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ABSTRAKT 

 

Model pro zhodnocení efektivity domácí umělé plicní ventilace 

V současné době je snaha o neustálé zvyšování kvality poskytované péče, při kterém by 
současně mělo docházet k efektivnímu využívání finančních zdrojů. Jednou z typických 
oblastí je péče o ventilované pacienty umělou plicní ventilací (UPV). UPV je používána 
typicky ve zdravotnických zařízeních, nicméně její použití v domácím prostředí může 
snížit náklady a také zvýšit kvalitu života pacienta. Cílem disertační práce je vytvoření 
a aplikace modelu pro zhodnocení efektivity domácí umělé plicní ventilace (DUPV) 
u dospělých pacientů s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS) a chronickou obstrukční 
plicní nemocí (CHOPN) v České republice a následná analýza možných rizik jejího 
použití. Analýza nákladů UPV a DUPV byla provedena z perspektivy plátce zdravotní 
péče, zdravotnického zařízení a pacienta včetně nepřímých nákladů. Pro zhodnocení 
nákladové efektivity DUPV s komparátorem UPV u dospělých pacientů s ALS a CHOPN 
během 10letého časového horizontu z perspektivy plátce zdravotní péče a perspektivy 
celospolečenské byl sestaven Markovův model. Parametry modelu byly získány 
z literatury a názorů odborníků zabývajících se domácí péčí a DUPV. Pro obě diagnózy 
a perspektivy byla provedena analýza nákladů a užitku (CUA), jejíž výsledky jsou 
uvedeny v podobě incremental cost-utility ratio (ICUR). Nejistota nákladových analýz 
byla hodnocena jednosměrnou analýzou citlivosti, probabilistickou analýzou senzitivity 
a analýzou scénářů. Pro analýzu rizik v rámci domácí ošetřovatelské péče byla použita 
Analýza způsobů a důsledků poruch ve zdravotnictví (HFMEA) a pro analýzu rizik 
možných selhání u technického vybavení byla použita Analýza způsobů a důsledků 
poruch (FMEA). Hodnota ICUR pro ALS z perspektivy plátce zdravotní péče je 
-3,4*107 Kč/QALY a z perspektivy celospolečenské 7,6*106 Kč/QALY. Hodnota ICUR 
pro CHOPN z perspektivy plátce zdravotní péče je -7,7*107 Kč/QALY a z perspektivy 
celospolečenské 4,1*107 Kč/QALY. Pomocí HFMEA bylo identifikováno 41 rizik, 
z toho u 14 selhání byly definovány potenciální příčiny a stanovena následná řešení. 
Celkem 22 potenciálních poruch bylo identifikováno pomocí FMEA. Výsledky analýz 
nákladů a užitku z perspektivy plátce zdravotní péče a perspektivy celospolečenské 
naznačují, že DUPV u dospělých pacientů s ALS a CHOPN je nákladově efektivní. 
Z hlediska předcházení vzniku poruch a selhání DUPV je potřeba zejména správně  
a opakovaně proškolovat neformální pečovatele a zajistit vhodné podmínky pro 
fungování přístrojové techniky.  

Klíčová slova 

Domácí umělá plicní ventilace, analýza nákladů a užitku, Markovův model, HFMEA, 
FMEA 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

A model for assessing the effectiveness of home mechanical ventilation 

At present, there is an effort to continuously improve the quality of health care provided, 
while there should be an efficient use of financial resources. One typical area is the care 
of patients ventilated with mechanical ventilation (MV). MV is typically used in 
healthcare settings, but its use in the home environment can reduce costs and improve the 
patient’s quality of life. The aim of this dissertation is to develop and apply a model to 
evaluate the effectiveness of home mechanical ventilation (HMV) in adult patients with 
amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) 
in the Czech Republic and to analyse the potential risks of its use. The cost analysis of 
MV and HMV was performed from the perspective of the healthcare payer, the healthcare 
facility, and the patient, including indirect costs. A Markov model was constructed to 
evaluate the cost-effectiveness of HMV with the comparator MV in adult patients with 
ALS and COPD over a 10-year time horizon from the perspective of the healthcare payer 
and the societal perspective. The parameters of the model were obtained from the 
literature and the opinions of experts in home care and HMV. A cost-utility analysis 
(CUA) was performed for both diagnoses and perspectives, the results are presented in 
the form of an incremental cost-utility ratio (ICUR). Uncertainty in the cost-utility 
analyses was assessed by one-way sensitivity analysis, probabilistic sensitivity analysis 
and scenario analysis. The Healthcare Failure Modes and Effects Analysis (HFMEA) was 
used to analyse the risks in home nursing care and the Failure Modes and Effects Analysis 
(FMEA) was used to analyse the risks of potential failures in technical equipment. The 
ICUR value for ALS from a healthcare payer perspective is -3.4*107 CZK/QALY and 
from a societal perspective is 7.6*106 CZK/QALY. The ICUR value for COPD from  
a healthcare payer perspective is -7.7*107 CZK/QALY and from a societal perspective is 
4.1*107 CZK/QALY. Using the HFMEA, 41 risks were identified, of which 14 failures 
had potential causes defined and subsequent solutions identified. A total of 22 potential 
failures were identified using FMEA. The results of the cost-utility analyses from  
a healthcare payer perspective and a societal perspective suggest that HMV in adult 
patients with ALS and COPD is cost-effective. From the perspective of preventing HMV 
failures and malfunctions, proper and repeated training of informal caregivers and 
ensuring appropriate conditions for instrumentation are needed.  

Keywords 

Home mechanical ventilation, cost-utility analysis, Markov model, HFMEA, FMEA 
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Úvod 
Rychlý pokrok zdravotnické přístrojové techniky vytváří tlak na zvyšování kvality 

poskytované zdravotní péče, což vede mimo jiné k neustálému zvyšování nákladů na 
zdravotnictví a poskytovanou zdravotní péči. Proto je nezbytné hodnotit nové metody  
a postupy zdravotní péče společně se zavedenými standardními metodami tak, aby 
docházelo k efektivnímu využívání dostupných finančních zdrojů. Jednou z oblastí, kde 
se nabízí zhodnocení efektivity, je umělá plicní ventilace a její potenciální použití 
v domácím prostředí, které by mohlo vést k úspoře nákladů. Přesun pacienta do domácí 
péče a jeho následná péče je složitý proces, který může snížit náklady na poskytovanou 
péči pacientovi, a navíc zvýšit jeho kvalitu života, nicméně může představovat i určitá 
rizika. Vzhledem k možným klinickým přínosům, možným rizikům a případné úspoře 
nákladů je tento přístup poskytování zdravotní péče nezbytné komplexně zhodnotit  
a následné rozhodování by mělo být učiněno na základě dostupných údajů ve spolupráci 
s odborníky na konkrétní oblast poskytování zdravotní péče. 

V České republice se začalo s přesunem invazivně ventilovaných pacientů do domácí 
péče v roce 2003. Postupem času se zjistilo, že se jedná o velmi zdlouhavý a neefektivní 
systém, který nedokáže poskytnout potřebnou péči všem možným pacientům, a přitom 
docházelo k dalším problémům s technickým vybavením přímo u pacientů. Významná 
změna nastala s pilotním projektem Všeobecné zdravotní pojišťovny, který zjednodušil 
proces poskytování a financování invazivní domácí umělé plicní ventilace. Po pilotním 
projektu byly převzaty některé poznatky a zkušenosti, přesto ale současný systém 
poskytování připomíná více původní systém z roku 2003, který opět nebere v potaz 
neinvazivní přístup ventilační podpory. Systém poskytování domácí umělé plicní 
ventilace by měl vycházet z doporučených postupů a zahraničních zkušeností a následně 
být analyzován z pohledu efektivity a bezpečnosti. 

Cílem disertační práce je vytvoření a aplikace modelu pro zhodnocení efektivity 
domácí umělé plicní ventilace (DUPV) u dospělých pacientů s amyotrofickou laterální 
sklerózou (ALS) a chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) v České republice 
a následná analýza možných rizik použití v domácím prostředí. 
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1 Současný stav problematiky 

V rámci této kapitoly jsou shrnuty nejdůležitější poznatky a současný stav 
problematiky, který se týká domácí umělé plicní ventilace (DUPV). V jednotlivých 
podkapitolách je řešena základní charakteristika umělé domácí ventilace a její využití 
v domácím prostředím, a to v Evropě a v České republice (ČR). Pro Českou republiku 
jsou následně rozebrány jednotlivé metodiky financování týkající se DUPV v ČR. Další 
část se týká hodnocení zdravotnických technologií a jednotlivých oblastí důležitých pro 
zhodnocení DUPV. Na závěr jsou představeny možnosti modelovacích technik a jejich 
využití u DUPV. 

1.1 Umělá plicní ventilace 

Umělá plicní ventilace (UPV) je způsob dýchání, který zajišťuje plně nebo částečně 
mechanický průtok plynů respiračním systémem. Využívá se jako krátkodobá nebo 
dlouhodobá podpora nemocných, kteří trpí závažnou poruchou ventilační nebo 
oxygenační funkce dýchacího systému nebo u nich taková porucha hrozí [1]. 

Cíle UPV jsou děleny na patofyziologické a klinické. V případě, že tato 
patofyziologická nebo klinická odůvodnění použití UPV zaniknou, tak je potřeba UPV 
co nejdříve ukončit [1]. 

• patofyziologické cíle 
o podpora nebo jiná manipulace s výměnou plynů v plicích,  
o ovlivnění velikosti plicního objemu, 
o snížení dechové práce. 

• klinické cíle 
o dosažení individualizovaných parametrů oxygenace a ventilace na základě 

aktuálního stavu pacienta, 
o omezení nežádoucích účinků UPV (plicních i mimoplicních) [1]. 

UPV může být prováděna buď invazivně nebo neinvazivně. Neinvazivní přístup  
(NIV, non-invasive ventilation) může být prováděn za použití negativních tlaků 
(např. železných plic) nebo již běžněji pomocí metody aplikace pozitivního tlaku. Jako 
rozhraní pro NIV se obecně používají nosní masky, masky nosní dutiny ústní, 
celoobličejové masky nebo náustky. Invazivní přístup může být zajištěn pomocí 
endotracheální intubace nebo tracheostomie [2, 3]. 

1.2 Domácí umělá plicní ventilace  

Mechanická ventilace se začala používat již v první polovině 20. století, a to ve známé 
formě použití jako podtlaková ventilace železnými plícemi. V dnešní době převládá 
použití pozitivního tlaku, které probíhá, jak už bylo zmíněno, invazivně nebo 
neinvazivně. Lze ji využívat jak v nemocničním prostřední, tak již také v domácím 
prostředí [2]. 
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Použití domácích neinvazivních ventilací bylo zahájeno na počátku devadesátých let 
jako léčba pro pacienty s chronickým respiračním selháním a sekundárně na restrikční 
ventilační poruchy nervosvalového onemocnění. Následně se také domácí umělá plicní 
ventilace ukázala jako účinná u pacientů s hypoventilačními syndromy způsobenými 
obezitou a v menší míře u některých pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí 
(CHOPN) u stabilního stavu pacienta. I když bylo prokázáno, že DUPV snižuje klinické 
obtíže, zlepšuje funkční parametry a kvalitu života souvisejí se zdravím (HRQL, Health 
Related Qualit of Life) a v mnoha případech snižuje úmrtnost a hospitalizaci, tak se 
vyskytují problémy související se samotným zajištěním DUPV. Ve výzkumu je pak stále 
zkoumán správný čas inicializace DUPV a použití optimální techniky ventilace [3–7]. 

Přesto však HRQL, omezené zdroje nemocnic a zvyšující se nároky na dlouhodobou 
mechanickou ventilaci motivovaly poskytovatele, pacienty a rodiny k vytvoření 
udržitelného domácího prostředí pro osoby s podporou ventilace [8]. 

1.2.1 Indikace domácí umělé plicní ventilace 

Pro DUPV jsou obecně indikováni pacienti, u nichž došlo k dechovému selhání 
a nejsou schopni dosáhnout požadované spontánní ventilace bez přístroje. Dle doporučení 
světových guidelines [2, 3, 9–11] by měl být pacient před propuštěním ze zdravotnického 
zařízení ve stabilním stavu. Měla by být zajištěna ošetřovatelská péče a zásobování 
potřebnými zdravotnickými prostředky. Veškeré úpravy domácího prostředí, zajištění 
péče a další opatření by měly být konzultovány s pacientem, a to s ohledem na jeho 
kvalitu života, přání a požadavky. 

