Kč) a ve třetím
scénáři 19 580,00 Kč (pro monofokální IOL 24 256,90 Kč, pro multifokální
IOL 6 632,50 Kč a pro torické IOL
6 845,80 Kč). Pacienti v souvislosti s operací šedého zákalu obou očí
vynaloží v průměru podle prvního
scénáře 14 648,90 Kč (pro monofokální IOL 6 970,80 Kč, pro multifokální IOL 56 331,00 Kč a pro torické
IOL 25 857,20 Kč), podle druhého
scénáře 13 141,10 Kč (pro monofokální IOL 5 462,90 Kč, pro multifokální
IOL 54 823,10 Kč a pro torické IOL
24 399,30 Kč) a podle třetího scénáře 19 549,40 Kč (pro monofokální
IOL 6 970,80 Kč, pro multifokální
IOL 73 684,10 Kč a pro torické IOL
44 267,70 Kč). Vzhledem k nejednotnému výkladu legislativy
upravující nadstandardní
lékařskou péči a k věkové skupině pacientů jsou majoritně implantovány
monofokální IOL,
které byly použity téměř v 73
procentech případů. Závěry analýzy
i zahraniční odborné
studie ovšem ukazují,
že náklady pacientů vynaložené v souvislosti s implantací multifokálních IOL se navracejí
v čase v souvislosti s ušetřenými náklady na pořízení brýlí a péči o ně.
Studie se zaměřením na zdravotnickou techniku
Další problematikou řešenou v rámci
výzkumu v oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví je oblast
zdravotnických prostředků. Práce se
zaměřují na metodologii, klasiﬁka-
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ci či nákup zdravotnických přístrojů
do různých zdravotnických zařízení,
anebo řeší možnosti speciﬁckých využití dané techniky, jako jsou např. asistivní technologie.
Multikriteriální rozhodování
Metodologie v oblasti multikriteriálního rozhodování je poměrně aktuálním
tématem jak na úrovni České republiky, tak na úrovni celosvětové. Většina
prací se zabývá samotnou aplikací
metod multikriteriálního rozhodování
v hodnocení zdravotnických prostředků. Dále jsou ve výzkumné skupině řešeny práce porovnávající samotné metody multikriteriálního rozhodování.

Využití hodnotového inženýrství
a multikriteriálního rozhodování při
hodnocení zdravotnické techniky(4)
Studie se zabývala hledáním vhodného postupu pro operativní výběr zdravotnické techniky. Jako ideální byla
zvolena kombinace užití hodnotového
inženýrství spolu s multikriteriální analýzou jako vstup pro potřeby nákladové efektivity. Zkoumány byly různé
typy metod vyhodnocení a jejich
kombinace. Pro stanovení vah kritérií byly uvažovány: bodovací metoda,
Fullerova metoda a Saatyho metoda.
V rámci multikriteriální analýzy se
pracovalo s metodou váženého součtu, metodou TOPSIS, metodou AHP
a metodou shody a neshody. Dohromady bylo aplikováno dvanáct možných kombinací u čtyř reálných studií
zabývajících se nákupem zdravotnické
techniky, konkrétně plicních ventilátorů, akutních dialýz, monitoru vitálních
funkcí a mimotělních oběhů. Studie
zahrnovaly stanovení hodnocení pro
požadavky konkrétních cílových subjektů, zjištění reálných parametrů přístrojů a vlastní výpočty a hodnocení
efektů. Výpočty v těchto studiích byly
dále porovnávány především na základě citlivostní analýzy. Ta ukázala
stabilitu řešení v závislosti na volbě

důležitosti vstupních parametrů pro
jednotlivé kombinace výpočetních
metod. Na základě výsledků analýzy
citlivosti se ukázala jako nejvhodnější
kombinace pro výběr zdravotnické
techniky Saatyho metoda s metodou
TOPSIS.

Ekonomicko-klinické zhodnocení
endovaskulární a chirurgické léčby
u pacientů s postižením povrchní
stehenní tepny(5)
Cílem studie bylo stanovit nejefektivnější léčbu na příkladu ekonomických
údajů a klinických výstupů
léčby postižení povrchní
stehenní tepny. Zvolené metody pro
dosažení stanoveného cíle byly rešerše klinických
výstupů pro získání efektů léčby,
metody vícekriteriálního rozhodování pro syntézu
efektů léčby, analýza
nákladů na vybrané intervence a analýza nákladové efektivity. Rešerší zahraničních
klinických studií byly vybrány čtyři
klinické výstupy použité jako kritéria:
roční primární průchodnost, technický úspěch, roční přežití pacienta
od intervence a záchrana končetiny
v roce operace. Pomocí metody AHP
byly stanoveny váhy jednotlivých kritérií, vypočteny preference intervencí
a stanoveno pořadí intervencí: PTA
(35,6 %), PTA/S (33,9 %) a bypass
(30,6 %). Jako druhá metoda vícekriteriálního rozhodování byla použita
metoda váženého součtu, kde byly
syntézou zjištěných klinických výstupů vypočteny hodnoty užitku pro
jednotlivé intervence a určeno pořadí:
PTA/S (56 %), bypass (55 %), PTA (42
%). Jako nejméně nákladná intervence z perspektivy plátce zdravotní péče
byla zjištěna PTA (37 224 Kč) následo-
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vaná bypassem (45 955 Kč) a PTA/S
(69 780 Kč). Z perspektivy poskytovatele zdravotní péče, kde byly započítávány přímé medicínské náklady,
bylo pořadí intervencí stejné: PTA (26
868 Kč), bypass (37 229 Kč) a PTA/S
(54 555 Kč). Nákladová efektivita byla
vypočtena pro obě zvolené perspektivy, kde ve většině zvolených efektů
dosahovala intervence PTA nejlepších
hodnot, nejméně efektivní byla určena PTA/S. U každého efektu byla
vypočtena hodnota inkrementálních
nákladů na jednotku efektu – ICER,
nebo byla stanovena dominance jedné intervence nad
druhou. Hladina ICER
byla obecně pro
PTA/S vyšší oproti
bypassu. V analýze citlivosti pro parametr ICER, byl
zjištěn významný
vliv velikosti nákladů na spotřební
materiál a nákladů
na hospitalizace na výsledné hodnoty.
Metodologie v oblasti hodnocení
zdravotnických prostředků
Speciﬁckou oblastí výzkumu je výzkum aplikace a úpravy metod pro
potřeby hodnocení zdravotnických
prostředků se zaměřením na aplikaci
u zdravotnických přístrojů jako takových.

Metody výpočtu hodnoty informace
pro modely v rámci hodnocení zdravotnické techniky(6)
Studie se zabývala možnostmi využití
hodnot informací v procesu hodnocení zdravotnické techniky v prostředí
České republiky. Cílem bylo určit, jakým způsobem mohou být hodnoty
informací zařazeny do procesu hodnocení, pro jaké studie jsou vhodné,
a navrhnout strukturu celého procesu
tak, aby logicky navazoval a umožnil

i prakticky výhodnou provázanost jednotlivých kroků hodnocení. V rámci
studie byla zpracována analýza využití
hodnot informací v zahraničí (nejen)
v oblasti zdravotnictví a na jejím základě bylo odvozeno jejich potenciální
využití pro české zdravotnictví. Tomu
byla přizpůsobena obecná struktura
procesu hodnocení zdravotnických
technologií, kde byly navrženy tři
rozšířené modely pro zařazení analýz
hodnot informací. Studie dále popisuje, jakým způsobem může být hodnota informace vyjádřena, pokud nejsou
dostupná jednoznačná data o nákladech a přínosech dané technologie.
Praktické využití metody výpočtu hodnoty informace bylo demonstrováno
v poslední části, kde byla analýza hodnot informací aplikována na vybranou
případovou studii z oblasti hodnocení
zdravotnických přístrojů.

Kritéria pro vyřazování zdravotnické
techniky(7)
Studie analyzovala proces obnovy
zdravotnické techniky ve světě a zmapovala situaci ve vybraných zdravotnických zařízeních v České republice.
Hlavní důraz byl kladen na stanovení
kritérií, která jsou zásadní při rozhodování o vyřazení zdravotnické techniky.
Pro objektivní posouzení jednotlivých
kritérií a současně usnadnění rozhodnutí o vyřazení bylo důležité propojení
kvalitativních a kvantitativních parametrů. Za tímto účelem byly aplikovány metody hodnotového inženýrství,
které stanovily důležitost vybraných
kritérií a umožnily jejich další využití
při hodnocení konkrétní zdravotnické
techniky s cílem identiﬁkovat přístroje, jejichž naléhavost pro vyřazení je
vysoká, nebo lze očekávat nutnost
jejich výměny v blízkém časovém horizontu. Syntézou metod pro stanovení vah kritérií a postupů pro vyřazení
zdravotnické techniky získaných ze
zahraničních studií vznikl ucelený
komplex návrhů pro obnovu zdravot-
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nické techniky ve zdravotnických zařízeních nemocničního typu v České
republice. Tato metodika může být využita jako nástroj pro usnadnění rozhodnutí o vyřazení širokého spektra
zdravotnické techniky.
Ekonomická oblast
Ekonomická oblast se zaměřuje
na studium ekonomiky zdravotnických zařízení, nákladů na diagnózy,
zavádění zahraničních metod do prostředí českého zdravotnictví či provádění studií proveditelnosti.
Problematika nákladů
ve zdravotnictví
V současné době jsou velkým problémem zvyšující se náklady ve zdravotnictví. Výkony a léčebná péče jsou
stále nákladnější a pro nemocnice je
problém identiﬁkovat místo vzniku
zbytečných nákladů. Z tohoto důvodu
je stále více studií zaměřováno na analýzu a výpočet celkových nákladů
na vybrané diagnózy.

Celkové náklady na diagnózu
na oční klinice VFN(8)
Cílem této studie bylo vybrat vhodnou
metodu k výpočtu celkových nákladů
na diagnózu a identiﬁkování kritických
míst. Na základě analýzy současného
stavu byly vybrány nejčetnější diagnózy za posledních deset let a metoda
ABC (Activity based costing) pro přesnou kalkulaci nákladů. Byly vypočítány náklady na vybrané diagnózy a následně identiﬁkována kritická místa.
Dále bylo provedeno srovnání nákladů s příjmy od zdravotních pojišťoven.
Vypracovaný postup aplikace metody
ABC na Oční klinice by mohl být implementován i na jiná oddělení VFN.
Analýza celkových nákladů
na diagnózu v Oblastní nemocnici
Kladno, a.s.(9)
Studie se zaměřila na univerzální metodiku pro vyčíslení skutečně vznika-
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jících nákladů na konkrétní diagnózu
z perspektivy poskytovatele, tedy Oblastní nemocnice Kladno, a.s. V rámci
studie bylo dílčím cílem analyzovat
způsob vykazování akutní lůžkové
péče. Na základě konzultace ve zdravotnickém zařízení bylo vybráno pět
diagnóz, u kterých se očekávala ztrátovost. Na tyto diagnózy byla aplikována vlastní metoda pro
kalkulaci. Nejvyšší nákladová položka – osobní náklady – byla
zjišťována pomocí
dot azníkového
šetření u zdravotnického personálu v nemocnici.
Ostatní nákladové
položky byly klíčovány pomocí kalkulace prostým dělením
podle lůžkodnů, nebo
byly stanovovány na základě
brainstormingového šetření u zdravotníků v nemocnici. Metodika pro
vyčíslování skutečně vznikajících nákladů může být použita pro libovolné
diagnózy na libovolném oddělení v libovolném zdravotnickém zařízení.
Studie
proveditelnosti
Studie proveditelnosti jsou v biomedicínské praxi stále vyhledávanější
problematikou. Představují nejvyšší
stupeň analýzy investičního či podnikatelského záměru. Jsou vytvářeny
pro reálné projekty, které většinou
zadává externí žadatel studie proveditelnosti.

