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Úvod 
• „Nejdůležitější podmínkou přechodu ke 

komunismu je přeměna práce v první životní 
potřebu pro všechny členy společnosti… lidé 
se musí naučit pracovat, aniž by mysleli na 
odměnu, tj. zadarmo…“ (Fedosejev: Vědecký 
komunismus, 1973) 

• Vše včetně zdravotnictví bude zdarma 
• Úvahy o penězích ve zdravotnictví jsou 

nemorální (ještě v 90tých letech 20. století) 



Co to je farmakoekonomika? 

• Farmakoekonomika je interdisciplinární vědní 
obor, který se zabývá ekonomickými aspekty 
poskytování zdravotní péče, obvykle ve 
vztahu k její účinnosti 

• Spolupracují zde ekonomové, lékaři, 
farmaceuti a statistici 

• Cíl: Zdravotní péče má být na nejvyšší 
odborné úrovni, všeobecně dostupná a levná 
současně 



Co to je farmakoekonomika? 
• Je rozpor mezi stále narůstajícími možnostmi 

ideální medicíny a omezenými finančními 
zdroji, farmakoekonomika jej má vyřešit 

• Farmakoekonomika napomáhá, jak omezené 
finanční zdroje využít co možná nejlépe 

• Záchrana lidského života je významná, není 
však možno zachránit jednoho člověka na 
úkor utrpení mnoha dalších jedinců 

• Farmakoekonomika se netýká jen 
farmakoterapie, ale všech způsobů léčby, 
diagnostiky, organizačních aspektů… 



Co to je farmakoekonomika? 

• Farmakoekonomika má racionalizovat a 
zprůhlednit řízení zdravotnictví 

• Má zodpovědět otázky: 
Jaká léčba je nejvhodnější? 
Kdy se s ní má započít? 
Kde má být poskytována? 
Komu má být poskytována? 
Jak má být poskytována? 



Co to je farmakoekonomika? 

• Farmakoekonomika není šetření 
finančních prostředků na léčbu za 
každou cenu 

• Farmakoekonom není ten, kdo zná 
cenu všeho ale nezná hodnotu ničeho 

• Zakladatelé oboru: 
McCaffree 1969; Williams 1974; 

Drummond, 1993 



Základní farmakoekonomické 
metody 

• Rozbor nákladů (cost analysis) – prostý 
rozbor nákladů, aniž by byl hodnocen 
jejich přínos 

• Rozbor nákladů na konkrétní 
onemocnění (cost of illness analysis) – 
zkoumají se přímé i nepřímé náklady na 
danou nemoc, je možný přístup bottom 
up nebo top down 



Základní farmakoekonomické 
metody 

• Rozbor nákladů a přínosů (cost benefit 
analysis) – přínosy jsou hodnoceny jen 
finančně, např. zvýšená tvorba HDP 
uzdraveným člověkem, odpadnutí 
nutnosti jeho další hospitalizace aj. 

• Jaká je ekonomická hodnota utrpení 
nemocného, např. při bolesti? 



Základní farmakoekonomické 
metody 

• Rozbor nákladové účinnosti (cost 
effectiveness analysis) – náklady jsou 
hodnoceny v penězích, účinnost 
vyplývá z přirozeného hodnocení 
průběhu nemoci (např. změna výše 
psychopatologie na posuzovací škále u 
duševních nemocí, délka hospitalizace, 
počet dnů v remisi u duševní poruchy) 



Základní farmakoekonomické 
metody 

• Rozbor účinnosti v definovaných 
podmínkách (cost efficacy analysis) – 
hodnocení v podmínkách kontrolované 
klinické studie, to však neodpovídá 
běžné klinické praxi, nejsou hodnoceny 
náklady nepřímé 



Základní farmakoekonomické 
metody 

• Rozbor účelnosti nákladů (cost utility 
analysis) – náklady se vztahují ke změně 
kvality života pacienta po léčbě 

• Kvalita života se udává v letech 
standardizované kvality života QALY (quality 
adjusted life year) 

• Kvalita života se hodnotí na škále od 0 do 1 
• Je možno srovnávat různé léčebné postupy u 

různých nemocí, tělesných i duševních 
• Zde se berou v úvahu také subjektivní pocity 

nemocného 



Základní farmakoekonomické 
metody 

• Retrospektivní studie – zpětný rozbor 
administrativních databází, odráží 
skutečnou klinickou praxi, zdravotní 
stav se zpětně obtížně hodnotí, studie 
jsou rychlé, levné 

• Prospektivní studie – jsou časově 
náročné 



Základní farmakoekonomické 
metody 

• Rozbor klinického rozhodování (clinical 
decision analysis) 

• U každé možnosti vývoje se hodnotí její 
pravděpodobnost a cena 

• Srovnávají se léčebné alternativy u 
jedné nemoci 

• Dosazování jednotlivých údajů může být 
subjektivní 



Základní farmakoekonomické metody 



Druhy nákladů 

• Přímé zdravotnické – fixní (budovy) vs 
variabilní (léky) 

• Přímé nezdravotnické – např. na dopravu k 
vyšetření 

• Nepřímé – morbidity costs (pokles 
produktivity práce, dávky při PN, invalidní 
důchod) vs mortality costs (trvalá ztráta 
tvorby HDP daným jedincem) 