Obdobné podmínky pro indikaci jsou i v České republice, kde je požadovaný stabilní 
zdravotní stav, motivované rodinné zázemí a splnění všech podmínek dle dané metodiky 
poskytování DUPV. DUPV musí mít vliv na celkové zlepšení kvality života a je 
indikována ošetřujícím lékařem a dalšími odborníky, jako pneumolog, neurolog, 
internista a kardiolog [12]. Dle dotazníkové akce Eurovent survey 2002 [6] se pacienti 
rozdělují do 3 skupin: 

• nervosvalové 
o neuromuskulární onemocnění (svalové dystrofie, spinální svalová atrofie, 

amyotrofická laterální skleróza) centrální hypoventilace, úrazy míchy, 
obrna bráničních nervů.  

• pneumologické 
o chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), cystická fibróza, plicní 

fibróza, bronchiektázie, bronchopulmonální dysplazie. 
• patologie hrudního koše 

o abnormity hrudního koše, kyfoskolióza, hypoventilace při obezitě, stavy 
po plicní resekci [6]. 

Mezi typické diagnózy pacientů, které využívají DUPV, patří ze skupiny 
nervosvalových onemocnění diagnóza amyotrofická laterální skleróza (ALS), ze skupiny 
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pneumologických onemocnění diagnóza CHOPN a ze skupiny patologie hrudního koše 
diagnóza hypoventilační syndrom při obezitě [4, 13–15]. 

1.2.2 Domácí umělé plicní ventilace dle ISO normy  

Požadavky na plicní ventilátory, které jsou určeny pro zdravotní péči v domácím 
prostředí u pacientů závislých na ventilaci k zajištění svých životních funkcí, jsou 
specifikovány v ČSN EN ISO 80601-2-72 s názvem „Zvláštní požadavky na základní 
bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro domácí péči o pacienty závislé na 
ventilátoru“. Jedná se o českou verzi evropské normy EN ISO 80601-2-72:2015 [16]. 

Další dvě normy ISO 80601-2-79:2018 [17] (česká verze ČSN EN ISO 80601-2-79) 
a ISO 80601-2-80:2018 [18] (česká verze ČSN EN ISO 80601-2-80) jsou normy, které 
stanovují zvláštní požadavky na základní bezpečnost a základní vlastnosti ventilačního 
podpůrného zařízení pro ventilační nedostatečnost a poškození. 

ČSN EN ISO 9999, která stanovuje klasifikaci a terminologii asistivních technologií 
a je českou verzí k ISO 9999:2016 [19], řadí plicní ventilátory a pomůcky s nimi 
související mezi asistivní technologie. Pomůcky spojené s umělou plicní ventilací spadají 
do první skupiny, tedy asistivní produkty pro osobní medicínskou léčbu – ISO kód 04, 
a dále do její podskupiny s názvem asistivní produkty pro respiraci – ISO kód 04.03, pod 
kterou se nachází dalších 8 specifických skupin: 

• pomůcky pro úpravu vdechovaného vzduchu, 
• inhalační vybavení, 
• respirátory, 
• kyslíkové jednotky, 
• odsávačky, 
• pomůcky pro polohování, 
• pomůcky pro trénink dýchacích svalů, 
• pomůcky pro měření množství vdechovaného a vydechovaného   vzduchu 

(spirometry). 

S klasifikací asistivních technologií a jejich přehledem souvisí European Assistive 
Technology Information Network (EASTIN), což je evropská informační síť, která se 
zabývá asistivními technologiemi a autonomií tělesně postižených [20].  

1.3 Použití domácí umělé plicní ventilace v Evropě 

Společnost European Respiratory Society publikovala studii Eurovent [6], která 
zhodnotila stav týkající se DUPV v 16 evropských zemí. Do studie bylo od června 2001 
do června 2002 zahrnuto 483 center, mezi která patřila univerzitní nemocnice, klasické 
nemocnice, privátní instituce a další asociace. Studie uvádí, že průměrný evropský počet 
pacientů s DUPV je 6,6/100 000 obyvatel. Česká republika se tedy se svým průměrem 
pacientů (přibližně 1,2/100 000 obyvatel) staví velmi nízko pod danou hodnotu, i když se 
jedná pouze o invazivní DUPV. Souhrnné statistické údaje jsou uvedeny v tabulce 1.1. 
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Tabulka 1.1: Souhrnné informace o počtu DUPV v evropských zemích [6] 

Země Počet center Počet uživatelů DUPV Počet uživatelů na 
100 000 obyvatel 

Rakousko 7 508 3,8 
Belgie 17 501 5,0 

Dánsko 2 503 9,6 
Finsko 16 121 8,7 
Francie 58 6 338 17 

Německo 22 4 220 6,5 
Řecko 5 122 0,6 
Irsko 14 155 3,4 
Itálie 44 1 928 3,9 

Nizozemsko 9 918 5,6 
Norsko 17 377 7,8 
Polsko 17 46 0,1 

Portugalsko 20 801 9,3 
Španělsko 15 1 400 6,3 
Švédsko 17 746 10 

Velká Británie 47 2 842 4,1 
Celkem 329 21 526 6,6 

Počtem pacientů se zabývala i švédská studie [21] z roku 1996, která vychází z dat 
národního registru společnosti Swedish Society of Chest Medicine. Již v roce 1996 mělo 
Švédsko průměrný počet pacientů 6,1/100 000 obyvatel. Tento průměr se lišil dle 
regionů, a to v rozmezí 1,2 až 20/100 000 obyvatel. Studie probíhala také ve spolupráci 
s dánskými kolegy, u nichž byl počet pacientů na DUPV přibližně 5,1/100 000 obyvatel. 
Autoři dále uvádějí, že rozdíly v počtech pacientů na DUPV mezi evropskými zeměmi 
jsou nejspíše způsobeny druhem zdravotnického systému než množstvím diagnóz 
vhodných pro DUPV.  

Novější studie [22] ze Švédska mimo jiné analyzovala také data z národního registru 
a uvádí, že celkový průměr počet pacientů na DUPV je 10,5/100 000 obyvatel. Studie tak 
potvrzuje informace ze studie Eurovent a dokazuje, že dochází k neustálému nárůstu 
pacientů na DUPV, který předpokládali autoři předchozí studie.  

U katalánských pacientů s neuromuskulárními onemocněními byla v roce 2001 
průměrná prevalence využití domácí umělé plicní ventilace 2,5/100 000 obyvatel. Avšak 
míra se pohybovala od 0,3/100 000 v Leidě až po 4,3/100 000 obyvatel v Barceloně. To 
je ve studii vysvětleno spíše skeptickým postojem k využívání DUPV než prevalencí 
onemocnění vhodných pro DUPV. V dnešní době se ale využití DUPV již zvyšuje 
a situace je podobná ostatním evropským zemím [23]. 

Další studie [24] zaznamenala růst prevalence v Polsku, který je 116násobný od roku 
2000 do roku 2010. V roce 2000 využívalo DUPV pouze 8 pacientů. Tento počet do roku 
2010 vzrostl na 928 pacientů, což odpovídá prevalenci 2,5/100 000 obyvatel.  

Nárůst pacientů ukazuje i nový průzkum [14], který proběhl v Maďarsku mezi 
březnem a červencem 2018. Celkem 17 lokalit uvedlo 384 pacientů, kteří využívali 
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DUPV. To odpovídá celkové prevalenci 3,9/100 000 pro DUPV v Maďarsku, což ale 
znamená, že současná prevalence je stále výrazně nižší než ve většině ostatních států 
Evropy v porovnání se studií Eurovent.  

Od průzkumu společnosti European Respiratory Society se stalo používání DUPV 
rozšířenější. Dochází k nárůstu počtu pacientů, vznikly lepší systémy úhrad zdravotní 
péče, rozšířily se nové indikace a celkově se zlepšila používaná technologie k zajištění 
DUPV. Přesto však chybí jasná důkazní základna o využití DUPV a další studie 
zabývající se shromážděním dat o využití DUPV v Evropě [13]. V důsledku toho a na 
základě dostupných studií se očekává, že současná prevalence DUPV bude vyšší než ta, 
která je popsána ve studii Eurovent, a to i v zemích, kde tato praxe nebyla v posledním 
desetiletí rozšířena. Navíc stále chybí srovnání s výše uvedenými národy [14].  

1.4 Použití domácí umělé plicní ventilace v ČR 

V České republice existuje v současné době (od 1. 12. 2019) pouze jedna oficiální 
metodika poskytování a financování invazivní DUPV. Další dva níže uváděné modely 
existovaly v minulých letech a přispěly k rozvoji DUPV v ČR. Jeden z modelů byl 
zaštítěn MZ ČR a samotný plicní ventilátor poskytovala Fakultní nemocnice (FN) Brno. 
Druhý model byl model pouze pilotní a byl zprostředkován Všeobecnou zdravotní 
pojišťovnou (VZP) ČR. Pod VZP ČR vznikla také současná metodika pro zajištění 
DUPV. Avšak žádná ze zmíněných metodik nebere v potaz neinvazivní přístup DUPV 
a financování tohoto přístupu je zajišťováno přes úhradu zdravotnického prostředku (ZP) 
na poukaz. 

1.4.1 Projekt Ministerstva zdravotnictví ČR 

V České republice byla stanovena od roku 2003 Komise pro realizaci domácí umělé 
plicní ventilace, která posuzovala žádosti o přidělení a financování ventilačního přístroje. 
Jednalo se o přístroje zdravotnických zařízení, která na spinální jednotce nebo jiném 
intenzivním lůžku ošetřují pacienty, kteří musí být na základě svého zdravotního stavu 
trvale připojeni k ventilačnímu přístroji. Pokud zdravotní stav dovoloval přesunutí 
pacienta do domácího prostředí, mohlo na základě schválení žádosti dojít k propuštění 
pacienta s invazivní DUPV [12, 25]. 

Domácí péče pomocí DUPV byla navrhována nejčastěji zdravotnickým zařízením, kde 
byl pacient hospitalizován. Zdravotnické zařízení bylo také většinou poskytovatelem 
i garantem péče. Pro realizaci tohoto přesunu byl potřebný souhlas pacienta, všech osob 
žijících ve společné domácnosti a příslušné zdravotní pojišťovny. Zajištěny musely být 
také všechny související lékařské a ošetřovatelské výkony u smluvních poskytovatelů 
zdravotních služeb, psychologické vyšetření pacienta, všech osob v jeho domácnosti 
a posouzení sociální situace rodiny. Všechny tyto požadavky bylo možné zvládnout do 
4-8 týdnů [12, 25, 26].  

Po zajištění všech podmínek a požadavků na přesun do domácí péče byla odeslána 
žádost na Odbor zdravotní péče MZ ČR a její kopie se odesílala do příslušné zdravotní 
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pojišťovny pacienta. Žádost byla následně vyhodnocena Komisí pro realizaci DUPV, 
která se scházela několikrát ročně dle počtu žádostí o invazivní DUPV na MZ ČR. Mezi 
členy komise patřili zástupci kompetentních odborů Ministerstva zdravotnictví, 
zdravotních pojišťoven, zástupci z Fakultní nemocnice Brno a členové odborné lékařské 
anesteziologicko-resuscitační společnosti. V případě, že byla žádost schválena, tak byla 
kontaktována FN Brno, která dodávala plicní ventilátory zakoupené z dotačních 
programů. Počet těchto plicních ventilátorů byl omezený, stejně jako zdroje pro nákup 
nových, což znamenalo, že po schválení žádosti nemuselo dojít k okamžitému přesunu 
pacienta domu a dodání potřebné techniky [12].  