Studie proveditelnosti - studentská
oční optika na Fakultě biomedicínského inženýrství(10)
Praktické dovednosti absolventů
vysokoškolských profesních oborů
a také zajištění jejich konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti na trhu
práce jsou v současné době velice
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frekventovaným tématem. Tento fakt
byl jedním z podnětů pro myšlenku
studentské oční optiky na Fakultě biomedicínského inženýrství, tedy pro
vznik pracoviště simulujícího reálné
prostředí budoucího zaměstnání absolventů oboru Optika a optometrie.
Studie obsahuje přehled současného
stavu dané problematiky z hlediska oboru optometrie, situaci
na Fakultě biomedicínského inženýrství a danou
problematiku
v České republice
i ve světě. Následuje samotná studie proveditelnosti
představující
návrh způsobu realizace takovéhoto
pracoviště. Součástí
je speciﬁkace cílové
skupiny, vybraného prostoru a nákladů na jeho vybavení. Nechybí ani zpracování marketingové strategie a managementu
studentské oční optiky. Vše je znázorněno v harmonogramu prací realizace
projektu a závěrem jsou zhodnocena
hrozící rizika a analýza citlivosti. Realizace studentské oční optiky by byla
přínosná jak pro studenty oboru Optika a optometrie, tak současně pro její
uživatele – studenty a zaměstnance
ČVUT v Praze.

Možnosti zavedení neutronové záchytové terapie v léčbě zhoubných
nádorů v České republice(11)
Bórová neutronová záchytová terapie je v současnosti experimentální
metodou léčby zhoubných nádorů,
kterou vzhledem k náročnosti zařízení
najdeme jen v několika zemích světa.
Studie obsahuje přehled současného
stavu této terapie ve světě i v České
republice. Popisuje výzkumný jaderný reaktor nízkého výkonu, který by
sloužil jako zdroj záření využívaného
při terapii. V části studie proveditel-

nosti byl představen návrh projektu
a přibližné náklady na stavbu zařízení.
V rámci studie byly vyčísleny náklady na provoz reaktoru a byly shrnuty
náklady na léčbu pomocí neutronové
záchytové terapie. Na základě analýzy trhu byla stanovena marketingová
strategie a marketingový mix. Byly
deﬁnovány potřebné profese pro provoz zařízení. Studie zhodnotila dopad
projektu na životní prostředí, byla
analyzována rizika a byla zpracována
citlivostní analýza. Závěrem studie
je zjištění, že i přes poměrně vysoké
náklady na léčbu má bórová neutronová záchytová terapie potenciál stát
se za určitých podmínek úspěšnou
léčbou některých typů zhoubných nádorů.
Řízení kvality a řízení procesů
ve zdravotnictví
V současné době je kladen stále větší
důraz na oblast řízení kvality a procesů ve zdravotnictví. Studie prováděné
v rámci výzkumu v oboru zpracovávají tuto problematiku v návaznosti
na konkrétní případy, kde byly výsledky studie následně aplikovány.

Uvolňování nových položek do sériové výroby(12)
Studie analyzovala reálnou situaci
ve ﬁrmě Linet spol. s r.o. se zaměřením
na oblasti řízení kvality a technologií.
Na základě zjištěných nedostatků byly
v druhé části práce popsány návrhy
na jejich zlepšení a nápravu. Poslední část studie obsahuje popis a návrh
na zavedení metody Six Sigma do ﬁremní struktury a dokumentace. Six
Sigma je komplexní, široce zaměřená
metodika, která slouží ke zlepšování
obchodních, výrobních, logistických
a dalších procesů. Při psaní práce byly
použity narativní a nestrukturované
rozhovory, analýza současné ﬁremní
dokumentace procesů a také klasické
nástroje řízení kvality, jako jsou např.
vývojové diagramy, procesní mapy či
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analýza rizik.

Efektivní zavádění systému kvality
v malém zdravotnickém zařízení(13)
Hlavním cílem této studie bylo popsat proces zavádění systému kvality
a bezpečí v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici. Pomocí vývojového grafu byly identiﬁkovány oblasti,
které byly pro zavádění systému kvality ve zdravotnickém zařízení nezbytné. Při jejich stanovení byly zohledněny zejména ekonomické a organizační
faktory. Byla zhodnocena ekonomická náročnost, následně byly pomocí
diagramu příčin a následků identiﬁkovány procesní a věcné nedostatky
procesu. K porovnání procesu zavádění systému kvality u podobných
zdravotnických zařízení byla využita
metoda benchmarkingu. Mezi vybraná a navštívená zdravotnická
zařízení patří Nemocnice
Blansko a Nemocnice
Písek.
Závěrečná
hodnotící zpráva
uvádí zhodnocení
výsledků práce,
možné formy eliminace všech zjištěných nedostatků
procesu a návrh
optimálního postupu
a podmínek pro realizaci zavádění systému
kvality.
Nemocniční informační systémy
a eHealth
Nemocniční informační systém je
software podporující a evidující
všechny medicínské procesy a postupy. Zajišťuje mezioborovou komunikaci a spolupráci. Mezi další aktuální
témata z oblasti informačních technologií ve zdravotnictví patří nejen
eHealth (elektronické zdravotnictví),
ale i efektivita využívání nemocničních informačních systémů či využívání elektronické preskripce.

Možnosti elektronické preskripce
v České republice(14)
Práce mapovala postupy implementace elektronické preskripce v zahraničí, kde systém již plně funguje,
nebo je na pokročilé úrovni zavádění.
Současný stav elektronické preskripce v České republice byl analyzován
a byla identiﬁkována slabá místa, která bylo nutné odstranit kvůli umožnění rozvoje implementace elektronické preskripce. Další část práce
byla zaměřena na analýzu přínosů,
nevýhod, ekonomických aspektů
systému pro elektronickou preskripci a na jeho možná technická řešení.
Pro hodnocení problémů postupu implementace elektronické preskripce
v České republice byl v práci použit
vlastní model analýzy rizik inspirovaný analýzou FMEA, důležitost
vlastností systému elektronické
preskripce
pro Českou republiku byla hodnocena
Saatyho metodou.
Výsledkem práce
je návrh ideálního
postupu
implementace elektronické preskripce,
který by mohl přispět ke zlepšení současné situace a k podpoření celkového rozvoje eHealth
v ČR.
Elektronické podávání léčiv – faktor
zvyšování kvality a bezpečí (15)
I tato studie byla zaměřena na problematiku zavádění systému eHealth
v České republice. Cílem práce bylo
vyhodnotit vliv zavedení elektronického podávání léčiv na kvalitu a bezpečí zdravotní péče a zhodnotit možné
ekonomické přínosy jeho zavedení.
V rámci studie byla zmapována situace zavádění elektronizace zdravotnictví v Ústřední vojenské nemocnici
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– Vojenské fakultní nemocnici Praha
(ÚVN). Konkrétně se práce soustředila na oblast elektronizace lékového
workﬂow na lůžkových pracovištích.
Součástí lékového workﬂow byla
strukturovaná medikace, elektronické
podávání léčiv včetně elektronizace
skladového farmakohospodářství –
sledování toku léčiv až k pacientovi
do úrovně šarže a exspirace léčiva.
Dále byl analyzován vliv zavedení
systému na kvalitu a bezpečí a vyhodnoceny náklady na provoz z pohledu
Total cost of ownership. Výzkum ukazuje, že roční provozování systému
má obrovský dopad na snížení výdajů
za léčiva a zároveň na zvýšení bezpečí a kvality péče; co je předepsáno, je
bezpečně podáno. Výsledkem bylo,
že pořizovací náklady na elektronizaci
lékového workﬂow v ÚVN se za rok
provozování zaplatily.
Lázeňství a obezitologie
Zajímavou oblastí, kde jsme také řešili problematiku nákladů, je lázeňství
a obezitologie. V posledních letech dochází ke zvyšování počtu dětí trpících
obezitou a tento jev zasahuje ﬁnanční
stránku nejen pacienta, ale celé společnosti.

Nákladová efektivita léčby dětské
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obezity(16)
V oblasti asistivních technologií je
Česká republika stále v počátcích jejich implementace do celého zdravotnického systému. Využití asistivních
technologií v obezitologii je možnou
variantou snížení nákladů spojených
s následky dětské obezity. Naopak
v oblasti lázeňství má Česká republika
velmi kladné výsledky při snižování
procenta obézních dětí. Cílem práce
bylo porovnat léčbu dětské obezity
s využitím asistivních technologií v lázeňské péči s variantou léčby pouze
v domácí péči. Dílčím cílem bylo
pak na základě porovnání navrhnout
vhodné scénáře řešení léčby dětské
obezity pro prostředí České republiky. Pro dosažení stanoveného cíle
byly použity metody vícekriteriálního
rozhodování (AHP, TOPSIS), analýza
nákladů u vybraných způsobů léčby,
analýza nákladové efektivity a výpočet kritéria ICER. Na základě analýzy
získaných dat byly vybrány tři klinické výstupy: snížení indexu BMI, zameškání školní docházky a zameškání
rodiče v zaměstnání. Pomocí metod
AHP a TOPSIS byly vypočteny preference způsobů léčby a stanoveno
jejich pořadí. Nákladová analýza byla
provedena z perspektivy plátce zdravotní péče a z hlediska poskytovatele
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zdravotní péče. Z hlediska perspektivy
poskytovatele zdravotní péče dosahovala nejlepších hodnot léčba pomocí
asistivních technologií a nejhorších
lázeňská péče. Pomocí kritéria ICER
byly srovnány všechny způsoby léčby mezi sebou a byly určeny hodnoty
inkrementálních nákladů na jednotku
efektu. Z poznatků získaných porovnáním klinických efektů, analýzou
nákladů jednotlivých způsobů léčby
a výpočtu nákladové efektivity byl sestaven návrh léčby dětské obezity pro
prostředí České republiky.

Nákladová efektivita lázeňské léčby
revmatické bolesti(17)
Práce reaguje na aktuální spory
o efektivitě lázeňské péče. Léčebné lázně byly vždy velmi populární
a zejména v Evropě a v Japonsku je
tomu tak dodnes. Vedle terapeutického účinku se staly kulturním fenoménem. Stanovení nákladové efektivity
lázeňské péče je typická úloha HTA.
Byla provedena systematická rešerše
publikovaných prací o klinické a nákladové efektivitě lázní z let 1994 až
2014. Z 3 813 vyhledaných studií
bylo 64 relevantních a dostatečně
kvalitních. Na jejich základě lze vyslovit hypotézu, že lázeňská léčba má
v systému zdravotní péče své místo,
a i když obvykle přináší jen časově
omezené zlepšení zdravotního stavu,
z pohledu nákladové efektivity má
smysl ji podpořit. Získané informace
byly použity k vypracování metodiky
hodnocení nákladové efektivity lázeňské péče pro revmatická onemocnění
v prostředí České republiky. Modelově byly porovnány náklady a nákladová efektivita v Lázních Jáchymov,
Lázních Bělohrad a v Rehabilitačním
ústavu Kladruby. Efekt lázeňské léčby byl stanoven jako přírůstek QALY
a pohyboval se od 0,072 do 0,137
(Lázně Jáchymov). Vypočtený poměr
nákladů a efektu (C/E ratio) dosahoval
243 000 Kč/QALY v Lázních Já-