Druhy nákladů 

• Ekonomové nejsou při hodnocení nepřímých 
nákladů jednotní 

• „Pokud někdo pro nemoc není schopen 
pracovat, bez problémů jej nahradí někdo jiný 
kdo dříve práci neměl, společenská škoda 
není žádná“ 

• „Při sebevraždě sám nemocný zhodnotil, že 
jeho život nemá žádnou cenu, účtujte za jeho 
ztrátu 0 dolarů“ 



Farmakoekonomika v psychiatrii - 
problémy 

• Duševní nemoci většinou ke ztrátě života nevedou, 
výrazně však snižují jeho kvalitu 

• Obvykle jsou celoživotní 
• Obvyklá je kombinace několika léčebných postupů 

současně (více léků + elektrokonvulze + 
psychoterapie + resocializace) 

• Potřebu hospitalizace ovlivňují také sociální faktory 
(přístup a péče ze strany rodiny, dostupnost léčby 
ambulantní), nejen klinický stav 

• Hodnocení kvality života u duševních poruch není 
standardizováno 

• Nepřímé náklady > přímé náklady 



Farmakoekonomika demence 
• Náklady vznikají také u pečovatele (nemůže chodit 

do práce, nevyspí se v noci, má špatnou kvalitu 
života, trpí depresí…) 

• Léky činí jen 2 % celkových nákladů 
• Podávání donepezilu v dávce 5 mg denně po dobu 5 

let v Kanadě oproti jeho neposkytování vede k 
průměrné úspoře 929 kanadských dolarů u jednoho 
pacienta – klesne potřeba hospitalizace (O´Brien et 
al., 1998) 



Farmakoekonomika úzkostných 
poruch 

• Příznaky panické ataky – dušnost, bolest na hrudi, 
bušení srdce, pokles krevního tlaku, bolest hlavy, 
závratě, neschopnost chůze, mlhavé vidění, 
gastrointestinální obtíže, ochromující úzkost… 

• Nemocný je postupně vyšetřován a léčen praktickým 
lékařem, internistou, neurologem… teprve poté je 
odeslán na psychiatrii 



Farmakoekonomika úzkostných 
poruch 

• Skupinová psychoterapie u jednoho 
nemocného oproti její nepřítomnosti 
vede k úspoře 430 dolarů za rok, jelikož 
klesá navštěvování nepsychiatrických 
zdravotnických služeb pro tělesné 
obtíže, navíc se počet dní pracovní 
neschopnosti za rok snížil o 80 % 
(Kashner et al., 1995) 



Farmakoekonomika deprese 
• V roce 1993 1 tbl amitriptylinu stála 50 haléřů, 1 tbl 

citalopramu stejně jako 1 tbl fluoxetinu stála 50 Kč 
• Má smysl tak drahá antidepresiva vůbec ordinovat? 
• Prospektivní otevřená studie nákladové účinnosti 

amitriptylinu (N = 31), citalopramu (N = 29) a 
fluoxetinu (N = 30) v léčbě deprese u 
hospitalizovaných nemocných (Hosák et al., 1997) 



Farmakoekonomika deprese 
• Délka hodnocení = 7 měsíců 
• Hodnocené náklady – cena antidepresiva, 

přiordinovaná psychofarmaka, léčba nežádoucích 
účinků antidepresiva, kontroly v psychiatrické 
ambulanci, hospitalizace, nově přiznané invalidní 
důchody 

• Hodnocená účinnost – počet dní, strávených mimo 
nemocnici 

• Výsledek: AMI 428 Kč/den mimo nemocnici, CIT 459 
Kč/den mimo nemocnici, FLU 355 Kč/den mimo 
nemocnici, P = N.S. 

• „Levnost“ amitriptylinu byla kompenzována zvýšenou 
potřebou drahé hospitalizace 



Farmakoekonomika deprese 

• Pacienti, léčení amitriptylinem, nejvíce trpěli 
nežádoucími účinky (kardiovaskulární, 
gastrointestinální, anticholinergní, sedativní 
aj.) 

• Při léčbě levným lékem se neušetří vůbec nic 
a pacienti se budou nejvíce trápit 

• Cena České psychiatrické společnosti a 
Americké psychiatrické asociace za nejlepší 
přednášku v roce 1996, studijní pobyty v USA 





Jak dále ve farmakoekonomice? 

• Standardizovat jednotlivé postupy hodnocení 
• Účinky léčby spíše hodnotit dle více 

proměnných současně 
• Studie mají být naturalistické a dlouhodobé, 

prospektivní a randomizované 
• Je třeba se zejména zaměřit na nákladovou 

účinnost, také na kvalitu života nemocných 
• Financování studií farmaceutickými firmami 

není vhodné 



Jak dále ve farmakoekonomice? 

• „Práce farmakoekonoma nikdy nekončí. 
Objevují se nové způsoby léčby, mění 
se systémy zdravotní péče. 
Farmakoekonomika bude zapotřebí tak 
dlouho, pokud bude existovat lékařství a 
tržní hospodářství“ (Knapp, 1995) 



Problém farmakoekonomiky v ČR 

• Farmakoekonomika = mrtvě narozené dítě 
• Zdravotní péče není odborný problém, ale politikum 



Děkuji za pozornost 
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