Psychologické vyšetření 

 Psychologické vyšetření bylo prováděno klinickým psychologem, a to povinně 
u pacienta a osob o něj pečujících. Jednotlivé metody a testy byly specificky a cíleně 
vybrány. Bylo nutné vyhodnotit motivaci a schopnost sladit osobnost pacienta se členy, 
kteří o něj budou pečovat. Stejně tak bylo nutné u členů domácnosti zhodnotit motivaci 
a vyloučit hrubou osobnostní patologii. Dále se provedlo posouzení specifických 
schopností pečovatelů, jako je hodnocení koncentrace pozornosti, reakční čas, schopnost 
analýzy a syntézy v určitých situacích a inteligenční kvocient. Ten by měl být vždy 
průměrný a vyšší a nebyl povinný u osob s vysokoškolským vzděláním. Celkově šlo tedy 
o zhodnocení, zda pacient a pečující členové jsou schopni zvládnout zátěž domácí péče, 
a to nejen z technického hlediska, ale i dlouhodobého psychického zatížení [12]. 

Sociální statut rodiny  

 Sociální situace byla posouzena sociální pracovnicí na základě žádosti navrhovatele 
přes příslušný obecní úřad. Hodnotily se technické možnosti a možné úpravy, jako je 
bezbariérový vstup, vhodný prostor pro lůžko, elektrické zabezpečení pro příslušné 
přístroje, stav koupelny a sociálního zařízení. Dále se hodnotila celková sociální 
a ekonomická situace rodiny. Pacient a jeho rodina musela být seznámena, jaké jsou 
možnosti sociálních dávek a další pomoci, která může být nutná při technických 
úpravách. Na druhé straně musel být informován obecní úřad a sociální odbor [12]. 

Základní technické vybavení DUPV 

Pokud bylo po schválení žádosti k dispozici základní technické vybavení a veškeré 
náležitosti, tak je možné provést přesun pacienta do domácí péče již během několika dní. 
Pacientovi bylo poskytnuto základní technické vybavení nutné pro DUPV:  

• ventilátor pro DUPV, 
• odsávačka (většinou částečně hrazena zdravotní pojišťovnou), 

o elektrická, ruční. 
• odsávací cévky, 
• tepelný zvlhčovač, 
• pulzní oxymetr s hlasitým alarmem, 
• ruční dýchací vak s maskou, 
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• kapnograf, 
• inhalátor, 
• tlakoměr, 
• kyslíková láhev, oxygenátor, 
• tracheostomatické kanyly, 
• spotřební materiál k ošetření tracheostomie, 
• léky – mukolytika, bronchodilatancia, 
• fyziologický roztok, 
• individualizovaný spotřební materiál k poskytování ventilační péče,  

o dýchací okruhy, kolínka, filtry [12]. 

Financování invazivní domácí umělé plicní ventilace 

Nákup plicních ventilátorů probíhal přes Fakultní nemocnici Brno, které se podařilo 
získat z projektu finanční prostředky. Snažila se tak zajistit plicní ventilátory dle 
individuálních požadavků jednotlivých pacientů. Další technika kromě plicního 
ventilátoru nutná pro domácí péči pacienta byla financována zdravotní pojišťovnou, 
sponzory nebo samotným pacientem. Ostatní výkony týkající se léčby pomocí invazivní 
DUPV byly uhrazeny na základě stávajících kódů v souladu s vyhláškou MZ ČR 
č.134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotnických výkonů s bodovými hodnotami, 
ve znění pozdějších předpisů [12, 27].  

Plicní ventilátor 

Zapůjčení plicního ventilátoru platila jako denní sazbu zdravotní pojišťovna dle ceníku 
FN Brno, který byl počítán na základě nákladů na spotřební materiál bezprostředně nutný 
k ventilaci (ventilační okruhy, spojky, filtry, uzavřený odsávací systém), odpisů přístrojů, 
servisní smlouvy a pojištění [12]. 

Materiál a pomůcky 

Spotřební materiál byl pacientovi dodáván přímo domu na 3 měsíce dopředu. 
Individualizovaný spotřební materiál se odvíjel od stavu a věku pacienta. Jeho cena se 
započítávala přímo do pronájmu přístroje a dle VZP se pohybovala průměrně okolo 
5 000,- Kč. Vyúčtování probíhalo na základě dodacích listů dle skutečné spotřeby [12]. 

Materiál hrazený zdravotní pojišťovnou a rozesílaný FN Brno (provozovatel DUPV) 

• mechanický filtr (Hepa filtr), 
• zvlhčovací filtr (HME filtr), 
• antibakteriální filtr, 
• ventilační okruhy, 
• vrapová kolínka, 
• vrapová spojka [26, 28]. 
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Maximální celková platba na 3 měsíce činila cca 15 000,- Kč. Pokud tato hodnota 
úhrady nebyla vyčerpána na předchozí položky, tak bylo možné dle potřeba pacienta 
zaslat další materiál, ke kterému patří: 

• nebulizační komůrky, 
• systémy pro uzavřené tracheální odsávání (využití k odsávání z tracheostomie 

místo odsávacích cévek), 
• hadice k odsávačce, 
• saturační čidla, 
• fonační čidla, 
• fonační chlopně k TSK, 
• termotrach (umělý nos) [26, 28]. 

Materiál na poukaz 

Pro materiál na poukaz bylo vždy nutné označit skupinu a kód z číselníku VZP. Tento 
poukaz byl následně předán reviznímu lékaři dané zdravotní pojišťovny, která 
rozhodovala o schválení [26, 28]. 

Materiál, který není v číselníku VZP, ale lze ho získat na poukaz 

Pro tento materiál se musela vyznačit skupina 99 a kód 99999. Získání materiálu však 
záviselo na ochotě praktického lékaře materiál předepsat a revizního lékaře ho schválit. 
V číselníku VZP bylo také uvedeno, zda se na materiál doplácí nebo ne [26, 28]. 

• metaline – krytí pod kanylu, 
• krční úvazy na kanylu, 
• NaCl 0,9% 500ml inf., 
• betadine či peroxid, 
• pinzety, 
• rukavice sterilní i nesterilní, 
• PC sáčky a cévky, 
• pomůcky pro perkutánní endoskopickou gastrostomii (PEG), 
• menalid kosmetika, 
• inadine na dekubity, 
• injekční stříkačky 20, 50ml, 
• nulové čtverce, 
• sterilní čtverce, tampony [26, 28]. 

Ošetřovatelská péče 

Úhrada ošetřovatelské péče probíhala pouze částečně a díky tomu byli odborně školení 
zdravotníci hrazeni jen po dobu 3 hodin za den. Kvůli tomu přesun pacienta do domácí 
péče závisel zejména na obětavosti personálu, podpoře nadací a sponzorů, spolupráci 
MZ ČR a v neposlední řadě na péči, která je poskytována samotnými rodinnými 
příslušníky [12].  
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1.4.2 Pilotní projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR v roce 2017 požádala poskytovatele zdravotních 
služeb nejpozději do 31. 5. 2017 o předložení cenových nabídek související 
s komplexním zajištěním zdravotních služeb u pacientů využívající domácí umělou plicní 
ventilaci. Tato výzva vznikla za účelem vzniku nového systému péče o pacienty, jelikož 
péče o pacienty s invazivní DUPV nemá dosud legislativou nastavený systém ani výši 
úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Cílem projektu bylo uzavřít 
maximálně 5 smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb pro odbornost 925 – sestra 
domácí péče, a to na dobu jednoho roku [29].  

Dle stanoveného cíle pilotního projektu došlo ke spolupráci s pěti poskytovateli  
a bylo zahrnuto přes 20 pacientů. Projekt začal v září 2017 a byl ukončen 30. 11. 2019. 
Kamila Zikmundová, koordinátorka DUPV v Nemocnici Ostrov, uvedla mezi výhody 
tohoto projektu velmi snadný administrativní postup a přesun veškerého zajištění 
invazivní DUPV na zdravotnické zařízení. Zdravotnické zařízení tak zajistí a pomůže 
s psychologickým vyšetřením, školením rodiny, přípravou domácnosti, získáním různých 
sociálních příspěvků atd. S výhodami a rychlostí průběhu poskytnutí invazivní DUPV 
souhlasí i Ing. Miroslav Janovský, předseda představenstva Nemocnice Jindřichův 
Hradec, a.s., která byla také součástí pilotního projektu [30].  

Poskytovatelem invazivní DUPV je v rámci projektu ten, kdo zajišťuje pacientovi 
komplexní péči a je tedy zajišťován nejen provoz plicního ventilátoru, ale hradí se 
i anesteziologická péče, domácí péče, fyzioterapie, klinická psychologie a další služby. 
Celá péče je poskytována, vykazována a hrazena formou komplexního ošetřovacího dne, 
jehož výše je stanovena na 3 200,- Kč [30–32]. 

1.4.3 Zhodnocení původních modelů domácí umělé plicní ventilace 

Dle stanoviska [33] výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní 
medicíny ČLS JEP (ČSARIM), České společnosti intenzivní medicíny ČLS JEP (ČSIM) 
a zástupců poskytovatelů domácí umělé plicní ventilace v rámci pilotního projektu VZP 
byly dne 6. 9. 2019 zhodnoceny oba výše zmíněné modely zajištění invazivní DUPV 
a připraven návrh organizace péče o pacienta na DUPV prostřednictvím certifikovaných 
agentur. 

Zhodnocení projektu MZ ČR 

Projekt MZ ČR dle daného stanoviska nastartoval rozvoj invazivní DUPV v ČR a určil 
indikační a ošetřovatelská kritéria pro převod pacienta do domácí péče. Přesto existuje 
mnoho nevýhod, které s sebou tento systém přináší. Není dostatečně zajištěna 
ošetřovatelská a odborná péče, a to jak po kvantitativní, tak kvalitativní stránce. Často je 
péče zajišťována pouze rodinou bez odborného dohledu. Celý systém je administrativně 
a časově náročný a hlavním ukazatelem ukazující nefunkčnost je fakt, že dochází ke 
stagnaci přesunu pacientů do domácí péče a průměr se pohybuje stále kolem 1,2 pacienta 
na 100 000 obyvatel [33]. 
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Zhodnocení pilotního projektu VZP ČR 

Byla vytvořena centra zajišťující komplexní péči o pacienty s invazivní DUPV, která 
se ubírají směrem jako ostatní vyspělé evropské země. Systém definuje postup 
dlouhodobě ventilovaného pacienta, a to od pracovišť typu anesteziologicko-
resuscitačního oddělení (ARO) po domácí prostředí. Došlo k jasné definici personálních 
požadavků včetně jejich kvalifikačních předpokladů. Dále také došlo ke zjednodušení 
financování v podobě agregovaného výkonu, který je platbou za komplexní péči 
zajišťující ošetřovatelskou i technickou část invazivní DUPV. Zásadně tento postup 
zajištění invazivní DUPV zkrátil přípravu pacienta na přesun do domácí péče, došlo ke 
zkrácení doby pro přípravu přesunu pacienta do domácí péče včetně odbourání složité 
administrativy [33]. 

Návrh organizace péče o pacienta na DUPV prostřednictvím certifikovaný agentur 

Stanovisko [33] přineslo i návrh organizace péče o pacienta na DUPV prostřednictvím 
certifikovaných agentur, což doporučuje např. i německý guideline [2, 3]. DUPV musí 
být zajištěno po technické a materiální stránce, ale zejména musí být zabezpečena 
ošetřovatelská a lékařská péče pomocí kvalifikovaných odborníků. Pouze tak je možné, 
aby pacient byl umístěný do domácího prostředí bez vysokého rizika zhoršení jeho 
zdravotního stavu a rizika zvýšení nákladů na léčbu komplikací [33]. 

Technické zabezpečení musí být zajištěno díky novele zákona č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění, pomocí úhrady za tzv. přístrojový kód [34]. Předepsání 
přístroje by tak spadalo pod kvalifikované lékaře propouštějícího pracoviště nebo 
certifikované agentury DUPV. Je nutné, aby k tomu došlo během hospitalizace pacienta, 
kdy je možné zajistit bezpečné nastavení, klinické ověření vhodných ventilačních 
parametrů, zaškolení rodiny atd. S technickým zabezpečením pacienta dále souvisí 
i servisní služby, které jsou dostupné 24/7 s danou dojezdovou dobou, technickým hotline 
atd. [33]. 