chymov, 427 000 Kč/QALY v Lázních
Bělohrad a 392 000 Kč/QALY v RÚ
Kladruby. Všechny tyto hodnoty leží
v pásmu hodnot, které jsou v ČR považovány za přijatelné. Na závěr práce byl spočten dopad na rozpočet,
který v současnosti, kdy se s revmatickým onemocněním léčí ročně
přibližně 30 000 pacientů, činí téměř
1 000 000 000 Kč.
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Léčba kastračně rezistentního
karcinomu prostaty
před chemoterapií
Jindřich Fínek
Souhrn
Prudký nárůst incidence karcinomu prostaty a posun do nižších věkových skupin přinášejí významný medicínský
a ekonomický problém. Karcinom prostaty představuje nejčastější malignitu mužské populace vůbec. Základní
systémovou léčbou generalizovaného karcinomu prostaty je hormonální terapie spočívající v androgenní
deprivaci. Efekt této léčby se však po čase vyčerpá vznikem rezistence. Po selhání prvoliniové léčby pokročilého
kastračně rezistentního karcinomu prostaty docetaxelem u asymptomatických i symptomatických pacientů jsou
podle aktuálních guidelines doporučovány v této indikaci abirateron acetát, taxanové cytostatikum kabazitaxel,
enzalutamid a radium-223 dichlorid. Nejnověji přicházejí dvě z těchto léčebných možností i do léčby v indikaci prechemo, tedy jako alternativa docetaxelu, zejména u asymptomatických a mírně symptomatických pacientů. Zatímco
v případě abirateronu jsme v této indikaci omezeni kontraindikacemi souběžně podávaného prednisonu, v případě
léčby enzalutamidem tato nevýhoda odpadá. Ačkoliv momentálně nasazení enzalutamidu v léčbě znamená větší
zátěž pro rozpočet, stane se po schválení úhrady v pre-chemo indikaci pravděpodobně standardem v léčbě CRPC.
Klíčová slova
kastračně rezistentní karcinom prostaty, docetaxel, enzalutamid, abirateron, analýza nákladové efektivity
Summary
The sharp increase in the incidence of prostate cancer and a shift to younger age groups, brings signiﬁcant medical
and economic problem. Prostate cancer is the most common malignancy of the male population. Basic systemic
therapy for metastatic prostate cancer is androgen deprivation hormonal treatment. After failure of ﬁrst line treatment
of advanced castrate-resistant prostate cancer with docetaxel in asymptomatic and symptomatic patients are
recommended by current guidelines abiraterone acetate, cytostatic taxane kabazitaxel, enzalutamide and radium-223
dichloride. Abiraterone is indicated only with concomitant prednisone, in enzalutamide treatment the burden of
corticosteoids is eliminated. Although currently enzalutamide treatment of CRPC means a greater burden on the
budget, will enzalutamide in the pre-chemo treatment probably represent standard of care in the treatment of CRPC.
Key words
castration-resistant prostate cancer, docetaxel, enzalutamide, abiraterone, cost-effectiveness analysis

Epidemiologie
Karcinom prostaty se svým prudkým
vzestupem incidence a posunem okamžiku diagnózy i do nižších věkových
ročníků stává významným medicín-
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ským, ale i společenským a ekonomickým problémem. Karcinom prostaty
představuje nejčastější malignitu mužské populace vůbec a v řadě vyspělých zemí po karcinomu plic druhou
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nejčastější příčinu úmrtí na zhoubný
nádor. V České republice se nádor
prostaty začíná objevovat u mužů již
kolem věku 40 let a incidence dosahuje vrcholu v 75 letech (viz obr. 1). Tato

diagnóza tak představuje 21 % všech
zhoubných nádorů hlášených u mužů.
Přibližně 10 % všech mužů v průběhu
svého života onemocní karcinomem
prostaty a 3 % mužů na něj zemřou.(1)

Po selhání léčby docetaxelem u asymptomatických i symptomatických pacientů jsou podle aktuálních guidelines(2,3) doporučovány tyto léčivé látky – abirateron acetát, taxanové cy-

Obrázek č. 1: Věková struktura pacientů s karcinomem prostaty v ČR(1)

Léčba pokročilého metastatického
onemocnění
Základní systémovou léčbou generalizovaného karcinomu prostaty je hormonální terapie spočívající v androgenní deprivaci. Efekt této léčby se však
po čase vyčerpá vznikem rezistence.
Po vyčerpání možností hormonální
manipulace nastupuje stav tzv. kastračně rezistentního prostatického karcinomu.
V tomto stadiu onemocnění máme
následující léčebné možnosti:
• chemoterapie na bázi docetaxelu
jako současný léčebný standard
u symptomatického onemocnění;
• „nové molekuly“: abirateron acetát
s prednisonem či enzalutamid
v pre-chemo indikaci
u asymptomatických nemocných;
• experimentální léčba.
Nové léky v terapii pokročilého
kastračně rezistentního karcinomu
prostaty (CRPC) po selhání
docetaxelu
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tostatikum kabazitaxel a enzalutamid.
Výhodami enzalutamidu a abirateronu
jsou perorální léková forma, příznivý
bezpečnostní proﬁl a léčba probíhající
v domácím prostředí, u kabazitaxelu
aktivita u vysoce rizikových nemocných. Třetím a nikoliv posledním lékem je radium-223 dichlorid, otevřený
zářič α indikovaný k léčbě nemocných
s CRPC, se symptomatickými kostními
metastázami při vyloučení viscerálního postižení. V českém prostředí vyžaduje regulátor předchozí léčbu docetaxelem(4).
Doporučení NCCN10 Guidelines(2)
i Modré knihy(3) uvádějí možnost terapie ARAT (AR androgen receptor,
axis related) u pacientů asymptomatických/mírně symptomatických před
podáním docetaxelu. Dále zmiňují následnou terapii u pacientů po selhání
docetaxelu (a přitom pacienty předléčené i ARAT i docetaxelem z možnosti další následné terapie nevylučují),
rovněž ve studii PREVAIL byli pacienti
léčení zprvu enzalutamidem a poté do-

cetaxelem následně léčeni též abirateronem.(5)
Úhrada nových molekul ARAT (6)
Abirateron acetát je hrazen v kombinaci s prednisonem nebo prednisolonem:
1) U pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty
se stavem výkonnosti 0-2 dle ECOG,
dříve léčených docetaxelem, u kterých došlo k progresi onemocnění. Pacienti mohou být předléčeni jednou až
dvěma liniemi chemoterapie (docetaxelem). Léčba je hrazena do progrese
onemocnění (rentgenologické progrese nebo výskytu nepříznivé skeletální
příhody).
2) U pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty
se stavem výkonnosti dle ECOG 0-1,
kteří jsou asymptomatičtí nebo mírně
symptomatičtí po selhání androgenní
deprivační léčby a u nichž dosud nebyla chemoterapie klinicky indikována
a u nichž bolest způsobená maligním
onemocněním dosahuje na škále BPI
(Brief Pain Inventory) pouze hodnot
0-1 (tj. bez symptomů bolesti). Terapie
abirateronem je hrazena do progrese
onemocnění.
Enzalutamid je hrazen:
1) U pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty
se stavem výkonnosti 0–2 dle ECOG,
dříve léčených docetaxelem, u kterých došlo k progresi onemocnění.
Pacienti mohou být předléčeni jednou
až dvěma liniemi chemoterapie. Léčba
je hrazena do progrese onemocnění
(rentgenologické progrese nebo výskytu nepříznivé skeletální příhody).
2) U asymptomatických či mírně
symptomatických pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty a se stavem výkonnosti
dle ECOG 0-1 po selhání androgenní
deprivační terapie, u nichž dosud nebyla chemoterapie klinicky indiková-
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Review
na. Terapie enzalutamidem je hrazena
do progrese onemocnění (zde se čeká
na stanovení VaPú regulátorem).
K léčbě po progresi na terapii enzalutamidem či abirateronem je regulátorem(6) v hodnotící zprávě (HZ)
uvedeno, že u pacientů s progresí
onemocnění na terapii těmito léky
jsou k dispozici následující alternativy
léčby: docetaxel s prednisonem, abirateron acetát (pokud byl dříve podán
enzalutamid), enzalutamid (pokud byl
dříve podán abirateron acetát), radium-223 pro kostní postižení bez viscerálních metastáz, sipuleucel-T (při
minimální symptomatologii a absenci
jaterních a viscerálních metastáz, není
v Evropě k dispozici), klinické hodnocení nebo sekundární hormonální terapie.
Na základě těchto zjištění je tedy možné dojít k závěru, že alternativou
léčby enzalutamidem je
u asymptomatických/
mírně
symptomatických
pacientů
s mCRPC, doposud neléčených
docetaxelem,
pouze léčba abirateronem. K tomu
regulátor v HZ udává, že v současné
době nejsou k dispozici přímá srovnání terapií
abirateronem a enzalutamidem v predocetaxelové léčbě (termín
objevený regulátorem), ani relevantní
metaanalýzy, a naopak je intenzivně
pátráno po prediktivních markerech
účinnosti obou terapií. S přihlédnutím k této absenci údajů i k rozdílnému mechanismu účinku obou terapií
(a tedy i k reálné možnosti identiﬁkace různých markerů účinnosti) a dále
i k faktu, že dle doporučení jsou možné sekvence těchto uvedených terapií
(přičemž optimální sekvence terapií
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včetně docetaxelu a kabazitaxelu dosud nebyla stanovena), považuje regulátor v současné době za předčasné
vyjadřovat se k možné terapeutické
zaměnitelnosti obou látek (enzalutamidu a abirateron acetátu).
Jak a čím léčit?
Jak si z výše uvedených doporučení
odnést návod na správné rozhodnutí do klinické praxe, který lék je pro
mého nemocného nejvhodnější?

Pro zjednodušení se věnujme pouze
podání pre-chemo.
Z hodnotící zprávy SÚKLu zřetelně
vyplývá, že regulátor jasně a bezmezně preferuje podání kombinace
docetaxelu a prednisonu. Nutno zde
podotknout, že se ale jedná o indikaci
v léčbě symptomatického onemocnění, chemoterapii u asymptomatického
průběhu by snad nikdo nenasadil. Docetaxel s prednisonem představují velmi účinnou léčbu,
ovšem vzhledem
k věku nemocných
s CRPC a toxicitě
docetaxelu by tato
léčba měla být taxativně doporučena u nemocných
s rychlou progresí nádoru, krátkým
zdvojovacím časem PSA
a zmíněnými symptomy.
Vzpomeneme-li si na léčebná doporučení u karcinomu prsu, pak preference paklitaxelu před docetaxelem není
postavena na jeho vyšší účinnosti, ale
na jeho lepší toleranci. Podání doxetaxelu provázejí těžké reakce, jako jsou
těžká hypotenze, bronchospasmus
nebo generalizovaná vyrážka či erytém, ty vyžadují okamžité přerušení
léčby docetaxelem.(7)
Je ovšem jasné, že vhodnost či ne-
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vhodnost podání u cytostatika lze kromě nemocných primárně s alterovaným krevním obrazem poznat pouze
jeho nasazením spolu se všemi provázejícími riziky.
Náklady na léčbu
Náklady na léčbu nejvážnějších onemocnění léčených ve specializovaných centrech neustále vzrůstají.
Podle dat největší zdravotní pojišťovny
VZP jen v letošním roce vydá na tzv.
„centrovou léčbu“ více než 8 mld.
Kč,(8) v případě ostatních zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven se jedná o částku bezmála 5 mld. Kč.(9) Lze
očekávat, že také se vstupem nových
léčivých přípravků do segmentu léčby CRCP dojde k dalšímu nárůstu nákladů. Abychom dokázali vyhodnotit,
zda jsou vynaložené náklady úměrné
přínosu konkrétní nové zdravotnické
technologie, používáme jako nástroje
farmakoekonomické analýzy, nejčastěji studie užitečnosti nákladů (Cost-utility analysis, CUA).
Nákladová efektivita
enzalutamidu v pre-chemo indikaci
dle HZ SÚKL(12)
Cílem analýzy předložené v rámci procesu stanovování úhrad SÚKLem bylo
vypracovat analýzu nákladové efektivity při použití enzalutamidu v porovnání
s placebem (sledování pacienta, watchful waiting) u asymptomatických nebo
mírně symptomatických pacientů s metastazujícím, kastračně rezistentním
karcinomem prostaty, po selhání deprivační terapie, dosud neindikovaných
k chemoterapeutické léčbě.(12)
Porovnávaný léčivý přípravek Xtandi
(enzalutamid) je regulován maximální
cenou, jež byla stanovena SÚKLem
ve výši 77 633,38 Kč ve správním řízení o stanovení maximální výše ceny a
podmínek úhrady ze zdravotního pojištění léčivého přípravku Xtandi (enzalutamid), maximální úhrada byla v rám-

ci stejného řízení stanovena ve výši
91 923,84 Kč. Obvyklá denní terapeutická dávka (ODTD) je 160 mg.
Použitým komparátorem bylo pozorné
vyčkávání (placebo s monitorováním
progrese, podávání H2 antagonistů,
bisfosfonátů, kortikosteroidů, antiemetik). Představen byl také scénář s abirateron acetátem založený na prostém
nepřímém srovnání.
Po enzalutamidu byla uvažována pouze následná léčba docetaxelem. V rameni sledování pacienta byla následně
při zhoršení jeho stavu zahájena léčba
docetaxelem a následná léčba enzalutamidem.
Cílovou populací byli pacienti deﬁnováni inclusion a exclusion kritérii
studie PREVAIL.(5) Jednalo se o populaci asymptomatických nebo mírně
symptomatických dospělých pacientů
s metastazujícím karcinomem prostaty
rezistentním na kastraci.