Navrhovatelem pro DUPV je pracoviště následné intenzivní péče (NIP), případně 
ARO, jednotky intenzivní péče (JIP), a to bez účasti Komise pro realizaci domácí umělé 
plicní ventilace. Nezbytnou součástí je i dodržení sociálních a dalších jiných kritérií 
a předpokladů pro zajištění DUPV. Mezi účastníky zajišťující DUPV dle daného návrhu 
vstupuje praktický lékař, který zajišťuje léčbu běžných zdravotních problémů, které 
nesouvisí s umělou plicní ventilací. Dále dodavatel DUPV, který zabezpečuje technické 
vybavení a má s VZP ČR uzavřenou smlouvu o technickém zajištění a poskytování 
zdravotnických prostředků podle zákona č. 48/1997 Sb. [34]. Samotným poskytovatelem 
je pak certifikovaný objekt smluvně vázaný se zdravotními pojišťovnami v odbornosti 
925 a splňuje personální a kvalifikační požadavky [33]. 

1.4.4 Metodika Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR 

Na základě návrhu organizace péče o pacienta na DUPV prostřednictvím 
certifikovaných agentur vznikla nová metodika [35]. Oproti návrhu, kde byl uvažován 



 
 

 30 

i neinvazivní přístup, se metodika týká pouze zajištění invazivní DUPV u nových 
pacientů.  Byla zpracována VZP ČR ve spolupráci s příslušnými odborníky a je platná od 
1. 12. 2019. 

Dle Přílohy 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění [34], lze 
technicky zajistit invazivní DUPV jen přes smluvní dodavatele invazivní DUPV. Na 
základě nové právní změny musí být uzpůsobeny veškeré činnosti a zdravotní péče 
související se zajištěním invazivní DUPV. V případě potřeby zajistit invazivní DUPV je 
nutné opět vyplnit žádost pro VZP ČR, která se předkládá smluvním poskytovatelem 
zdravotních služeb jako součást žádanky VZP-21/2013 o schválení. U smluvního 
poskytovatele je vhodný pacient pro invazivní DUPV hospitalizován a jedná se 
o tzv. navrhovatele DUPV [35]. 

Mezi pacienty, kteří jsou vhodní pro realizaci invazivní DUPV, patří pacienti po 
akutním onemocnění nebo úrazu s potřebou následné UPV se selháním na odvykání, a to 
v rámci následné intenzivní péče u dospělých pacientů nebo v rámci akutní lůžkové 
intenzivní péče u dětí. Dále to mohou být pacienti s onemocněním, které svým 
přirozeným vývojem vede k dlouhodobé UPV v následujících 3 měsících nebo pacient, 
u něhož realizace invazivní DUPV zlepší kvalitu života a/nebo prodlouží život. Pro 
poskytování invazivní DUPV musí být zabezpečena vhodná rodinná, bytová a sociální 
situace. S tím souvisí i potřebný souhlas samotného pacienta či zákonného zástupce, osob 
žijících ve společné domácnosti, poskytovatele domácí zdravotní péče a dalších 
poskytovatelů zajišťující zdravotní služby. O realizaci invazivní DUPV musí také vědět 
registrující všeobecný praktický lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost [35].  

Předpokladem pro zajištění invazivní DUPV jsou dále zdravotní kritéria pacienta, 
mezi které je zařazeno:  

• zajištění dýchacích cest invazivně tracheostomií, 
• stabilita výměny plynů v plicích při úplné nebo částečné závislosti na UPV bez 

nutnosti jiné kontinuální monitorace než SpO2, 
• hemodynamická stabilita bez nutnosti kontinuální intravenózní medikace 

a kontinuální monitorace, 
• stabilita vnitřního prostředí bez nutnosti kontinuální intravenózní medikace 

a denních laboratorních kontrol (s výjimkou glykémie), 
• zajištění výživy pomocí vhodného umělého přístupu u pacientů s nedostatečným 

příjmem ústy, 
• doporučeno instrumentální zajištění derivace moči (permanentní močový katétr, 

epicystostomie) [35]. 

Navrhovatel DUPV 

Navrhovatelem DUPV je tedy smluvní poskytovatel zdravotních služeb pacienta, 
který je u něj hospitalizován a je vhodný pro invazivní DUPV. V rámci realizace 
invazivní DUPV žádá o DUPV a odpovídá za podanou žádost a splnění podmínek včetně 
zajištění kooperujících poskytovatelů zdravotních služeb. Zároveň může být navrhovatel 
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DUPV i dodavatelem DUPV. V oblasti poskytování domácí zdravotní péče může být 
i „certifikovaným“ poskytovatelem DUPV odbornosti 925 nebo umožní zaškolení 
zaměstnanců poskytovatele v odbornosti 925. S ním provede výběr technického zajištění. 
Zodpovídá také za zaškolení pacienta a pečující blízké osoby pro poskytování neformální 
péče, za kterou odpovídá následně zapsaná osoba v žádosti. Pokud je potřeba, tak zajistí 
psychologické vyšetření pacienta a osob s ním žijících (v případě dětí až od 15 let věku) 
a dále sociální šetření rodiny [35]. 

Po zajištění všech podmínek je lékařem navrhovatele DUPV vyplněna žádanka  
VZP-21/2013 (Žádanka o schválení (povolení)) s příslušným novým kódem 
zdravotnického prostředku pro technické zabezpečení DUPV vybraným z platného 
Úhradového katalogu VZP-ZP. V Úhradovém katalogu VZP-ZP jsou dvě kategorie: 

• pacient mobilní – kód ZP 5008848 
o kategorie pacienta 1 (soběstačný) a 2 (částečně soběstačný) dle platného 

Seznam zdravotních výkonů. 
• pacient imobilní – kód ZP 5008851 

o kategorie pacienta 3 (vyžadující zvýšený dohled) a 4 (imobilní) dle 
platného Seznam zdravotních výkonů, 

o dítě do 10 let. 

Následně je žádanka zaslána společně s žádostí o DUPV na Regionální pobočku VZP 
ČR. Pokud je žádanka schválena revizním lékařem VZP ČR, tak je navrhovateli DUPV 
zaslána zpět její kopie. Navrhovatel následně vyplní poukaz VZP-13/2018 (Poukaz na 
léčebnou a ortopedickou pomůcku), který je platný 3 měsíce. Poukaz je zaslán dodavateli 
daného zdravotnického prostředku. Dle zdravotního stavu pacienta je indikována domácí 
zdravotní péče [35]. 

Dodavatel DUPV 

Dodavatel DUPV zajišťuje technické zabezpečení invazivní DUPV a má s VZP ČR 
uzavřenou dodavatelskou smlouvu o technickém zajištění poskytování zdravotnických 
prostředků v rozsahu Přílohy 3 zákona č. 48/1997 Sb. [34]. Pokud není současně 
navrhovatelem DUPV, tak s ním při zajišťování DUPV spolupracuje a zrovna tak 
s rodinou, registrujícím praktickým lékařem a dalšími smluvními poskytovateli [35]. 

Úhrada1 ze zdravotního pojištění je stanovena za technické zajištění invazivní DUPV, 
které pro imobilní pacienty obsahuje:  

• plicní ventilátor včetně stojanu a baterie, 
• odsávačka, 
• oxymetr, 
• snímač oxymetru, 
• ambuvak, 

 
1 Úhrada uvedena již v Úhradovém katalogu VZP od 1. 1. 2019. 
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• manometr k tracheální kanyle. 

Dále obsahuje úhrada spotřební materiál v určitém počtu pro každý měsíc. Spotřební 
materiál pro imobilní pacienty obsahuje:  

• pacientský okruh (4 ks), 
• vstupní filtr (1 ks), 
• filtr zvlhčovací HME (16 ks), 
• spojka (16 ks),  
• kanyla (1 ks), 
• pásky kanyly (2 ks), 
• odsávací katétr (300 ks), 
• podložka pod kanylu (30 ks), 
• filtr do odsávačky (2 ks), 
• chirurgické rukavice (45 ks).  

Úhrada ze zdravotního pojištění za zajištění technického zajištění invazivní DUPV pro 
mobilní pacienty obsahuje: 

• plicní ventilátor včetně stojanu a baterie, 
• odsávačka, 
• oxymetr prstový, 
• ambuvak, 
• manometr k tracheální kanyle. 

Spotřební materiál pak obsahuje pro mobilní pacienty následující položky:  

• pacientský okruh (2 ks), 
• vstupní filtr (1 ks), 
• filtr zvlhčovací HME (16 ks), 
• spojka (16 ks),  
• kanyla (1 ks), 
• pásky kanyly (2 ks), 
• odsávací katétr (200 ks), 
• podložka pod kanylu (30 ks), 
• filtr do odsávačky (2 ks), 
• chirurgické rukavice (30 ks).  

Před zahájením invazivní DUPV spolu s navrhovatelem zajistí dodavatel edukaci 
pacienta a jeho rodiny, popřípadě dalších osob podílejících se na péči, jako je registrující 
praktický lékař nebo „certifikovaný“ poskytovatel DUPV. Po zahájení invazivní DUPV 
pak zřizuje operační středisko s nepřetržitou službou, pokud by došlo k nějaké poruše 
vypůjčeného zdravotnického prostředku [35]. 
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Poskytování zdravotních služeb 

Zdravotní služby jsou zajišťovány několika níže uvedenými členy a tvoří tak 
s navrhovatelem, dodavatelem a rodinou pacienta multidisciplinární tým zajišťující celý 
proces invazivní DUPV a péči o pacienta [35]. 

Součástí týmu je registrující praktický lékař, který je koordinátorem zdravotních 
služeb a spolupracuje tedy se všemi členy multidisciplinárního týmu zajišťující invazivní 
DUPV. Dodržuje příslušný doporučený postup „Péče o pacienta v DUPV“ [36] a indikuje 
domácí zdravotní péči a péči ostatních odborností v rámci zdravotnického zařízení či 
návštěvní/konziliární služby specialisty [35]. 

Dalším členem je „certifikovaný“ poskytovatel DUPV v odbornosti 925, který je 
smluvním poskytovatelem zajišťující domácí zdravotní péči na základě indikace 
navrhovatele DUPV a registrujícího praktického lékaře. Opět spolupracuje se všemi členy 
multidisciplinárního týmu zajišťující invazivní DUPV a je schopný zajistit nepřetržitou 
dostupnost zdravotních služeb. V případě, že se jedná o „certifikovaného“ poskytovatele 
bez předchozích zkušeností s invazivní DUPV, tak musí mít zdravotní sestru 
s Osvědčením k výkonu zdravotnického povolání v oboru všeobecná sestra a s odborností 
Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče (ARIP) nebo s Osvědčením k výkonu 
zdravotnického povolání v oboru všeobecná sestra se zvláštní odbornou způsobilostí 
v problematice umělé plicní ventilace. Kvůli úhradám a kontrole vykazovaných kódů za 
dopravu musí zajistit vždy minimálně jedno kontaktní místo v okrese, kde zajišťuje 
zdravotní služby odbornosti 925 [35]. 

Součástí multidisciplinárního týmu je také lékař se specializovanou způsobilostí 
v základním oboru anesteziologie a intenzivní medicína nebo v nástavbovém oboru 
intenzivní medicína, který poskytuje zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení nebo 
v rámci návštěvní služby na základě indikace registrujícího praktického lékaře. 
Spolupracuje zejména s „certifikovaným“ poskytovatelem DUPV. Dále mohou být 
součástí další smluvní poskytovatelé zdravotních služeb, kteří na základě indikace 
registrujícího praktického lékaře zajišťují ostatní zdravotní služby [35]. 

Sociální šetření 

Jak už bylo zmíněno, tak pokud je to nutné, navrhovatel vyhodnotí sociální situaci 
rodiny, v níž hodnotí aktuální stav domácnosti z pohledu vhodnosti poskytovat invazivní 
DUPV. Dále je pacient a jeho rodina seznámena s možnými sociálními dávkami  
a podporou, na kterou mají nárok [35]. 