Průměrný věk pacientů byl asi 70 let,
více než 80 % pacientů mělo kostní
metastázy, dvě třetiny pacientů mělo
skóre BPI-SF 0−1. Medián hodnoty
PSA byl 54 ng/ml v rameni enzalutamidu a 44 ng/ml v rameni placeba.
Pacienti byli dříve léčeni hormonální
terapií.
Klinické údaje o abirateron acetátu
vycházely z registrační studie COU-AA-302 (Rathkopf, et al. 2014). Žadatel porovnal cílové populace a výsledky obou registračních studií a uvedl,
že cílové populace i výsledky jsou
obdobné.
Při použití enzalutamidu bylo v celoživotním horizontu v porovnání s komparátorem generováno více QALY
(o 0,65) a hodnocená intervence byla
zároveň nákladnější o 1,7 milionu Kč,
zejména z důvodu vyšších pořizovacích nákladů enzalutamidu. Výsledná
výše ICER tedy činila přibližně 2,6 milionu Kč/QALY.

Při srovnání enzalutamidu s abirateron acetátem bylo dosaženo hodnoty
ICER ve výši 2,3 milionu Kč/QALY.
Ústav v HZ uvádí, že žadatel v reakci
na výzvu k součinnosti předložil aktualizované výsledky analýzy nákladové efektivity, které Ústav považuje
za relevantní. Obě výše diskutované
skutečnosti (odstranění navyšování
hodnot utilit a aplikování stejného
přístupu k následným liniím léčby
v obou ramenech) mají významný
vliv na výši ICER. Při použití rovného
přístupu k oběma ramenům analýzy
(co se týče následné léčby) dospěl
žadatel k výsledku 3,1 milionu Kč/
QALY, v případě neuvažování navyšování utilit k výsledku 2,8 milionu
Kč/QALY, při zohlednění obou bodů
pak k výsledku 3,3 milionu Kč/QALY
ve srovnání s placebem (BSC). Podle
Ústavu měl být v závislosti na dostupných důkazech použit poslední scénář
jako výchozí (viz tabulka 1).

Tabulka č. 1: Výsledky CUA enzalutamid pre-chemo dle hodnotící zprávy SÚKLu(12)

Výsledky jednotlivých scénářů

ICER (Kč/QALY) vs. BSC

ICER (Kč/QALY) vs. AA

S navýšením utilit pro enzalutamid/AA (základní scénář)

2 576 473

2 285 336

Bez navýšení utilit pro enzalutamid/AA

2 758 051

2 331 704

Rovný přístup k dalším liniím v obou ramenech

3 066 112

2 285 336

Při uvažování obou bodů

3 267 585

2 331 705

SÚKL dále uvádí: Žadatel vycházel
při kalkulaci počtu vhodných pacientů z léčebné mapy karcinomu prostaty, kterou validoval panel expertů
v ČR. Žadatel dále uvažoval, že 60 %
pacientů je léčeno v Komplexních
onkologických centrech (KOC) a asi
50 % je asymptomatických. Dospěl tak
k počtu 178-283 asymptomatických
pacientů v 1.-5. roce. Žadatel následně
uvažoval s postupně narůstající pene-
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trací až na 72 %. Podrobný popis modelu je součástí spisové dokumentace.
Ústav akceptuje podrobně popsaný
model výpočtu počtu pacientů v cílové populaci. V základním scénáři však
žadatel uvažoval penetraci, která se
ustálila na 72 %. Konečný počet pacientů přitom koresponduje s uvažovaným počtem 212 pacientů, kteří by
měli podstoupit léčbu abirateron acetátem ve stejné linii léčby (dle údajů

dostupných ve správním řízení o změně výše a podmínek úhrady léčivého
přípravku ZYTIGA).(11)
Jednoduchý rozhodovací
algoritmus
Pokud nemocný splňuje podmínky
CRPC, pak první otázkou je přítomnost symptomů. O symptomech se
pak hovoří pouze v linii, tedy hned
po selhání androgen deprivační léčby.
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Pak by asi rozhodování mohlo vypadat takto:
1. Nemocný s CRPC, se symptomy –
není jiného zbytí než podat docetaxel
s prednisonem, od kterých očekáváme rychlý nástup účinku.
2. Nejsou-li přítomny symptomy, pak
máme na výběr čekání na symptomy,
či abirateron acetát nebo enzalutamid,
či teoreticky správně, nikoliv však medicínsky, docetaxel s prednisonem.
Tato druhá varianta nabízí nemocným
v úhrnu sekvenčních léčebných modalit delší přežití.
Zdá se tedy, že kruciálním lékem, jehož vhodnost či nevhodnost bychom
měli zvážit, je kortikoid, tedy prednison (abirateron acetát a docetaxel
vyžadují tuto komedikaci). Prvně si
musíme připomenout, že prednison
má i významný protinádorový efekt,
jehož využíváme po vyčerpání všech
léčebných možností, a spolu s tímto
protinádorovým efektem naši nemocní těží i z efektu určitého roborans. Pokud podáme prednison hned na úvod
léčby, zbavíme se této možnosti v závěru terapie, či se sníží jeho efektivita.
Tedy prednison, jeho vhodnost či nevhodnost, se stává úhelným kamenem
našeho rozhodnutí, jakým směrem se
v léčbě vydáme. Kdo jsou tedy ti nemocní s CRPC, kteří s velkou pravděpodobností nebudou tolerovat podání
prednisonu? Jsou to starší nemocní
s komorbiditami, ale jaké má vlastně
prednison kontraindikace:

Prednison je kontraindikován u nemocných s hypersenzitivitou na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku, s neléčenou celkovou
infekcí, s herpes zoster, s metabolicky
dekompenzovanou cukrovkou. Opatrnosti je třeba u kardiální dekompenzace, těžší formy hypertenze, pokročilejších forem ischemické choroby
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srdeční, divertikulitidy, latentní vředové choroby, u těžké osteoporózy,
hojících se operačních ran, renální
insuﬁcience, u sklonu k tromboembolickým onemocněním, u cukrovky.
Prednison snižuje účinnost inzulinu,
perorálních antidiabetik, antihypertenziv, vitaminu D.

3. Modrá Kniha ČOS ČLS JEP, 22. aktualizace,
dostupné online na http://www.linkos.cz/
informace-pro-praxi/modra-kniha/
19-zhoubny-novotvar-prostaty-c61/.
4. OOP 04-15 Stanovení výše a podmínek úhrady
připravovaných radiofarmak, dostupné online
na http://www.sukl.cz/sukl/oop-04-15-stanoveni-vyse-a-podminek-uhrady-pripravovanych.
5. Beer TM, et al. N Engl J Med

Závěr
U asymptomatických nemocných
s CRPC máme možnost podat abirateron s prednisonem, nebo enzalutamid bez prednisonu, nebo nic a čekat
na příchod symptomů. Tento wait and
watch postup považuji za legální způsob léčby rozumně se chovajícího, ne
příliš agresivního, CRPC. Regulátor
však schválením úhrady abirateronu
v pre-chemo indikaci tuto možnost
sice nezavrhuje, ale ani nedoporučuje, proto staví do upfront léčby CRPC
abirateron acetát s prednisonem jako
účinnou a mnohem lépe tolerovanou
léčbu než docetaxel s prednisonem.
Ovšem obě dvě kombinace jsou
s prednisonem, který může, dle mého
odhadu, až u poloviny nemocných
této věkové kategorie znamenat určité riziko zhoršení jejich stávajících komorbidit, či probuzení latentních.
U enzalutamidu toto riziko padá, byť
momentálně jeho nasazení znamená aktuálně větší zátěž pro rozpočet,
stane se po schválení úhrady v pre-chemo indikaci zřejmě v každodenní
terapii CRPC favoritem.
___________________________
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
Onkologická a radioterapeutická klinika FN
a LF UK
Fakultní nemocnice v Plzni
e-mail: ﬁnek@fnplzen.cz
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Je QALY opravdu tak
špatný koncept aneb
Vadí nám QALY nebo
objektivní ekonomické
zhodnocení?
Tomáš Mlčoch, Tomáš Doležal
Souhrn
Kvalita života a speciﬁcký parametr roku života v plné kvalitě (quality-adjusted life-year, QALY) jsou od svého
vzniku čas od času kritizovány a přinášejí rozporuplné názory a vášnivé debaty napříč farmakoekonomickou
obcí. Poslední kritikou z českého prostředí je článek Michala Burgera: Farmakoekonomika jako kargokultická
věda? publikovaný v tomto časopise, následující článek je reakcí na něj.
QALY je nejpoužívanějším parametrem při tvorbě analýz nákladové efektivity, které jsou podkladem pro
získání úhrady nových zdravotnických technologií (v ČR především nových léčivých přípravků). Převážná
část vyspělých zdravotních systémů používá právě QALY, a to z celé řady důvodů: např. kombinace délky
i kvality života, zanesení preferencí pacientů (např. mezi kvalitou a délkou života), porovnání terapií a
jejich nákladové efektivity napříč zdravotním systémem, racionální alokace vzácných zdrojů v porovnání se
současně hrazenými terapiemi, transparence aj. Použití parametru QALY s sebou přirozeně přináší i úskalí, jako
například odlišné hodnoty utilit při použití odlišných metod, nemožnost ocenění pomocí QALY a necitlivost
QALY u určitých stavů/diagnóz.
Článek se snaží vyzdvihnout a doplnit pro celistvost obrazu pozitiva používání QALY a zasazuje
farmakoekonomické analýzy do mezinárodního kontextu, což dle našeho názoru nemuselo být v původním
článku zcela zřejmé. V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že QALY není mantrou, ale spíše nejlepší z existujících
alternativ, kdy nastavuje jasná a transparentní pravidla v systému. Při nemožnosti použití/získání QALY může
být alternativou použití multikriteriální analýzy, která má však celou řadu úskalí, a proto by neměla mít ambici
nahradit současný systém. Ten lze na druhou stranu obohatit použitím metody tzv. value-based pricing, která
využívá ﬂexibilní hranici ochoty platit při zvážení dalších faktorů, např. závažnosti a vzácnosti onemocnění
nebo neexistence léčebných alternativ.
Klíčová slova
výhody QALY, nevýhody QALY, analýza nákladové efektivity, farmakoekonomická analýza, racionální užití
zdrojů ve zdravotnictví, zdravotní ekonomie
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Summary
Quality of life and a parameter quality-adjusted life-year (QALY) in particular has been since its inception occasionally
criticized and it also brings contradictory opinions and passionate debates among pharmacoeconomists. The last
critique from the Czech environment was mentioned in an article published in this journal by Michal Burger and our
article is a reaction on it.
QALY is the single and the most used outcome parameter in cost-effectiveness analyses which are necessary in
obtaining reimbursement of new health technologies from public health insurance (in the Czech Republic especially
medicinal products). The majority of developed health systems use QALY due to many practical reasons: a
combination of length and quality of life, inclusion of patients’ preferences (e.g. between quality and length of life),
a comparison of therapies and their cost-effectiveness across the whole health system, rational allocation of scarce
resources in comparison with currently reimbursed therapies, transparency etc. QALY has, indeed, its weaknesses
such as different utility values with different methods used, inability and insensitiveness of QALY in certain states
or diagnosis.
Our article tries to highlight and add positives of using QALY and discusses pharmacoeconomic analyses in the
international context, which, in our opinion, did not have to be obvious in the original article by Michal Burger. Lastly,
it is necessary to emphasize that QALY is not “mantra” but rather the best from existing options when it determines
clear and transparent rules within the system. If it is not possible to obtain or use QALY, multi-criteria analysis may
be an alternative but it has a vast array of deﬁcits and thus it should not have an ambition to replace the existing
system. The current system may be, however, enriched using so-called value based pricing which applies ﬂexible
willingness-to-pay thresholds when taking into account other factors such as disease severity or non-existence of
treatment alternatives.
Keywords
QALY positives, QALY negatives, cost-effectiveness analyses, pharmacoeconomic analysis, rational resource use in
healthcare, health economics