Zaškolení osob pečujících o pacienta DUPV 

 Edukaci osob, které pečují o pacienta, má na starost vedoucí lékař navrhovatele 
DUPV. Je prováděna zdravotní sestrou s kvalifikací ARIP a lékaři se specializovanou 
způsobilostí v základním oboru anesteziologie a intenzivní medicína nebo v nástavbovém 
oboru intenzivní medicína, popřípadě další zdravotničtí pracovníci [35]. 
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 Edukace se skládá z části ošetřovatelské a technické a provádí se nejčastěji na 
pracovišti navrhovatele DUPV. Část ošetřovatelská je garantována navrhovatelem DUPV 
a část technická dodavatelem DUPV. Celá edukace je zakončena písemným protokolem 
o zaučení příslušných částí [35]. 

1.4.5 Financování a poskytování neinvazivní domácí umělé plicní ventilace 

Neinvazivní domácí umělou plicní ventilaci je možné získat na základě lékařského 
předpisu. Ústavní soud dne 30. 5. 2017 zrušil ustanovení zákona č. 48/2017 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění, která řeší postup určování výše úhrady zdravotnických 
prostředků z veřejného zdravotního pojištění při poskytování ambulantních zdravotních 
služeb. Došlo ke zrušení úhradové regulace zdravotnických prostředků na poukaz a od 
1. 1. 2019 je v účinnosti novela zmíněného zákona nesoucí nová pravidla pro regulaci 
úhrad zdravotnických prostředků na poukaz, které jsou hrazené z veřejného zdravotního 
pojištění [34, 37]. 

První možností, jak získat zdravotnický prostředek, je získání pomocí vlastní úhrady. 
Zdravotnické prostředky se prodávají v prodejnách nebo výdejnách zdravotnických 
potřeb a v lékárnách. Prodej není v zásadě nijak regulován. Pokud jde ale o zdravotnické 
prostředky, které mohou při nesprávném použití ohrozit zdraví člověka a je nutné 
podrobné zaškolení odborného zdravotnického personálu, tak je zdravotnický prostředek 
poskytovaný pouze na základě lékařské předpisu (tzv. bezpečnostní poukaz). Druhou 
možností je získání na základě lékařského předpisu, což umožňuje plnou nebo částečnou 
úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Lékař musí pacientovi vystavit 
lékařský předpis (tzv. úhradový poukaz), který je možný použít pouze ve výdejnách, 
lékárnách, u smluvního výdejce nebo v očních optikách pro optické zdravotnické 
prostředky. Proces poskytnutí zdravotnického prostředku je uveden na obrázku 1.1 [38, 
39]. 
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Obrázek 1.1: Vývojový diagram procesu poskytnutí zdravotnického prostředku [38, 39] 

Neinvazivní domácí umělou plicní ventilaci lze získat s úhradou z veřejného 
zdravotního pojištění prostřednictvím úhrady zdravotnického prostředku na poukaz. Pro 
zajištění domácí neinvazivní ventilační podpory jsou využívány BiPAP (bilevel positive 
airway pressure) přístroje se záložní dechovou frekvencí nebo objemovou podporou [40].  

Tyto přístroje mohou indikovat k léčbě pouze akreditovaná pracoviště České 
společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu (ČSVSSM). Včetně kompletního 
přístroje musí být pacientovi poskytnuto veškeré příslušenství (maska, hadice, filtry, 
napájení, návod k použití), které opět indikuje a předpisuje lékař. Všechny položky 
k zajištění neinvazivní domácí umělé plicní ventilace také tvoří celkovou cenu ZP a při 
překročení maximální úhrady z veřejného zdravotního pojištění je zbytek hrazen 
pacientem [40]. 

Indikaci předchází zaškolení pacienta ohledně správné životosprávy a režimových 
opatření. Pacient musí pravidelně docházet na kontroly (minimálně jednou za rok) na 
základě doporučení lékaře a v případě nedostatečného užívání přístroje (míra používání 
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nižší než 50 % očekávané doby) je podán návrh zdravotní pojišťovně o jeho navrácení 
[40]. 

1.4.6 Další možnosti finanční podpory domácí umělé plicní ventilace 

Při poskytování DUPV existují další možnosti, jak finančně podpořit pacienta a jeho 
pečující rodinu. Jak je zmíněno v metodice VZP, tak s možnostmi by pacient a rodina 
měla být seznámena v rámci sociálního šetření. Mezi finanční podporu patří různé 
sociální dávky, příspěvky nebo důchody. 

Příspěvek na péči 

Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav člověka může ohrozit samostatné zvládání 
základních životních potřeb a osoba se tak může stát závislou na pomoci jiné fyzické 
osoby. Účelem příspěvku na péči je právě úhrada za tuto pomoc, kterou poskytuje osoba 
blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov 
nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. Krajská pobočka Úřadu 
práce rozhoduje o příspěvku a jeho zdrojem financí je státní rozpočet. Příspěvek se 
neposkytuje osobám mladším jednoho roku. Osoba přijímací příspěvek na péči musí vždy 
hlásit změny, který by mohly ovlivnit nárok na dávku, velikost nebo jeho výplatu [41]. 

Stupeň závislosti se posuzuje na základě schopnosti zvládat 10 základních životních 
potřeb, mezi které patří mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, 
tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče 
o domácnost (péče o domácnost se neposuzuje u osob do 18 let). Při hodnocení se odlišují 
čtyři stupně závislosti, a to podle počtu nezvládnutých základních životních potřeb bez 
pomoci jiné osoby [41]. 

Osoba do 18 let 

• stupeň I (lehká závislost) – osoba není schopna zvládat tři základní životní potřeby 
• stupeň II (středně těžká závislost) – osoba není schopna zvládat čtyři nebo pět 

základních životních potřeb 
• stupeň III (těžká závislost) – osoba není schopna zvládat šest nebo sedm 

základních životních potřeb 
• stupeň IV (úplná závislost) – osoba není schopna zvládat osm nebo devět 

základních životních potřeb  

Osoba starší 18 let  

• stupeň I (lehká závislost) – osoba není schopna zvládat tři nebo čtyři základní 
životní potřeby 

• stupeň II (středně těžká závislost) – osoba není schopna zvládat pět nebo šest 
základních životních potřeb 

• stupeň III (těžká závislost) – osoba není schopna zvládat sedm nebo osm 
základních životních potřeb 
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• stupeň IV (úplná závislost) – osoba není schopna zvládat devět nebo deset 
základních životních potřeb 

Výše příspěvku se opět odvíjí od věku a stupně závislosti posuzované osoby. Jeho výše 
do 1. 4. 2019 je uvedena v tabulce 1.2 a výše platná od 1. 4. 2019, kde došlo ke změně, 
je uvedena v tabulce 1.3 [41].  

Tabulka 1.2: Výše příspěvku na péči v Kč/kalendářní měsíc (do 1. 4. 2019) [41] 

 Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV 
Do 18 let 3 300 6 600 9 900 13 200 
Od 18 let 880 4 400 8 800 13 200 

Tabulka 1.3: Výše příspěvku na péči v Kč/kalendářní měsíc (od 1. 4. 2019) [41] 

 Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV 
Do 18 let 3 300 6 600 9 9002/13 9003 13 2002/19 2003 

Od 18 let 880 4 400 8 8002/12 8003 13 2002/19 2003 

Pokud je dále splněna jedna ze dvou podmínek zvýšení příspěvku na péči, tak je 
příspěvek navýšen každý měsíc o 2 000 Kč. Zvýšení náleží nezaopatřenému dítěti ve věku 
do 18 let, pokud se nejedná o dítě, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, 
důchod z důchodového pojištění je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti 
nebo mládež. Dále dochází ke zvýšení v případě, že rodič pobírající příspěvek na péči 
pečuje o nezaopatřené dítě ve věku do 18 let a rozhodný příjem oprávněné osoby a osob 
s ní společně posuzovaných je nižší než dvojnásobek částky životního minima oprávněné 
osoby a osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním  
minimu [41]. 

Příspěvek na mobilitu 

 Příspěvek na mobilitu vychází ze zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek 
osobám se zdravotním postižením. Je to opakovaná a nároková dávka, na kterou má nárok 
osoba starší 1 roku mající nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený 
ZTP nebo ZTP/P. Tyto osoby nezvládají základní životní potřeby v oblasti mobility nebo 
orientace, opakovaně se v kalendářním měsíci za úhradu dopravují nebo jsou 
dopravovány a nejsou jim dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytovány 
pobytové sociální služby v domově pro osoby pro osoby se zdravotním postižením, 
v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení 
ústavní péče. Výše tohoto příspěvku je 550 Kč za kalendářní měsíc [42]. 

Příspěvek na zvláštní pomůcky 

Příspěvek na zvláštní pomůcky opět vychází ze zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování 
dávek osobám se zdravotním postižením. Jde ale o jednorázovou a nárokovou dávku pro 

 
2 Osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické 
zařízení hospicového typu. 
3 Ostatní případy. 
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osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým, zrakovým 
nebo mentálním postižením. Příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky nižší než 10 000 Kč 
se poskytuje pouze osobám, jejichž příjem nebo příjem osob s ní společně posuzovaných 
je nižší než osminásobek životního minima. Spoluúčast je tak stanovena na 10 % z ceny 
pomůcky (nejméně však 1 000 Kč). Výjimka může nastat v případě, že se jedná 
o opakované příspěvky na různé zvláštní pomůcky pod 10 000 Kč. Pokud je cena vyšší 
než 10 000 Kč, tak je spoluúčast opět stanovena na 10 % z pořizovací ceny. Maximální 
výše příspěvku je 350 000 Kč nebo 400 000 Kč, pokud se jedná o zvláštní pomůcku 
poskytovaného příspěvku na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny. 
Příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla se posuzuje 
na základě příjmu osoby a osob s ní společně posuzovaných. Pro tyto účely je maximální 
výše příspěvku 200 000 Kč. Celkově lze za 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích 
vyplatit za zvláštní pomůcky 800 000 Kč nebo 850 000 Kč v případě příspěvku na 
pořízení svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny [42].  

Přídavky na dítě 

 Přídavky na dítě dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře lze získat, 
jestliže rozhodný příjem rodiny nepřesahuje součin částky životního minima rodiny 
a koeficientu 2,70. Výše těchto přídavků za kalendářní měsíc se odvíjí od věku dítěte. Ve 
věku do 6 let se jedná o 500 Kč, ve věku od 6 do 15 let se jedná o 610 Kč a ve věku od 
15 do 26 let se jedná o 700 Kč. V některých případech může dojít ke zvýšené výměře, 
která činí ve věku do 6 let 800 Kč, ve věku od 6 do 15 let 910 Kč a ve věku od 15 do 
26 let 1 000 Kč [43]. 

Příspěvek na bydlení 

 Tento příspěvek slouží na krytí nákladů na bydlení pro rodiny nebo jednotlivce 
s nízkými příjmy. Jedná se o časově omezený příspěvek na 84 měsíců v období 
posledních 10 kalendářních let. Rozhoduje se na základě příjmů za předchozí kalendářní 
čtvrtletí a započítávají se i další příspěvky. Nárok má vždy jen vlastník nebo nájemce 
s trvalým pobytem v bytě, a to v případě, že náklady na bydlení jsou vyšší než částka 
součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 a současně součin rozhodného 
příjmu je v rodině a koeficientu 0,30 není vyšší než normativní náklady na bydlení. Výše 
příspěvku je poté stanovena jako rozdíl mezi náklady na bydlení, násobkem rozhodného 
příjmu a koeficientu 0,30 (pro hlavní město Praha platí pro koeficienty hodnota 0,35) 
[43].  

Invalidní důchod 

 Dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění je invalidní důchod dávkou, která 
je podmíněná dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem. Nárok na invalidní důchod 
má pojištěnec, který není v důchodovém věku anebo starší než 65 let a jehož pracovní 
schopnost klesla nejméně o 35 % z důvodu nepříznivého zdravotního stavu. Pokud klesla 
pracovní schopnost o 35 % až 49 %, tak se jedná o invaliditu prvního stupně. Při poklesu 
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o 50 % až 69 % se jedná o invaliditu druhé stupně a při poklesu o 70 % a více se jedná 
o invaliditu třetího stupně [44]. 

 Výše základní výměry invalidního důchodu je 10 % průměrné mzdy měsíčně. Výše 
procentní výměry invalidního důchodu je pak za každý celý rok doby pojištění  
0,5 % výpočtového základu měsíčně u invalidity prvního stupně. U druhé stupně je to 
0,75 % a 1,5 % u třetího stupně [44].  

1.5 Hodnocení zdravotnických technologií 

Technologie a diagnosticko-terapeutické postupy ve zdravotnictví procházejí 
neustálým vývojem a vylepšováním, a to za účelem zlepšení poskytované péče a podpory 
zdravotního stavu populace. Tento vývoj se týká všech oborů a samozřejmě i oblasti 
zajišťování domácí umělé plicní ventilace. S vývojem nových technologií a diagnosticko-
terapeutických postupů dochází však i ke zvyšování nákladů. Je tedy potřeba tyto 
využívané technologie a postupy hodnotit a následně vybrat nejefektivnější a nejúčinnější 
variantu za vynaložené náklady [45–47].  

Tímto hodnocením se zabývá multidisciplinární obor hodnocení zdravotnických 
technologií neboli Health Technology Assessment (HTA), jehož cílem je kompletace dat 
o medicínských a ekonomických dopadech zdravotnických technologií. V rámci tohoto 
oboru jsou hodnoceny jejich technické parametry, bezpečnost, účinnost a efektivita, 
ekonomické nároky, vliv na kvalitu života a další jiné klinické výstupy. Pro hodnocení 
zdravotnických technologií se využívají různé metody hodnocení, které mohou sloužit 
pro rozhodování pojišťoven, politiků či nemocnic [45, 47, 48]. 

Jak už bylo naznačeno, tak vývoj se týká i pacientů s umělou plicní ventilací a jejich 
přesunu do domácího prostředí, a to v případě pacientů, u kterých není bezprostředně 
nutná hospitalizace. Tento typ péče s sebou nese množství výhod, které jsou prospěšné 
jak pro samotného pacienta a jeho rodinu, tak dále pro zdravotnická zařízení a zdravotní 
pojišťovny. Přesto však péče v domácím prostředí přináší i jistá rizika a komplikace, které 
je nutné v rámci hodnocení dané technologie brát v potaz [49, 50]. 

Následující kapitoly obsahují přehled studií zabývajících se jednotlivými oblastmi, 
které by měly být uvažovány pro komplexní zhodnocení efektivity domácí umělé plicní 
ventilace.  

1.5.1 Hodnocení nákladů a efektivity u domácí umělé plicní ventilace 

Výsledky ze zahraničních studií uvádí, že ideálním místem pro umělou mechanickou 
plicní ventilaci je právě domácí péče, protože dochází ke snížení nákladů, zvýšení kvality 
života a integraci do komunity [51]. Náklady na udržení pacienta v domácí péči jsou 
vysoké, ale jsou výrazně nižší než náklady na dlouhodobou hospitalizaci [8]. 

 Často dochází k zahájení ventilace právě v době, kdy jsou pacienti hospitalizováni, což 
je výhodné pro lepší sledování v rámci adaptačního procesu plicní ventilace. Na druhé 
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straně stojí ale vysoké náklady spojené s hospitalizací pacienta nebo dokonce čekací 
listiny [15, 52, 53]. Jednou z možností je tedy zahájení ventilace a jejího adaptačního 
procesu přímo v domově pacienta. Na to se zaměřuje další studie, která došla k závěru, 
že ambulantní adaptace pacienta je oproti adaptačnímu procesu během hospitalizace 
nákladově efektivnější strategií pro zdravotní systém [54]. Podobně tomu bylo i u studie 
porovnávající efektivitu a účinnost vstupního procesu neinvazivní domácí mechanické 
ventilace provedeného na pulmonální ambulantní klinice se standardním modelem 
v nemocnici. Ambulantní model vstupního procesu domácí umělé plicní ventilace je  
o 47 % levnější než nemocniční model [53]. 

Analýza nákladů byla retrospektivně také srovnávána u velmi selektivní skupiny 
pacientů s CHOPN, jejíž výsledky nelze zcela vztáhnout na celkovou populaci pacientů 
s CHOPN. Na druhé straně však studie zjistila opět statisticky významné snížení počtu 
hospitalizací, což bylo primární měřítko vlivu, které se uvažovalo v následné analýze 
nákladů. V rámci DUPV došlo k úspoře v průměru o 63 % [55]. 

Předchozí studie se zaměřovaly pouze na neinvazní mechanickou ventilaci, ale 
u pacientů je často potřebná i invazivní mechanická ventilace prováděná pomocí 
tracheální kanyly. Oproti neinvazivní ventilaci je invazivní nákladnější. Obecně však 
studie uvádí u DUPV vysoké úspory nákladů, které se snižují oproti JIP o 62-74 %. Je 
však důležité vždy zaměřit analýzu nákladů na zdravotní systém daného státu [56]. 
Bach [57] uvádí, že v prostředí zdravotního systému USA se jedná o snížení nákladů 
v domácí péči cca o 77 % a potvrzuje opět další již uvedené pozitivní přínosy domácí 
umělí plicní ventilace, a to jak u neinvazivní, tak invazivní [57]. U dětských pacientů je 
přínosem dále kontakt s rodiči a rodinou, což opět ovlivňuje pozitivně jeho vývoj 
a vztahy. Přesun ovlivňuje také množství nemocničních lůžek JIP pro ostatní akutně 
nemocné pacienty a dále snižuje expozici nemocničních infekcí [58]. 

1.5.2 Hodnocení kvality života u domácí umělé plicní ventilace 

Domácí umělá plicní ventilace je účinnou léčebnou metodou pro pacienty s různými 
typy respiračního selhání [6, 8, 52]. Jak dokazují následující zahraniční studie [8, 52, 59–
66], tak je spojena s přínosem přežití a zlepšuje kvalitu života. Hodnocení kvality života 
v souvislosti se zdravím se stává stále důležitějším kritériem v oblasti výzkumu 
a zdravotní péče, a to zejména pro zhodnocení přínosů s vynaloženými náklady na 
zdravotnické prostředky nebo pacienty s chronickými, neléčitelnými poruchami [61, 65]. 

Kvalita života se nejčastěji hodnotí pomocí dotazníků, jenž jsou vícerozměrnými 
nástroji zkoumající aspekty života pacientů, které nejsou pokryty jinými diagnostickými 
nástroji. Tyto dotazníky jsou zdrojem informací o tom, jak nemoc ovlivňuje život 
pacienta. Existuje několik typů dotazníků, od obecných, které jsou určeny pro obecnou 
populaci, až po specifické dotazníky přizpůsobené určitým skupinám pacientů [60]. 

MacIntyre a kolektiv [8] ve své studii shromáždili údaje o kvalitě života souvisejí se 
zdravím (HRQL), které byly sledovány ve 26 studiích. Pro hodnocení HRQL se používalo 
jeden nebo více obecných nebo specifických nástrojů. Mezi používané nástroje patřil 
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Short Form-36 (SF-36), Sickness Impact Profile (SIP), Severe Respiratory Insufficiency 
(SRI) dotazník, Profile of Mood States (POEMS), Munich Quality of Life Dimensions 
(MLDL), Health Index (HI), Sense of Coherence (SOC) škála, Saint George Respiratory 
Questionnaire (SGRQ) a Chronic Respiratory Disease Questionnaire (CRQ). HRQL byl 
pro uživatele DUPV obecně popsán jako dobrý, a to zejména v doméně mentální 
v porovnání s doménou fyzickou, u které bylo někdy hodnocení omezené. 

Windisch [59] se zaměřuje v multicentrické studii na srovnatelné posouzení přínosů 
a zátěže spojené s neinvazivní přetlakovou umělou plicní ventilací v domácím prostředí. 
Pro hodnocení HRQL využívá již zmíněné nástroje, a to SF-36 a SRI dotazník. Zdravotní 
aspekty týkající se kvality života se zlepšily po zavedení DUPV nezávisle na základním 
onemocnění. Pro pacienty s těžkým respiračním postižením a pacienty využívající DUPV 
prezentuje dotazník SRI jako vhodný i studie [60] zabývající se jeho jazykovým 
překladem do španělského jazyka. I přesto, že se nejedná o studii [61] zaměřenou přímo 
na DUPV, tak pro hodnocení HRQL u pacientů s chronickým respiračním selháním 
a dlouhodobým přežitím po dlouhodobé mechanické ventilaci byl použit dotazník SF-36 
a SGRQ. Dotazník SF-36 byl využit dále ve studiích [52, 62], které srovnávaly zahájení 
DUPV ambulantně a v nemocničním prostředí. Je použit i ve studii [63], která zjišťuje 
dlouhodobý vliv DUPV na HRQL a hodnotí míru hospitalizací během léčby pacienta 
s DUPV. Dále je dotazník SF-36 také uváděn jako nepoužívanější generický dotazník ve 
studii [64] analyzující možnosti hodnocení HRQL u pacientů s chronickým respiračním 
selháním. Výsledky studie ale doporučují hodnotit HRQL v kombinaci právě s nejvíce 
používaným specifickým dotazníkem a tím je SRI.  

Další studie [65] se zaměřila oproti předchozím studiím na použití invazivní DUPV 
a vliv jejího použití na HRQL, který sledovala opět pomocí SRI. Na rozdíl od studií 
sledující pacienty s neinvazivním přístupem, jsou výsledky této studie u pacientů 
s invazivním přístupem následovaným neúspěšným odstavením vysoce heterogenní 
a pohybovaly se od velmi dobré až po velmi špatné. S nejasnými výsledky a použitým 
nástrojem pro HRQL se shodují závěry ze studie [66], jejíž cílem bylo zhodnotit právě 
HRQL, životní spokojenost a výhledy pacientů na život a smrt související opět 
s invazivním přístupem DUPV po neúspěšném odstavení u pacientů s intubací 
a následnou tracheostomií. Přesto však poukazují na to, že někteří pacienti mají 
z dlouhodobé invazivní DUPV prospěch. Je nutné, aby jednotlivé procesy v péči byly 
sjednoceny a nedocházelo k neetickému prodlužování života po neúspěšném odstavení 
pacienta s invazivní DUPV. 

Na základě získaných informací z prozkoumaných studií lze říct, že nejčastěji 
užívaným obecným dotazníkem pro hodnocení kvality života u domácí umělé plicní 
ventilace je SF-36 a specifickým dotazníkem SRI dotazník. 

1.5.3 Hodnocení rizik u domácí umělé plicní ventilace 

Přesun pacienta do domácí péče v rámci DUPV s sebou nese řadu rizik. Na základě 
analýzy odborných studií [67–76] byl získán přehled rizik, které můžeme rozdělit na 
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rizika týkající se přímo zdravotního stavu pacienta, neformálního ošetřovatele, 
technického vybavení a nastavení ošetřovatelského plánu.	

Dále můžeme rizika dělit na základě jejich individuální povahy. Rizika vycházející 
z povahy daného onemocnění ovlivňují následný průběh onemocnění. Je nutné brát tyto 
rizika v potaz, i když mnohdy není možné se jim úplně vyvarovat. Vztah mezi 
diagnostikovanou chorobou a četností úmrtí pacientů byl hodnocen v retrospektivní studii 
[74], do které bylo zařazeno celkem 761 osob. Za první rok terapie zemřelo 134 (17,6 %), 
s největším zastoupením amyotrofické laterální sklerózy a chronické obstrukční plicní 
nemoci.	

Rizika týkající se neformálního ošetřovatele jsou často psychosociálního charakteru. 
Zvýšený emoční stres dle RG. van Kestern a kolegů [71] se týká zejména neformálních 
poskytovatelů péče, kteří se starají o pacienta závislého na ventilátoru 24 hodin denně. 
Riziko související s frustrací poskytovatelů péče pak může způsobit snížení účinnosti 
dané terapie.	