Je pravdou, že metody farmakoekonomiky, HTA, a tedy i nákladové efektivity jsou na vzestupu a Česká republika
není výjimkou. Prostým důvodem je
fakt, že veřejné rozpočty jsou zejména
v časech ekonomické stagnace omezeny a ﬁnancování zdravotní péče naráží na své limity. Právě proto vyspělé
země zavádějí do procesu hodnocení
a rozhodování objektivní metody, které dávají plátcům zdravotní péče vodítka, do kterých technologií se vyplatí
investovat, jinými slovy, které mají
nejvýhodnější poměr cena/výkon (náklady/přínosy).
Jsme rádi, že probíhá veřejná diskuse
o nejvhodnějších a nejobjektivnějších
metodách využívaných ve zdravotně-ekonomických analýzách (primárně
farmakoekonomických) a dovolujeme
si připomenout, že tato diskuse se již
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v České republice vede od roku 2008,
kdy vstoupila v platnost nová legislativa podporující farmakoekonomiku.
Na druhou stranu jsme přesvědčeni,
že tato diskuse musí mít úroveň a být
založena na faktech, jinak sklouzává
k pomluvám a demagogii.
Článek Farmakoekonomika jako kargokultická věda? v časopise Ekonomie
ve zdravotnictví zevrubně kritizuje
koncept a používání roků života v plném zdraví (quality-adjusted life years,
QALY) ve farmakoekonomických analýzách.(1) Autor svá tvrzení podporuje
obecnými příklady, které jsou však
velmi dobře známé a byly mnohokrát diskutovány na mezinárodních
i národních odborných fórech. Jsou
součástí prezentovaných farmakoekonomických analýz typu s použitím QALY (cost-utility analýzy), nebo
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o nich regulátoři a HTA agentury vědí,
zevrubně je diskutují a následně testují
v analýzách senzitivity.
Bohužel je v článku řada zavádějících,
nepřesných či zastaralých tvrzení.
Hned prvním je vyjádření, že západ
a vyspělý svět opouštějí systém s použitím QALY. Nic není vzdálenější
pravdě. Ba právě naopak, vyspělé
systémy (jako např. Francie) přístup
QALY do svého HTA zařadily v nedávných letech. Dalšími vyspělými zeměmi, které QALY rutinně používají,
jsou Dánsko, Švédsko, Irsko, Skotsko,
Kanada, Austrálie, Itálie, nebo Španělsko. Velmi ilustrativně je to uvedeno
v publikaci Value in Health z roku 2014,
jejímiž autory jsou Barnieh a spol.(2)
Zde je patrné, že QALY je naopak dominujícím přístupem hodnocení v zemích OECD. Jak bylo řečeno, Francie

na systém QALY přešla od roku 2014,
v Itálii a Španělsku se používá na regionální úrovni. Jedině bohaté německy
mluvící země (Německo, Rakousko
a Švýcarsko) si zatím dovolují ten
luxus objektivní metody v podobě
hodnocení nákladové efektivity v rozhodovacím procesu neuplatňovat. To
ale neznamená, že se ekonomické
hodnocení neprovádí − v Německu se
používají například analýzy typu cost-beneﬁt. Na „systém QALY“ přešla
po vzoru vyspělých zemí kompletně
bývalá východní Evropa (vedle České
republiky Slovensko, Polsko, Maďarsko, pobaltské země a nově také Slovinsko nebo Chorvatsko).
Netvrdíme, že systém používající
QALY nemá své slabiny, a rádi o nich
budeme diskutovat, avšak bez vytváření zavádějících závěrů. Stejným dechem je ale nutné konstatovat,
že pokud chceme používat
zdravotně-ekonomické
hodnocení v rámci
rozhodovacích procesů ve zdravotnictví, lepší a objektivnější systém
zatím nebyl vynalezen.
Každý model, farm a ko e ko n o m i c k ý
(FE) s použitím QALY
nevyjímaje, je vždy založen
na předpokladech a je modelovou
situací, ve zdravotnictví modelovou
situací daného onemocnění. V případě analýzy nákladové efektivity se
tyto modely snaží postihnout onemocnění co nejkomplexněji a zachytit
veškeré zdravotní přínosy a náklady.
S předpoklady FE modelu nemusíme
souhlasit, nicméně při použití odlišného modelu pro hodnocení přípravku
o úhradě nikdo nezaručuje, že tento
model nebude nepřesnosti obsahovat
také. Nadto je zřejmé, že zdravotní
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systémy nebudou nikdy moci hradit
všechny intervence vzhledem k omezenosti svých rozpočtů a někdo bude
muset chtě nechtě udělat pomyslnou
čáru mezi tím, co je a co již není ve ﬁnančních možnostech zdravotního
systému.
Dále je zmiňován Value based pricing jako alternativní řešení. S tímto
tvrzením se ztotožňujeme a podobný
systém je velmi dobře etablován například ve Švédsku nebo Nizozemí.(3,4)
Na druhou stranu, podobný systém se
snažili a stále snaží adaptovat i ve Velké Británii, kde však zatím nebyla nalezena shoda v metodice. Nebylo možné dospět k jednoznačným závěrům,
kdy každá zúčastněná strana (lékaři,
plátci, politici, pacienti, plátce zdravotní péče) měla odlišné preference, což
znemožňovalo nalezení konsenzu.(5)
Pokud bychom interpretovali implicitně naznačená doporučení autora
přejít od uplatňovaného FE hodnocení k hodnocení
za využití tzv. multikriteriální analýzy pro rozhodování (MCDA), pak
je důležité zdůraznit
několik speciﬁk této
analýzy. MCDA může
být chápána jako rozšíření
či doplnění klasické FE analýzy, kdy
se vezmou v potaz i jiná kritéria, jako
například závažnost daného onemocnění, dopad na rodinu, terapie na konci života, vzácnost onemocnění a jiné.
V tomto bodě je přesto nutné se zastavit a zeptat se, opravdu zdravotní
systémy nepraktikují podobnou analýzu, když berou v potaz tyto aspekty?
Není mnoho z navrhovaných aspektů
MCDA již obsaženo v samotné analýze nákladové efektivity?
Příkladem může být skotská agentura

SMC (Scottish Medicines Consorcium), která hodnotí nákladovou efektivitu striktně s použitím QALY. Přesto,
pokud v prvním kole intervence není
nákladově efektivní pod hranicí ochoty platit s použitím QALY, hodnotí se
ostatní kritéria jako například výše
zmíněná závažnost nebo vzácnost
onemocnění, nahraditelnost v léčbě,
dopad na rodinu a pečovatele o pacienta nebo možnost úplného vyléčení. Podobně i anglický NICE hodnotí
ostatní kritéria, viz například speciální
hodnocení onkologických léčiv v principu „end-of-life treatment“ nebo „orphan medicine“ a jiné.(6-8) Je nutné
zmínit, že v České republice po vzoru
těchto vyspělých zdravotních systémů koná i Státní ústav pro kontrolu
léčiv, který ve svých hodnoceních
zohledňuje nad rámec analýzy nákladové efektivity i tyto ostatní aspekty.
Dle našeho názoru je toto ta správná
cesta, cestou není zatracení QALY, vytvoření jakéhosi vzduchoprázdna a následné vytváření od základu nových
a neprobádaných metod.
Druhou a možná ještě závažnější ranou pro MCDA je fakt, že jednotlivá kritéria jsou již započítána v samotné farmakoekonomické analýze s použitím
QALY.(6) Považme například možnost
úplného vyléčení. Takováto intervence získá vlivem uzdravení vyšší celkové QALY, a bude tedy nutně nákladově efektivnější a bude následně s vyšší
šancí přijata do systému hrazené péče
než intervence bez této schopnosti.
Podobně, pokud je onemocnění závažné, existuje vyšší možnost zvýšení
kvality života nebo prodloužení života, což se opět projeví ve vyšším zisku
QALY. V neposlední řadě, a toto autor
diskutuje v sekci týkající se nákladů,
pokud bychom v analýzách uvažovali
celospolečenskou perspektivu nákladů (tedy i ztráty produktivity pacientů, pečovatelů, náklady sociální péče
aj.), budou analýzy obsahovat i dopad
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Polemika
na ostatní členy rodiny a na celou společnost. Není tedy uvažování některých kritérií pouze dvojím započtením
a dvojím zvýhodněním daných zdravotních intervencí?
Dle našeho názoru mají analýzy typu
MCDA své místo na slunci, zejména
v případech, kdy nelze provést farmakoekonomické hodnocení, nebo
toto hodnocení nemůže postihnout
všechny aspekty onemocnění. FE
hodnocení s použitím QALY však
uvedené ve velké většině případů
dokáže. MCDA rovněž neodpovídá
na otázku, kolik zdraví získáme, když
vložíme jednu dodatečnou korunu
do zdravotního systému? To naopak
lze s použitím současných metod, při
implicitní hranici ochoty platit 1,2 milionu Kč za získané QALY znamená, že
dodatečných 1 000 Kč přinese nejméně 0,0008 QALY, tedy například prodloužení života při plné kvalitě o sedm
hodin. Snaha MCDA nahradit stávající
FE hodnocení přinese pouze onu pověstnou mlhu, která umožní netransparentní dohody, které si budou brát
za rukojmí pacienty. Druhotný aspekt,
a to, že se budou hradit neúčinné terapie a v systému budou „někde“ peníze
chybět, již přece nikoho pálit nebude.
Až na ostatní pacienty, samozřejmě.
Na několika místech je diskutováno,
že FE analýza obsahuje pouze ekonomický pohled, nikoliv sociální, právní
a politický. Pokud jde o sociální dopad,
tak ten může být mírně upozaděn tím,
že v České republice není uvažována
celospolečenská perspektiva nákladů
zmíněná výše. Přesto lze analýzy vyžadovat s touto perspektivou, čímž
se problém elegantně vyřeší. Sociální dopad v podobě psychosociálního
vlivu na rodinu a okolí lze uvažovat
při konečném hodnocení léku mimo
FE analýzu a toto je v dnešní době
SÚKLem i plátci hojně ve správních
řízeních diskutováno (viz například
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mifamurtid (osteosarkom), canakinumab (kryopyrin asociovaný periodický syndrom), sapropterin (maligní
fenylketonurie).(9)
Je otázkou, jak a proč do FE analýz zahrnovat právní a politický dopad. FE
analýza a rozhodování o úhradě daného léčivého přípravku v sobě nicméně implicitně obsahuje právní aspekt,
kdy dle zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. §15 odst.
8, odst. 3 lze považovat za nákladově efektivní terapii takovou terapii,
která při vyšších nákladech a vyšším
terapeutickém účinku přináší takový
poměr nákladů a přínosů, který je
srovnatelný s jinými terapeutickými postupy hrazenými
z prostředků veřejného
zdravotního pojištění. V posledních letech jsou účinnější
a nákladnější terapeutické postupy
hodnoceny na základě zmíněného
trojnásobku HDP
na hlavu, a tedy
nové intervence by
měly být obdobně nákladově efektivní. Pokud by
jejich poměr nákladů a přínosů byl
vyšší, nedalo by se v České republice
hovořit o účelném vynakládání zdrojů
veřejného zdravotního pojištění.
Pokud jde o tvrzení, že měření kvality
života je subjektivní, což z medicínského pohledu jako vědy není validní,
tak bychom rádi upozornili na fakt,
že zdraví a jeho chápání pacientem je
v celé své šíři subjektivní. Každý pacient jinak a subjektivně vnímá bolest
při odebírání krve, kolonoskopii nebo
u zubaře. Objektivní zhodnocení krevního tlaku, rakovinového markeru
nebo hladiny cukru v krvi nic neříká
o tom, jakou má pacient kvalitu života
a jaký mají tyto parametry vliv na jeho
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každodenní aktivity. Naopak právě
dotazníky kvality života, např. EQ-5D,
toto pacientovo subjektivní hledisko
obsahují nebo obsahují i to, zda je pacient schopný se sám o sebe postarat,
což žádný klinický marker neumožňuje. Nebo se mýlíme a doktoři jsou
schopni okultisticky a šamansky předpovídat pocity a kvalitu života pacientů? Nebyly to právě lékové agentury
a sami pacienti, kteří volali po tom,
aby se používaly klinické parametry
či outcomes, které jsou orientované
na pacienty (tzv. patient-reported outcomes (PRO)?(10,11) A není opakováno
posluchačům prvního ročníku lékařských fakult, že každý pacient je odlišný, individuální a jedinečný?
Autorům jakékoliv FE
analýzy je jasné, že
každý odlišný dotazník kvality života přináší z deﬁnice mírně, někdy
i více, odlišné
výsledky.
Proto
je autoritami jako
NICE, SMC, HAS,
nebo i SÚKL vyžadováno,(12) aby autoři FE
analýz používali konzistentně jeden typ měření kvality života,
především EQ-5D, který je nejpoužívanější.(13) Odlišné typy dotazníků by
měly být ukazovány jako alternativní
scénáře v analýzách citlivosti (senzitivity) dané analýzy.
Závěrem bychom rádi zmínili, že jsme
se v České republice posunuli na míle
daleko od dob kategorizační komise,
kdy nebyla známa kritéria, za kterých
k rozhodování docházelo, a proces
byl značně netransparentní. Nesnažme se jít za každou cenu zpět a proti
proudu světového trendu v ekonomicky vyspělých zemích, byť jsme
si vědomi, že by to nebylo v případě
České republiky poprvé ani naposled.