Další zmiňovaná rizika mají souvislost s technickým zabezpečením, které v případě 
jeho selhání může v některých případech pacienta ohrozit na životě. Dle studie [77] 
zkoumající 150 pacientů bylo během jednoho roku zaznamenáno 189 nahlášených 
problémů. Z toho 39 % bylo spjato se závadou nebo mechanickým poškozením vybavení. 
To uvádí i další studie [69], kdy důvodem domovní návštěvy byl ventilátor, který přestal 
fungovat nebo se u něj objevily specifické technické závady (alarm, hlasitost, nedosažení 
potřebného tlaku). Další autoři [67] zmiňují jako jedno z rizik možnost ztráty vzduchu 
přes nedokonalé těsnění obličejové masky nebo při použití nosní masky. To může vést ke 
snížení účinnosti dané terapie. To potvrzuje i další studie [68] zabývající se účinkem 
zvlhčovače vzduchu u ventilovaných pacientů s nosní maskou v domácím prostředí. 
Odborný článek [78] z roku 2001 dokonce odhalil příčinu úmrtí pacienta, kterou bylo 
selhání v přívodu elektřiny a poruše záložního zdroje.	

Nastavení ošetřovatelského plánu s sebou nese také určitá rizika, s kterými je nutné 
počítat. Neodmyslitelným rizikem je také lidský faktor, jelikož téměř všichni uživatelé 
DUPV jsou větší či menší mírou závislí na pomoci druhé osoby. Dle již zmíněné studie 
[77] byly nahlášené problémy z 30 % zapříčiněny nesprávným užitím vybavení a dalších 
13 % bylo způsobeno poškozením vybavení kvůli špatné manipulaci nebo nesprávné 
údržbě přístroje ze strany osob poskytujících péči. Riziko lidského faktoru uvádí i další 
již zmíněná studie [69], kdy příčinou domovních návštěv bylo špatné zapojení oběhu 
ventilátoru nebo záměna nastavení ventilátoru pacientem nebo ošetřovatelem. Existuje 
i vztah mezi pravidelnou údržbou a čištěním ventilátoru a kontaminací a kolonizací 
bakterií, ke kterému došli autoři hodnotící stav čistoty ventilátoru [70].	

Rizika jsou ovlivňovány různými faktory, mezi které můžeme zařadit např. denní dobu 
užívání ventilátoru, celkový zdravotní stav, povahu diagnózy, věk pacienta i zkušenost 
ošetřovatelů. 
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Analýza rizik má podstatnou roli ve vývoji bezpečnosti zdravotnických procesů. 
V současné době je známo mnoho metod sloužících ve zdravotnictví k hodnocení rizik. 
V jednotlivých oborech vznikají různé metody, u kterých dochází k různým modifikacím 
a jsou poté použity v oborech jiných. Často se pak v jednom procesu používají různé 
kombinace metod pro zajištění vyšší efektivity analýzy rizik. Cílem metod pro analýzu 
rizik v oblasti zdravotnictví je poskytnutí prevence a eventuální řešení stavů způsobující 
nežádoucí účinky, které mohou ohrozit zdravotní stav pacienta nebo způsobit smrt [79]. 

National Center for Patient Safety (NCPS) v roce 2002 vytvořilo speciálně pro oblast 
zdravotnictví upravenou verzi metody Failure Mode Effects Analysis (FMEA), která se 
nazývá Healthcare Failure Mode Effects Analysis (HFMEA) [80]. Poté ji v roce 2003 
Joint Commission on the Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) zvolila 
jako oficiální standard pro hodnocení vysoce rizikových procesů ve zdravotnictví [79]. 
Metoda HFMEA je oproti tradiční metodě FMEA pro oblast zdravotnictví hodnocena 
jako výhodnější z hlediska náročnosti na provedení a kvality výsledků [81]. 

1.6 Modelování a simulace  

Modelování je soubor aktivit, který vede k vývoji matematického (nejen) modelu 
reprezentující strukturu a chování reálného systému. Simulace je pak souborem aktivit, 
které slouží k ověření modelu, zda je správný, a dále k získání nových poznatků 
o činnostech reálného systému [82, 83].  

Počítačové modely jsou používány v mnoha oblastech managementu systémů. 
Poskytují nám náhled do fungování systému a mohou pomoci k predikci výsledků při 
změně strategie. To je velmi užitečné v případě, že systém je velmi složitý a není možné 
využít experimentování s reálným systémem. Díky zvýšenému užívání a zlepšování 
výpočetní techniky se rychle rozvinulo i velké množství modelovacích technik. 
Modelování a simulace jsou široce používány ve vojenských a výrobních odvětvích, a to 
až do té míry, že představují důležitou součást každého naplánovaného projektu. V těchto 
odvětvích vede modelování a simulace k významnému zlepšení souvisejícího 
s rozhodováním, efektivitou a kvalitou [84–86].  

Pokud chceme, aby politika a řízení zdravotní péče byly založené na důkazech, tak je 
nutné se díky vnitřní nejistotě potřeb, požadavků a výsledků zdravotní péče vypořádat 
s celou řadou složitých systémů. Ve zdravotnictví se modelování a simulace začalo 
využívat před více než půlstoletím, přesto převážná většina výzkumu v této oblasti nastala 
v posledních 20 letech. Nyní je rostoucí zájem o využívání těchto technik pro 
vyhodnocení ekonomických a klinických přínosů ve formě, která může pomoci 
k rozhodování o klinických postupech a rozdělování zdrojů při poskytování zdravotní 
péče. To má také zvláštní ohlas v souvislosti s kvalitou a bezpečností zdravotní péče, kde 
je třeba posoudit potenciální úspory nákladů proti riziku. Modely syntetizují důkazy 
o zdravotních důsledcích a nákladech z mnoha různých zdrojů, včetně údajů z klinických 
hodnocení, observačních studií, databází pojistných nároků, registrů případů, statistik 
veřejného zdraví a průzkumů preferencí [45, 84, 87–90].  
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Mielczarek [88] uvádí, že výhody simulačního přístupu vyplývají z jeho flexibility, 
stejně jako jeho schopnosti zvládnout variabilitu, nejistotu a složitost dynamických 
systémů. Simulace je zvláště užitečná, když problém vykazuje významné nejistoty, které 
vyžadují stochastickou analýzu. Je také ideálním nástrojem pro provádění analýzy „co 
kdyby“. Dle systematické literární rešerše [91] se ve zdravotnictví využívá široká škála 
aplikací, modelovacích přístupů, softwarových nástrojů a zdrojů dat. Pomocí těchto 
přístupů lze tak řešit mnohé problémy, kterými se zabývá právě HTA.  

Výstupy modelu však nejsou pouze jen o výsledcích, které samotný model generuje, 
ale také o jeho schopnosti zachytit logické propojení mezi vstupy a výstupy. Model by 
měl být transparentní a jeho výstupy by měly odrážet vstupní data a jednotlivé 
předpoklady. Při rozhodování o rozdělování zdrojů se často jako konečný výsledek 
modelu využívá odhad nákladů na specifický parametr roku života v plné kvalitě (QALY, 
Quality-adjusted life-year) nebo jiné měřítko přínosu za vynaložené peníze. Součástí 
vyhodnocení by měla být rozsáhlá analýza citlivosti, která prozkoumává vliv změn na 
vstupu [89]. 

1.6.1 Aplikace modelovacích technik u domácí umělé plicní ventilace 

Jedním z přístupů je simulace diskrétních událostí (DES, discrete event simulation), 
které patří mezi nejčastěji používané nástroje stochastické analýzy v oblasti zdravotnictví 
[84, 88]. Tyto přístupy jsou vhodné zejména, pokud existuje více proměnných, které 
mohou potenciálně produkovat enormní počet možných spojení a efektů, čímž je právě 
zdravotní péče charakteristická. Pomocí DES se můžeme zabývat složitostmi detailů 
simulací životní historie jednotlivců a následně tak odhadnout populační efekt ze součtu 
jednotlivých efektů. Klíčovým aspektem DES je popis systémového stavu, který obsahuje 
hodnoty proměnných komponent systému, a to je rozdělení pravděpodobnosti příchodu 
subjektu, trvání události, stav události a potřebné zdroje. Většina modelů, které splňují 
tyto požadavky, používá DES, i když jiné zahrnují např. Monte Carlo simulaci (MCS, 
Monte Carlo Simulation). Hlavní výhodou simulace diskrétních událostí je schopnost 
propojit rizika, aktivity a intervence s pacienty, kteří se řídí vlastní vůlí, mají své vlastní 
individuální rysy a mohou se chovat nepředvídatelně [84, 86, 88, 91]. 

Monte Carlo simulace se běžně používá pro modelování komplexních systémů 
s rekurzivními procesy a událostmi, které nelze prakticky a časově v reálném světě 
testovat [86]. Simulace jsou založeny na pravděpodobnostních distribucích, které jsou ve 
většině případů odvozeny z historických datových sad. Model simuluje stovky nebo tisíce 
potenciálních scénářů a vytváří různé předpovědi jako výstupy, obvykle ve formě 
relevantních průměrů, pravděpodobností a rozptylů výsledků kolem očekávané hodnoty. 
Výhodou MCS je její flexibilita pro testování jakýchkoliv modifikací potřebných 
k pochopení celého kontextu problému a jeho schopnosti odhadnout variabilitu, která je 
součástí rozhodovacího procesu [88]. Tato metoda byla např. použita ve studii [92] 
zaměřené na to, zda centralizovaná intenzivní péče může přinést lepší výsledky u pacientů 
s plicní ventilací.  



 
 

 45 

Markovovy modely jsou dalším užitečným nástrojem modelování náhodných procesů, 
který se často používá pro zhodnocení ekonomické efektivity jednotlivých intervencí [86, 
93]. Chandra [94] ve své studii použil Markovův model pro vyhodnocení efektivity 
a nákladové efektivity jednotlivých intervencí používaných u populace pacientů 
s CHOPN. Další studie [95] využívající poznatky předchozí studie hodnotila pomocí 
Markovova modelu nákladovou efektivitu, která srovnává domácí umělou plicní ventilaci 
s obvyklou péčí o pacienty s CHOPN v prostředí Spojeného království. Pro srovnání byly 
využity dva scénáře (stabilní a pooperační populace).  

Dynamické systémy (SD, system dynamics) jsou další metodou modelování 
a simulace sloužící k hodnocení politik a rozhodování v různých systémech, které 
vykazují dynamickou složitost a obvykle se tedy řídí velkým počtem faktorů. Je schopna 
řešit přísným způsobem předpoklady o systémových strukturách a zejména pak sledovat 
dopady změn v podsystémech a jejich vztazích. Schopnost popsat systémy, které se 
v průběhu času mění a generují zpětnou vazbu, je stěžejním bodem pokročilých 
metodologií a je uplatňována v průmyslových oborech. Rovněž se ale využívají 
k provádění analýzy politik např. v oblasti veřejného zdraví a politiky zdravotnictví [86, 
96]. 

Multiagentní simulace (ABS, agent-based simulation) je stochastickou simulací, která 
je označována jako mikro úrovňový model, protože popisuje systém z pohledu jeho 
složek (agentů), zatímco chování, které vychází z jejich interakcí, představuje makro 
úroveň (společnost). Jedná se o techniku zdola nahoru, kdy proces modelování začíná 
u agenta jako nezávislého objektu. Ten může posoudit danou situaci a na základě 
nastavených pravidel na ni reagovat, což vede k ovlivnění jiných objektů (agentů). Při 
samotné tvorbě modelu se zaměřujeme zejména na chování agenta než na simulaci celého 
procesu. Tato technika byla široce používána pro simulaci komplexních adaptivních 
systémů v ekologii a společenských vědách [86, 88, 97].  

Modelování a simulace jsou v oblasti zdravotní péče poměrně náročným úkolem, a to 
zejména z pohledu toho, kde začít a kde skončit [98]. I když se už vyskytuje poměrně 
dost studií využívající modelování a simulace v oblasti zdravotnictví, tak stále oproti 
ostatním oborům oblast zdravotnictví zaostává. Co se týká výběru vhodné techniky 
simulačního modelování, tak je nutné brát v potaz daný rozhodovací problém a obecné 
zásady jednotlivých metod. 