Systémy založené na podkladě QALY
přinášejí jasná pravidla pro všechny
hráče, což nemusí být po chuti některým aktérům. Nadto umožňují i srovnání napříč celým spektrem diagnóz,
a nikoliv protěžování jedné z nich.
Bohužel, či spíše bohudík, se již dnes

nerozhoduje zaklepáním na ty správné dveře, ale na základě skutečného
přínosu daného léku ve vztahu k jeho
ceně. Na závěr by bylo trefné parafrázovat citát Winstona Churchilla: koncept QALY není zdaleka nejideálnější,
ale nikdo dosud neukázal žádný lepší.
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Analýza dat

Mapování epidemiologické situace
nemalobuněčného karcinomu plic
a obraz léčebné péče v ČR s důrazem
na léčbu neresekovatelného
a metastatického stadia v letech
2007-2013
Jana Skřičková, Vítězslav Kolek, Miloš Pešek, Bohuslav Melichar, Luboš Petruželka, Tomáš Büchler,
Michal Burger, Karel Hejduk, Petr Klika, Jiří Jarkovský, Ladislav Dušek
Souhrn
Bronchogenní karcinom patří k nejčastěji se vyskytujícím karcinomům na světě. Zhruba u 85 % bronchogenních
karcinomů se jedná o nemalobuněčný karcinom (non small lung cancer, NSCLC). Celková incidence NSCLC
v ČR kolísá, ve srovnání let 2003-2013 vzrostla o 11 %, pokud jde o trend posledních pěti let, růst je již jen
na úrovni 0,4 %. Podobným způsobem se vyvíjí mortalita, ve srovnání let 2003-2013 mírně vzrostla o 4 %,
pokud jde o trend posledních pěti let, růst je již jen na úrovni 0,3 %. Negativním jevem je fakt, že jak incidence,
tak i mortalita NSCLC za posledních 10 let v ČR u ženské populace dramaticky narůstají. V našem sdělení se
kromě epidemiologických dat zabýváme farmakologickou léčbou pokročilých stadií po stanovení diagnózy
a léčbou ve druhé linii s akcentací na skvamózní karcinom, u kterého se začíná v ČR používat ve druhé linii
imunoterapie.
Klíčová slova
karcinom plic, nemalobuněčný karcinom plic, pokročilé nádorové onemocnění, chemoterapie, cílená léčba,
mapování léčby
Summary
Lung cancer is the leading cause of cancer-related morbidity and mortality around the world. Non-small
cell lung cancer (NSCLC) accounts for 85 % of all lung cancer cases. The overall incidence of NSCLC in the
Czech Republic exhibited a ﬂuctuating trend, with an 11 % increase being observed between years 2003-2013,
but only a minor increase of 0.4 % during the last ﬁve years of this period. The mortality rate evolved in a
similar pattern, increasing by 4 % between 2003-2013 and remaining essentially stable during the last ﬁve
years with only a small increase of 0.3 %. Alarmingly, are facing a dramatic increase of NSCLC incidence
and mortality in the female population over the last 10 years. The focus of the present article is the mapping
of pharmacotherapy of advanced NSCLC with special focus on squamous cell carcinoma in the second-line
therapy.
Key words
lung cancer, NSCLC, advanced cancer, chemotherapy, targeted therapy, treatment mapping

24

Ekonomie ve zdravotnictví & hodnocení zdravotnických technologií

Epidemiologie v zahraničí
Bronchogenní karcinom patří k nejčastěji se vyskytujícím karcinomům
na světě. Ve Spojených státech
na karcinom plic zemře každoročně
stejné množství osob jako na karcinom prsu, karcinom pankreatu a kolorektální karcinom dohromady.(6)
Odhaduje se, že v roce 2010 zemřelo
na karcinom plic v USA 161 000 osob.
Celosvětově je pak karcinom plic zodpovědný za celých 18 % všech úmrtí
pro nádorová onemocnění.(7) Lze
vysledovat nárůsty zejména v rozvojových zemích, kde se každoročně
diagnostikuje polovina celosvětové
incidence, zatímco v 80. letech se jednalo jen o třetinový podíl. Je pozitivní, že mortalita ve Spojených státech
klesá cca 2 % ročně u mužů a asi 1 %
u žen.(6)
Zhruba u 85 % bronchogenních karcinomů se jedná o nemalobuněčný
karcinom (non small lung cancer,
NSCLC). Histologicky dělíme dále
NSCLC na adenokarcinom (38,5 % ze
všech plicních karcinomů), skvamózní karcinom (20 %), velkobuněčný
karcinom (3 %). Zvláštní skupinu tvoří
blíže nespeciﬁkovaný nemalobuněčný karcinom, který nelze přesně zařadit. V posledních letech vzrůstá zejména incidence adenokarcinomu.(8)
V souvislosti s kouřením se častěji
vyskytuje skvamózní typ karcinomu,
adenokarcinom je nejčastějším histologickým typem u nekuřáků.
Epidemiologie v ČR
Základním zdrojem poznání o populační zátěži bronchogenním karcinomem přináší Národní onkologický
registr České republiky.(3) Tato úplná
populační databáze obsahuje aktuálně již více než 1,5 milionu záznamů
o onkologických diagnózách v letech
1977-2013. V kombinaci s daty Českého statistického úřadu (ČSÚ) o demograﬁcké struktuře obyvatelstva ČR
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umožňují pečlivý monitoring výskytu nádorových onemocnění v české
populaci. Zdrojem údajů o populační
mortalitě je tzv. databáze příčin úmrtí,
kterou vede rovněž ČSÚ a umožňuje
validaci údajů NOR ČR o úmrtnosti na zhoubné novotvary. Základní
hodnocení epidemiologických dat je
dostupné odborné i nejširší veřejnosti v rámci Národního portálu epidemiologie zhoubných nádorů v České
republice www.svod.cz.(3) ČSÚ rovněž
zveřejňuje populační projekce, které
mohou posloužit k předpovědi zátěže
populace nádorovými onemocněními
v budoucnosti.
Kromě epidemiologických představují
nezbytnou součást dostupných informací klinická data,(4) která jsou u nemalobuněčného karcinomu plic dostupná například v podobě klinických
registrů, které jsou společným projektem České pneumologické a ftizeologické společnosti, České onkologické
společnosti a Institutu biostatistiky
a analýz Masarykovy univerzity (IBA).
Tyto zdravotnické databáze umožňují
podrobně sledovat výsledky léčebné
péče.
V České republice je podle těchto dat(3)
relativní incidence (C34) na úrovni
40 případů na 100 000 osob. Celková incidence je pak charakteristická
celkovým nárůstem o 11 % v období
let 2003-2013, který je podporován
zejména silným nárůstem v populaci
žen (52 %), zatímco u mužů celková
incidence spíše stagnuje až mírně klesá. Podle predikce každoročně připravované v České republice na základě
metodiky IBA MU byla odhadovaná
incidence nemalobuněčného karcinomu plic (C34) 4 867 (4 359; 5 374)
nových případů.(5)
Přežití
Pravděpodobnost pětiletého přežití

s karcinomem plic v USA je 15,6 %
a mění se v závislosti na stadiu onemocnění.(6,7) Pacienti s lokalizovaným
karcinomem mají pětiletou pravděpodobnost přežití 52 %. U metastatického onemocnění pak zaznamenáváme
již pouze 4% pravděpodobnost pětiletého přežití.
V České republice je u léčených pacientů s nádorem plic hodnota pětiletého relativního přežití podle výpočtu
IBA MU(9) na úrovni 11,1 %, což potvrzují i data Eurocare 5, která udávají
hodnotu 11,5 %.(10)
Další zvýšení naděje na přežití pacientů s touto diagnózou lze očekávat
zejména v souvislosti s příchodem
nových léčebných možností u neresekovatelného stadia III a metastatického stadia. Odhaduje se, že v ČR
bylo v roce 2015 pro stadium IV léčeno cca 2 933 pacientů v součtu nově
diagnostikovaných a relapsů z nižších
stadií z let předcházejích.(5)
Léčba klinického stadia IIIB a stadia IV
Ve stadiu IIIB nebyl prokázán přínos
resekce tumoru ve vztahu k celkovému přežití. Pouze ve výjimečných případech lze zvažovat resekci nádoru,
pokud se jedná o T4 N0–1 M0. Kombinovaná chemoterapie s radioterapií
vede k delšímu přežití ve srovnání se
samotnou radioterapií. Při zahájení
léčby by měla být na prvním místě
u místně pokročilých neoperabilních
NSCLC zvažována souběžná chemoterapie a radioterapie. U pacientů
s lokoregionálně pokročilým onemocněním, kde se používá chemoterapie
a radioterapie v jakémkoliv časování,
by neměly být podány více než čtyři
cykly chemoterapie.
Ve stadiu IV připadá do úvahy kombinovaná chemoterapie obsahující
cisplatinu nebo karboplatinu, což
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Analýza dat
vede k mírnému prodloužení přežití
a lepší kontrole symptomů nemoci
ve srovnání se symptomatickou léčbou. Chemoterapie je přínosem jen
u nemocných v dobrém
klinickém
stavu, bez výrazného váhového
úbytku (< 10 %
původní
hmotnosti). Za standardní režim je
považována
dvojkombinace platinového derivátu (cisplatiny
nebo karboplatiny) s jedním
z následujících cytostatik třetí generace:(11) docetaxel, gemcitabin, paklitaxel nebo vinorelbin. U nemocných
s adenokarcinomem a velkobuněčným karcinomem je indikována kombinace cisplatiny s pemetrexedem.
I u klinického stadia IV lze ke kontrole symptomů použít paliativní
radioterapii. Pokud jde o chemoterapii ve druhé linii onemocnění, lze
u nemocných v dobrém klinickém
stavu za účelem zlepšení symptomatické kontroly onemocnění použít
docetaxel, pemetrexed a erlotinib.
V randomizovaných klinických studiích bylo ve srovnání s podpůrnou
léčbou u těchto režimů prokázáno
delší přežití. U nemocných s pokročilým onemocněním, kde není součástí
léčebného plánu radioterapie, by nemělo být podáno více jak šest cyklů
chemoterapie. Další možností pro
nemocné s adenokarcinomem je
přidání bevacizumabu ke kombinaci
platinového derivátu a preparátu třetí
generace.(12)
Určitou novou naději pro nemocné s tímto závažným onemocněním
přinášejí cílené léky. V léčbě pokročilého NSCLC jsou z této skupiny
využívány inhibitory tyrozinkinázy
epidermálního růstového faktoru
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(EGFR) erlotinib, geﬁtinib a afatinib.
Prospěch z této léčby mají jen určití
nemocní, u nichž na povrchu
nádorové buňky je nejen EGFR exprimován
ve vysokém procentu, ale navíc je nositelem určitých
mutací. Dalším
cíleným přípravkem je krizotinib,
který je indikován
k terapii pacientů
s prokázanou mutací EML4-ALK.(12)
Velké naděje v terapii pokročilých nádorů se nyní upínají k imunoterapii. Imunoterapie je cílená léčba umožňující manipulaci imunitního
systému, která vede k dlouhodobé
kontrole nádorového onemocnění.
To je princip nové nadějné imunologické léčby, jejímiž prvními zástupci
jsou monoklonální protilátky nivolumab a pembrolizumab, které přicházejí mimo jiné i s indikací v léčbě
NSCLC.(13)
Datové zdroje analýzy
Důležité informace lze velice dobře
čerpat z dat Národního onkologického registru (NOR), která zpracovávají
ÚZIS ČR Praha a IBA MU Brno a jsou
k dispozici na portálu www.svod.cz,(3)
přičemž tato data jsou dostupná
do roku 2013. Tento datový zdroj je
však nedostatečný, pokud chceme
získat celkový obraz léčebné péče
o pacienty s metastatickým NSCLC,
včetně přehledu o používání jednotlivých léčivých přípravků a jejich účinnosti. Za tímto účelem byl navržen
a je realizován ve spolupráci s převážnou většinou Komplexních onkologických center v ČR (a všemi pneumoonkologickými centry) projekt
„CZ.1.07/2.4.00/31.0020 ‒ Edukační
a informační platforma onkologických center pro podporu a moder-
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nizaci vzdělávání v lékařských a příbuzných medicínských oborech“,
zkráceně I-COP.(2) Tato data jsou dostupná v plném rozsahu v kombinaci
s daty NOR do roku 2012.
Díky tomuto projektu, který pracuje
s reálnými daty z prostředí spolupracujích pneumoonkologických center,
lze získat přístup ke zcela nové kvalitě
zpracovaných a komentovaných informací o praktickém průběhu léčby
onkologicky nemocných pacientů.
Data jsou využívána v souladu s pravidly projektu striktně anonymně.
Tento informační zdroj, jenž vychází z popisu reálných procesů uvnitř
nemocnic, nabízí zpracované údaje
o léčebných postupech prováděných
v klinické praxi. Jedná se o komplexní
pohled na reálně probíhající průřezovou léčbu onkologicky nemocných
pacientů, nikoli jen kazuistickou deskripci jednotlivých případů. Průběh
léčby, v našem případě neresekabilního a metastatického nemalobuněčného karcinomu plic, je vždy vzhledem
k jejímu typu a diagnóze v maximální
možné míře popsán parametrickými
údaji, analyzován a porovnáván s referenčními či doporučenými hodnotami.(1)
Metodika analýzy
V rámci této analýzy(1) dat o léčbě
NSCLC v ČR byly využity údaje z deseti pracovišť, která jsou součástí
sítě pneumonkologických center. Zaměřili jsme se na analýzu pacientů
léčených v první linii paliativní systémové léčby NSCLC v ČR se zřetelem
na dtruhou linii léčby skvamózního
karcinomu, protože v této indikaci
dochází díky vstupu nových molekul
k nejvýraznějším změnám léčebných
postupů. V rámci analýzy byla využita
jak administrativní data výše uvedených pracovišť, tak i data Národního
onkologického registru do roku 2013.
Význam propojení dat Národního

onkologického registru a administrativních dat zdravotnických zařízení
spočívá zejména v synergii některých
informací o průběhu léčby konkrétního pacienta a ve validaci některých
dat. Národní onkologický registr ČR
identiﬁkuje léčené i neléčené pacienty a doplňuje speciﬁcké, zejména
diagnostické informace, které nejsou
z běžných zdrojů dostupné. Naproti
tomu administrativní data zdravotnických zařízení, se kterými pracujeme
v rámci projektu I-COP, identiﬁkují,
jakými prostředky a kdy je pacient
léčen ve zdravotnickém zařízení.
Každý z použitých datových zdrojů
představuje velmi cenný pramen informací, který však má své limity jak
v informačním obsahu, tak v kvalitě.
Zcela novou informační hodnotu ale získáme spojením těchto datových
zdrojů. Anonymizovaným spojením
těchto datových
zdrojů na úrovni
zdravotnického
zařízení získáváme naprosto jedinečný lokalizovaný zdroj informací
o onkologické péči.(2)
Celkový počet pacientů léčených nebo ošetřených ve spolupracujících zdravotnických zařízeních
za období leden 2007 až prosinec
2014 činil 7 090 473 pacientů. Z nich
byli po propojení s daty NORu
vyloučeni neonkologičtí pacienti
(6 495 744) a dětští onkologičtí pacienti (11 000). Bylo tak identiﬁkováno
celkem 476 762 ošetřených nebo léčených pacientů se zhoubným novotvarem. Mezi nimi bylo identiﬁkováno
39 565 pacientů (100 %) s hlášením
NORu a/nebo s péčí vykázanou v administrativních datech nemocnice
ve vztahu k diagnóze karcinomu plic.
Tato kohorta pacientů byla rozděle-
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na následovně:
1. Pacienti léčení v období
2008-2012: 18 162 pacientů.
2. Pacienti léčení mimo období
2008-2012: 6 752 pacientů.
Další analýzy se týkají pouze dospělých pacientů s NSCLC, léčených
v deseti pneumoonkologických centrech v období 1/2008-12/2012, za které jsou dostupná úplná data NORu.
V konečné fázi byla tedy analyzována
data celkem 18 162 dospělých pacientů s diagnózou NSCLC, z toho bylo
10 244 pacientů s protinádorovou léčbou.
Pokud jde o léčivé přípravky, které
jsou předmětem analýzy, byla provedena rešerše dostupných
datových zdrojů, týkajících se doporučených
léčebných postupů
u neresekabilního
a metastatického
NSCLC,(5) na jejímž základě byly
identif ikovány
účinné látky uvedené v přehledu
v tabulce č. 1. Radioterapie nebo jiná léčba
nebyly v analýze uvažovány.
Ve své analýze jsme se rozhodli zaměřit pouze na prvoliniovou léčbu
pokročilého neresekabilního a metastatického NSCLC a na druhou linii
již jen u léčby skvamózního NSCLC.
Vzhledem k tomu, že k dispozici pro
analýzu jsou pouze administrativní
data ZZ a nikoliv data klinická, použili jsme pro identiﬁkaci dané skupiny
pacientů předpoklad, že za zahájení
paliativní léčby je považována léčba,
která splňuje některou z následujících podmínek (identiﬁkovatelnou
z administrativních dat ZZ):
1. Jakákoliv léčba u pacientů v pri-

márním stadiu IV (kromě neoadjuvantní terapie před radikální resekcí.
2. Jakákoliv léčba u pacientů bez operační resekce plicního tumoru nebo
radikální radioterapie (lineární urychlovač v počtu nejméně 20 frakcí).
3. Jakákoliv chemoterapie mimo režimy, které se používají i při adjuvantní
terapii (vinorelbin + cisplatina, vinorelbin + karboplatina, paklitaxel + karboplatina).
4. Některé chemoterapeutické režimy (viz bod 3) mohou být použity
jak v adjuvantní, tak i paliativní léčbě.
Pokud bychom všechny tyto pacienty
vyřadili z důvodů, že neumíme rozhodnout mezi adjuvancí a paliací, tak
ztratíme polovinu léčených pacientů. Proto jsme se pokusili navrhnout
kritéria, která nám umožní přiřadit
některé takto léčené pacienty k paliativní léčbě, například podle dalších
doprovodných znaků (pokud po takovém režimu následuje režim výhradně
používaný v druhé linii paliace apod.).
5. Jakákoliv cílená léčba.
6. Radioterapie urychlovačem s počtem frakcí menším než 20, nebo použití jiného typu záření (kobalt, cesium,
RTG záření).
7. Léčba bisfosfonáty nebo denosumabem).
Za (neo)adjuvantní chemoterapii je
považována léčba, která:
1. Předchází datu zahájení paliativní
léčby.
2. Je použita při primární terapii onemocnění.
3. Je prováděna některým ze tří výše
uvedených režimů, používaných při
adjuvantní terapii.
4. Předchází radikální resekci plicního tumoru nebo radikální radioterapii, nebo je následuje, a to v krátkém
časovém odstupu.
5. Chemoterapeutické režimy, u kterých nelze rozhodnout, zda jde o léčbu adjuvantní nebo paliativní, jsou
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Analýza dat
Tabulka č. 1: Molekuly v léčbě neresekabilního a metastatického NSCLC analyzované
v období leden 2007 - prosinec 2014(5)

Tabulka č. 2: Epidemiologie NSCLC v České republice v r. 2013

Muži

Ženy

Celkem

2 956

1287

4243

57,3

24,1

40,4

-1,10 %

+ 51,6 %

+10,9 %

2 445

987

3 432

47,4

18,5

32,7

-6,40 %

+40,9 %

+3,9 %

Počet případů

6 486

3 233

9 719

125,7

60,4

92,5

Incidence (2013)

ATC kód

Látka

L01BA04

Pemetrexed

L01XC07

Bevacizumab

L01XE02

Geﬁtinib

L01XE03

Erlotinib

L01XE16

Krizotinib

L01AA06

Ifosfamid

L01BC05

Gemcitabin

Počet případů na 100 000 mužů/žen/osob

L01CA04

Vinorelbin

Graf č. 1: Stadium onemocnění při stanovení diagnózy NSCLC

L01CD01

Paklitaxel

L01CD02

Docetaxel

L01DC03

Mitomycin

L01XA01

Cisplatina

L01XA02

Karboplatina

L01XX19

Irinotekan

Počet případů
Počet nových případů na 100 000 mužů/žen/osob
Trend mezi roky 2003 - 2013
Mortalita 2013
Počet případů
Počet úmrtí na 100 000 mužů/žen/osob
Trend mezi roky 2003 - 2013
Prevalence (k 31. 12. 2013)

z další analýzy vyřazeny.
Pokud jde o vývoj incidence po stadiích, lze vysledovat vzrůstající podíl
pacientů ve stadiu IV (viz graf č. 1).
I na datech v České republice se potvrzuje trend známý ze světa o nárůstu procentuálního výskytu adenokarcinomu na úkor skvamózního
karcinomu plic. Zhruba 43 % ze všech
NSCLC je skvamózního typu a 37 % je
adenokarcinomů (viz graf č. 2).
Podíváme-li se detailněji na regionální
incidenci NSCLC v ČR, potvrzuje se,
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že nejvyšší výskyt tohoto typu nádorového onemocnění v přepočtu na
100 000 obyvatel je v krajích s nejvíce znečištěným životním prostředím
(viz graf č. 3). Nejvyšší relativní incidence NSCLC je v Ústeckém, Karlovarském, Plzeňském kraji a v Praze.
U skvamózního typu se do popředí
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ještě dostává kraj kraj Liberecký (viz
graf č. 4).
Zajímavá jsou data o počtu pacientů,
vyjádřeno procentuálně, s přístupem
k léčbě v pneumoonkologických centrech. Z analýzy jednoznačně vyplývá,
že přístup pacientů je závislý na pří-

Tabulka č. 3: Epidemiologie skvamózního typu NSCLC v ČR v roce 2013

Graf č. 3: Regionální incidence NSCLC v ČR

Muži

Ženy

Celkem

Počet případů

1439

401

1 840

Počet nových případů na 100 000 mužů/žen/osob

27,9

7,5

17,5

-17,8 %

+24,0 %

-10,9 %

Počet případů

1181

344

1 525

Počet úmrtí na 100 000 mužů/žen/osob

22,9

6,4

14,5

-21,4 %

+20,1 %

-14,8 %

Počet případů

3479

899

4 378

Počet případů na 100 000 mužů/žen/osob

67,4

16,8

41,7

Incidence (2013)

Trend mezi roky 2003 - 2013
Mortalita 2013

Trend mezi roky 2003 - 2013
Prevalence (k 31. 12. 2013)

Graf č. 2: Stadium onemocnění při stanovení diagnózy NSCLC

Graf č. 4: Regionální incidence
skvamózního typu NSCLC v ČR

tomnosti pneumoonkologického centra v regionu. Pokud takové centrum
v kraji není (Středočeský kraj, Karlovarský kraj, kraj Vysočina, Jihočeský
kraj, Pardubický kraj, Zlínský kraj,
Ústecký kraj, Liberecký kraj), pacienti
mají menší šanci být léčeni moderní
cílenou léčbou, jejíž indikace je právě
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na tato pneumoonkolgická centra navázána. Podobný údaj je pozorován
jak za celou skupinu NSCLC (graf č. 5),
tak i za subtyp skvamózního karcinomu plic. V průměru za celou Českou
republiku je podíl případů NSCLC léčených v pneumoonkologickém centru 46 %.
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Analýza dat
Graf č. 5: Regionální přehled počtu pacientů s NSCLC s primární léčbou
v pneumoonkologických centrech

Analýza první linie paliativní
léčby pokročilého neresekabilního
a metastatického NSCLC
V první linii paliativní léčby pokročilého neresekabilního a metastatického NSCLC je v deseti pneumoonkologických centrech léčeno některou

z uvedených molekul (tabulka č. 1)
každý rok okolo 900 pacientů (graf č.
6 a tab. č. 4). Tato čísla jsou zhruba
třetinová v porovnání s predikcí počtu léčených pacientů každoročně
připravovaných IBA MU Brno a zveřejňovaných v Modré knize ČOS ČLS

JEP,(5) což se dá vysvětlit faktem,
že část pacientů léčených ve stadiu
neresekabilního a metastatického
NSCLC v první linii paliativní léčby
je léčena mimo síť pneumoonkologických center (54 % dle naší analýzy)
a část pacientů je v tak špatném stavu, že nejsou k aktivní léčbě ndikovaní − patrně dalších cca 30 % pacientů
(nejlepší podpůrná léčba, paliativní
radioterapie apod.).
Pokud jde o strukturu používaných
léčivých přípravků v první linii paliativní léčby neresekabilního a metastatického NSCLC ve sledovaném
období 2008-2012, jsou dlouhodobě
nejvíce používanými přípravky vinorelbin v kombinaci s platinou a gemcitabin s platinou, ačkoliv u této
kombinace ale podíl klesá a naopak
narůstá podíl pacientů léčených
pemetrexedem. Byli identiﬁkováni
i nemocní léčení erlotinibem. Přesná
struktura včetně počtu pacientů léčených jednotlivými léčivými přípravky
bude předmětem následné analýzy.

Graf č. 6: Počty pacientů farmakologicky léčených v první linii paliativní léčby NSCLC v pneumoonkologických centrech ČR*
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Tabulka č. 4 (ke grafu č. 6): Počty pacientů farmakologicky léčených v první linii paliativní léčby NSCLC v pneumoonkologických centrech ČR

Počty
pacientů

2008

2009

2010

2011

2012

2008-2012

862

939

990

934

915

4 640

průměr

86

94

99

93

92

464

medián

82

88

101

86

94

464

minimum

24

35

27

25

25

159

maximum

172

181

192

217

147

909

N

Analýza druhé linie léčby u podskupiny pacientů se skvamózním
typem nádoru po prodělané léčbě
chemoterapií
Z analýzy zaměřené na léčbu skvamózního NSCLC ve druhé linii léčby
vyplývá, že v deseti pneumoonkolo-

gických centrech se léčí s touto diagnózou aktivně cca 110 pacientů ročně (graf č. 7 a tab. č. 5).
Převážná většina těchto předléčených pacientů je léčena docetaxelem
a erlotinibem. Původně hojně využí-

vaný pemetrexed je s postupem let
využíván méně a méně. Přesná struktura včetně počtu pacientů léčených
jednotlivými léčivými přípravku bude
předmětem následné analýzy.

Graf č. 7: Počty pacientů farmakologicky léčených ve druhé linii paliativní léčby skvamózního NSCLC v pneumoonkologických centrech ČR

Tabulka č. 5 (ke grafu č. 7): Počty pacientů farmakologicky léčených ve druhé linii paliativní léčby skvamózního NSCLC
v pneumoonkologických centrech ČR

Počty
pacientů

2008

2009

2010

2011

2012

2008-2012

124

163

117

104

110

618

průměr

12

16

12

10

11

62

medián

12

16

13

8

9

56

minimum

4

4

1

3

1

13

maximum

26

33

22

16

31

134

N
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Analýza dat
Tabulka č. 6: Vývoj incidence a mortality NSCLC v ČR v letech 2006-2013

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Incidence

3 910

4 226

4 171

4 234

4 328

4 280

4 360

4 243

Mortalita

3 281

3 418

3 377

3 377

3 427

3 518

3 421

3 432

Prevalence

7 055

7 436

7 823

7 823

8 940

8 940

9 390

9 719

Závěr
Celková incidence NSCLC v ČR kolísá, ve srovnání let 2003-2013 vzrostla o 11 %, pokud jde o trend posledních pěti let, růst je již jen na úrovni
0,4 % (tabulka č. 6). Podle predikcí lze
očekávat v roce 2016 incidenci 4 800
pacientů ročně.
Podobným způsobem se vyvíjí mortalita, ve srovnání let 2003-2013 mírně
vzrostla o 4 %, pokud jde o trend posledních pěti let, růst je již jen na úrovni 0,3 % (tabulka č. 6).
Negativním jevem je fakt, že jak incidence, tak i mortalita NSCLC za posledních deset let v ČR u ženské populace dramaticky narůstá. Negativní
trend lze také sledovat v incidenci nových případů v závislosti na stadiích,
kdy pozorujeme nárůst podílu nových
případů ve stadiu IV, pravděpodobě
díky rozvoji diagnostických metod.
Nejvíce zatížené z hlediska relativní
incidence jsou průmyslové oblasti severních a západních Čech a severní
Moravy a Slezska (NSCLC celkově),
u skvamózního typu, který má silný
vztah ke kouření, lze též pozorovat
rozdíly v regionální incidenci. Celkově lze vypozorovat, že ubývá skvamózního typu NSCLC v důsledku vyššího podílu adenokarcinomů.
Každoročně je léčeno v první linii
paliativní léčby v pneumoonkologických centrech přibližně 900 pacientů.
Ve druhé linii skvamózního NSCLC je
každoročně léčeno v pneumoonkologických centrech okolo 100 pacientů.
V průměru za celou Českou republiku je 46 % pacientů s NSCLC léčeno
v pneumoonkologických centrech.
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Dostupnost péče v pneumoonkologických centrech je regionálně výrazně rozdílná, což je dáno především
geograﬁckým rozmístěním pneumoonkologických center. Dále se
na tomto faktu mohou podílet i další
faktory, jakými jsou neochota pacientů dojíždět za léčbou na vzdálenější
pracoviště, ochota klinických onkologů a pneumologů mimo pneumoonkologická centra s těmito centry spolupracovat. Dalším faktorem, který
léčbu v pneumoonkologických centrech ovlivňuje, je to, že „centrová“
léčba byla doposud indikována pouze u neskvamózních NSCLC, proto
byli nemocní se skvamózním NSCLC
léčeni mimo centra.
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Poznámky k článku
prof. MUDr. Skřičkové
„Mapování epidemiologické situace nemalobuněčného
karcinomu plic a obraz léčebné péče v ČR s důrazem na léčbu
neresekovatelného a metastatického stadia v letech 2007-2013”
Petr Honěk
Zajímavé údaje, které jménem kolektivu autorů představila ve svém článku prof. Skřičková, potvrzují obecně
známý jev − neustále rostoucí onkologickou zátěž naší populace. Jedná
se o trend, se kterým je potřeba se
každoročně vyrovnávat při plánování
zdravotně pojistného plánu. Na léčbu
těch nejtěžších onemocnění v rámci
specializovaných center vydala VZP
v minulém roce 7,8 miliard korun,
v letošním roce plánujeme již výdaj
8,5 miliardy, nárůst je tedy markantní. Navzdory obrovským pokrokům
ve vývoji nových léčivých přípravků
však nemůžeme pouhou léčbou vyřešit čím dál palčivější problematiku nádorových onemocnění.
Naše opatření se tedy soustředí jednak
na preventivní aktivity, jednak na racionální využívání limitovaných ﬁnančních zdrojů na zdravotní péči. Pokud
jde o v článku zmíněný karcinom plic,
pak klientům naší zdravotní pojišťovny,
kteří chtějí skoncovat s kouřením, nabízíme až 500,- Kč jako ﬁnanční příspěvek na náklady spojené s nákupem léčivých přípravků na odvykání kouření.
Významnou roli při snižování expozice
karcinogenům a omezování rizikového
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chování populace hraje též optimálně
nastavená legislativa, a z tohoto důvodu podporujeme i přijetí tzv. protikuřáckého zákona. Je známo, že časná
diagnóza bezpříznakového onemocnění stanovená v rámci screeningových
programů umožňuje léčit již bezpříznaková časná stadia onemocnění, a tak
výrazně zvýšit šanci na dlouhodobé
přežití pacientů. Je tedy potřeba zaměřit úsilí i na tento typ sekundárních preventivních opatření. V České republice
bylo v lednu 2014 za naší výrazné podpory zahájeno adresné zvaní občanů
k preventivním vyšetřením na rakovinu prsu, tlustého střeva a konečníku
a děložního hrdla.
Pokud už na onemocnění dojde, naší
snahou je zpřístupnit co nejširšímu
počtu našich pacientů moderní protinádorovou „cílenou” léčbu. V rámci
kontroly racionální spotřeby léčivých
přípravků je třeba přijmout řadu opatření, která nám pomáhají zvládat stále
vyšší a vyšší ﬁnanční nároky vynakládané na péči o pacienty s těžkými
zhoubnými onemocněními. Jednotlivé
kroky, které realizujeme v této oblasti,
se zaměřují na pečlivé hodnocení zdravotnických technologií v okamžiku

vstupu na trh, dále na pravidelné kontroly přímo u poskytovatelů zdravotní
péče a na úspory v jiných kategoriích
léčivých přípravků, např. v ambulantním sektoru. Právě takto „ušetřené”
ﬁnanční prostředky pak mohou být
směrovány na léčbu těch nejtěžších
pacientů, jak je tomu v případě centrové péče.
V článku autorka poukázala i na jeden
údaj, který se týká dostupnosti léčby
v pneumoonkologických centrech pro
pacienty s NSCLC. Ač je v takovém
případě vždy třeba vyvažovat mezi dostupností a tím, že pacienty soustředíme na špičkově vybavená pracoviště,
je fakt, že více než polovina pacientů
s pokročilým NSCLC do těchto center
nedoputuje, alarmující. Aktuálně připravujeme ve spolupráci s odbornými
společnostmi plán, jak zlepšit dostupnost komplexní centrové péče pro
pacienty s karcinomem plic tak, abychom dosáhli úrovně známé z jiných
onkologických diagnóz.
MUDr. et JUDr. Petr Honěk
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
e-mail: petr.honek@vzp.cz
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