1.7 Shrnutí současného stavu problematiky 

V současné době je snaha o neustálé zvyšování kvality poskytované péče, při kterém 
by současně mělo docházet k efektivnímu využívání finančních zdrojů. Oblast péče 
o ventilované pacienty plicním ventilátorem toho není výjimkou a jednou možností, jak 
zajistit jejich péči je přesun pacienta do domácího prostředí. V České republice bylo 
započato s přesunem pacienta do domácí péče v roce 2003 na základě vzniku Komise pro 
realizaci domácí umělé plicní ventilace, která schvalovala žádosti na invazivní domácí 
umělou plicní ventilaci. Průběh byl ale dle zkušeností velmi zdlouhavý a neefektivní. To 
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dokazuje také fakt, že v ČR je pouze cca 125 pacientů s invazivní DUPV. V případě 
fungujícího systému, který dokáže zajistit jak odborně, tak finančně poskytování 
invazivní DUPV, bychom mohli očekávat až pětinásobné množství pacientů 
s invazivní DUPV. Tím ale problematika nekončí, protože když už se pacient dostal do 
domácí péče, tak často docházelo k dalším problémům, kdy např. poskytovaný plicní 
ventilátor FN Brno nebyl zcela vhodný pro daného pacienta a invazivní DUPV se stala 
opět neefektivní. Efektivnější systém poskytování invazivní DUPV představil pilotní 
projekt VZP, který ukázal možnost zajišťovat invazivní DUPV prostřednictvím 
certifikovaných agentur, což je doporučováno i zahraničními guidelines. Z pohledu plátce 
zdravotní péče by měl přesun pacienta do domácí péče vést k ušetření nákladů na léčbu 
pacienta, což dokazují i zpracované studie. Ty dokazují také pomocí různých metod 
hodnocení i zvýšení kvality života u pacienta, který se dostal z nemocničního prostředí 
do prostředí domácího. V ČR ale bohužel nemůžeme mluvit o efektivním systému, který 
by byl schopný zajistit přesun všech pacientů, u nichž by to bylo možné, a tak ušetřil 
finanční zdroje na poskytovanou léčbu a zlepšil kvalitu pacientova života. Novou 
možností je metodika VZP, která ale např. opět neřeší pacienty s neinvazivním přístupem 
DUPV, i když v zahraničních guidelines řeší DUPV komplexně jako poskytování 
invazivního i neinvazivního přístupu. Efektivnost nové metodiky a její vhodná forma 
financování by teprve měla být vyhodnocena. 

Přesun pacienta do domácího prostředí a jeho následná péče je složitý proces, který by 
měl být komplexně hodnocen a poskytnutí péče v podobě DUPV by se mělo odvíjet od 
rozhodnutí podloženého jasnými důkazy. Nemělo by docházet jen k rozhodování na 
podkladě srovnání nákladů, ale měl by se využít komplexní přístup a metody pro 
zhodnocení, kterým by tak bylo zajištěno efektivní poskytování DUPV. Zpracované 
studie řešily vždy pouze jedinou oblast, jako je finanční oblast, oblast týkající se 
klinických přínosů nebo oblast řízení rizik. Jelikož modelování a simulace jsou vhodným 
přístupem pro současné hodnocení ekonomických a klinických přínosů určité technologie 
nebo přístupu, který je ještě navíc typický nedostatkem dat jako je tomu v případě DUPV, 
tak bude tento přístup využit pro zhodnocení nákladové efektivity DUPV. Přes již 
zmíněné výhody přesunu pacienta do domácí péče jsou přítomny rizika související 
s DUPV. Tyto rizika je nutné také sledovat, zabývat se jimi a zařadit je tedy do hodnocení. 
Protože indikací pro DUPV je velké množství, tak budou pro zhodnocení vybrána dvě 
nejčastější onemocnění, mezi které patří ALS a CHOPN.  
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2 Cíle 

Hlavním cílem disertační práce je vytvoření a aplikace modelu pro zhodnocení 
efektivity domácí umělé plicní ventilace v porovnání s umělou plicní ventilací ve 
zdravotnickém zařízení u dospělých pacientů. Dílčí cíle, které jsou jednotlivými kroky 
pro naplnění hlavního cíle, jsou následující: 

• Zhodnocení současného stavu problematiky týkající se domácí umělé plicní 
ventilace a oblastí pro zhodnocení efektivity zdravotnické technologie; 

• Výběr vhodných diagnóz pro zhodnocení efektivity zdravotnické technologie; 
• Výběr vhodných metod pro sestavení modelu, zhodnocení efektivity a řízení rizik 

DUPV; 
• Sestavení modelu pro zhodnocení efektivity DUPV; 
• Sběr a analýza přímých nákladů z perspektivy plátce, zdravotnického zařízení  

a pacienta; 
• Sběr a analýza nepřímých nákladů pro celospolečenskou perspektivu; 
• Sběr a analýza dat o klinické účinnosti a změnách zdravotních stavů DUPV; 
• Výpočet analýzy nákladů a užitku vybraných diagnóz (ALS a CHOPN) 

z perspektivy plátce a perspektivy celospolečenské; 
• Vyhodnocení rizik analyzované zdravotnické technologie; 
• Diskuze získaných výsledků. 
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3 Metody 

Získané informace během zpracovávání současného stavu problematiky posloužily jak 
pro orientaci v dané problematice, tak dále pro výběr metod použitých pro naplnění cíle 
disertační práce. Pro zhodnocení efektivity DUPV byla vybrána dvě nejčastější 
onemocnění (ALS a CHOPN) a pro každé z nich byl vytvořen model pomocí modelovací 
techniky, a to Markovova modelu. Součástí byla analýza nákladů, jejíž výstupy vstoupily 
do samotného modelu a posloužily jako podklad pro ekonomické zhodnocení DUPV 
a komparátora UPV ve zdravotnickém zařízení. Vyhodnocení modelu bylo provedeno 
pomocí analýzy nákladů a užitku (CUA, cost-utility analysis). Pro vyhodnocení modelu 
pomocí CUA z perspektivy plátce zdravotní péče bylo nutné analyzovat hodnoty 
klinických přínosů, kterými je kvalita života, resp. hodnota QALY. Následně byla 
provedena analýza senzitivity, analýza scénářů a byla vyhodnocena také CUA 
z celospolečenské perspektivy včetně kvality života neformálních pečovatelů. V rámci 
celospolečenské perspektivy bylo nutné kalkulovat také nepřímé náklady. Pro komplexní 
zhodnocení DUPV byly dále využity metody pro řízení rizik, a to HFMEA a FMEA. 
Jednotlivé metody a přístupy jsou teoreticky popsány v následujících podkapitolách.  

3.1 Sběr dat 

Nákladová data a podklady pro jejich analýzu využité pro praktickou část disertační 
práce byly získány z veřejně dostupných zdrojů, legislativních předpisů a dále ve 
spolupráci s agenturou ProCare Medical s.r.o, Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda, 
Zdravotnickou záchrannou službu Jihomoravského kraje a jedním ze smluvních 
dodavatelů DUPV. Zmíněné instituce poskytly reálná nákladová data týkající se léčby 
nebo technického vybavení pro pacienty s DUPV. Data nutná pro tvorbu modelu jako 
jsou např. pravděpodobnosti přechodů, klinické přínosy byly čerpány zejména 
z odborných studií a doporučených postupů. Data pro analýzu rizik byla získána ve 
spolupráci s odborníky z Fakultní nemocnice v Motole, občanského sdružení Dech života 
a se servisními techniky. 

3.2 Analýza nákladů zdravotnické technologie 

Pro ekonomické zhodnocení určité technologie je nutné analyzovat náklady, které 
s používáním dané technologie vznikají. Náklady by se měly odvíjet od zvolené 
perspektivy a dělíme je na dva základní typy, a to přímé a nepřímé náklady [45]. 

3.2.1 Přímé náklady zdravotnické technologie 

Přímé náklady představují hodnotu zboží, služeb a dalších zdrojů, které jsou 
spotřebovány při poskytování zdravotní péče, vypořádávání se s vedlejšími účinky nebo 
v rámci dalších přítomných či budoucích důsledků zdravotní péče. V závislosti na 
perspektivě je dělíme na dva typy, a to na zdravotnické a nezdravotnické. Přímé 
zdravotnické náklady vznikají přímo při poskytování zdravotní péče a řadíme mezi ně 
náklady na lékařské služby, služby nemocnice, léky atd. Přímé nezdravotnické náklady 
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zahrnují náklady vznikající pouze v souvislosti se zdravotní péčí. Můžeme sem zařadit 
např. dopravu do místa poskytování zdravotní péče [45]. 

3.2.2 Nepřímé náklady zdravotnické technologie 

V rámci analýzy nákladů by měly být brány v potaz i náklady nepřímé. Patří mezi ně 
náklady spojené se ztrátou produktivity práce, předčasným odchodem do důchodu, 
sníženou produktivitou práce a ztrátou nebo poškozením volnočasové aktivity. Řadíme 
mezi ně i náklady na předčasné úmrtí nebo náklady na neformální péči. Naopak 
dlouhodobé náklady na bolest, utrpení a smutek jsou sice skutečné, ale jsou obtížně 
měřitelné a bývají z analýz vynechávány. Dále mohou být zahrnuty tzv. sociální 
transferové platby, mezi které řadíme invalidní důchody, dávky z nemocenského 
pojištění, příspěvky na péči a další. Pokud vstupuje do kalkulace mzda zaměstnance, tak 
je nutné kalkulovat se základem daně [45].  

Nepřímé náklady byly využity pro analýzu nákladů a užitku z perspektivy 
celospolečenské a byly mezi ně zařazeny sociální transferové platby, náklady spojené se 
ztrátou produktivity pacienta a náklady na neformální péči. Pro výpočet nákladů 
spojených se ztrátou produktivity byla vybrána metoda Human Capital Approach (HCA), 
která je považována za tradiční přístup a používá se nejčastěji. Oproti ostatním metodám 
podává komplexnější a lepší výsledky. K měření ztráty produktivity dochází až do doby 
odchodu daného člověka do starobního důchodu [90]. Pro výpočet nákladů na neformální 
péči byly použity dvě metody, a to Proxy Good Method (PGM) a Opportunity Cost 
Method (OCM). PGM využívá pro odhad nákladů ohodnocení času neformální péče tržní 
cenou podobného substitutu. OCM využívá pro odhad nákladů přístup, kdy je oceněn čas 
neformálního pečovatele hodnotou odpovídající činnosti, kterou díky neformální péči 
nemůže vykonávat [99]. 

3.3 Modelování a simulace hodnocení zdravotnických technologií 

Modelování a simulace, jak už bylo uvedeno v současném stavu problematiky, jsou 
přístupem, který umožňuje prezentaci zdravotnických procesů nebo rozhodnutí a jejich 
dopadů v případě určité nejistoty, která vzniká při neexistenci některých údajů. Modely 
by se přesto měly co nejvíce přiblížit situaci, která odpovídá realitě použití hodnocené 
intervence a komparátora [45, 89, 90].  

Pro zhodnocení DUPV byl na základě současného stavu problematiky vybrán model 
pracující se zdravotními stavy, kam řadíme Markovovy modely. Je to způsob, kterým 
můžeme znázornit a kvantifikovat jednotlivé změny zdravotních stavů vycházející 
z přirozeného průběhu onemocnění nebo z použití dané technologie [45, 90]. Modelování 
a simulace včetně vyhodnocení byly vytvořeny prostřednictvím software TreeAge Pro 
(TreeAge Software, LLC, Williamstown, Massachusetts, USA) [100], v kterém jsou pro 
tvorbu modelu využívány Markovovy stromy. 
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3.3.1 Markovovy modely 

Markovovy modely představují opakující se zdravotní stavy, časovou závislost 
pravděpodobností přechodu mezi zdravotními stavy, přínosy a náklady jednotlivých 
zdravotních stavů a umožňují modelovat důsledky a dopady zdravotnických technologií 
[93]. 

Můžeme je dělit na dva typy, a to individuální a kohortové. Individuální simulují 
jednotlivce najednou a využívá se mikrosimulací vyhodnocených pomocí simulace 
Monte Carlo prvního řádu (závislost přechodu dle dané pravděpodobnosti závisí na 
náhodném čísle). Na druhé straně kohortové modely, které byly zvoleny pro zhodnocení 
DUPV, jsou analyzovány jako jednotlivé kohorty, které procházejí jednotlivými stavy 
současně. V případě, že lze daný problém vyřešit zvládnutelným počtem zdravotních 
stavů obsahující relevantní informace, tak je vhodné vybrat kohortovou simulaci. 
V opačném případě je vhodné využít individuální typ modelu [86]. 

Tvorba Markovových modelů představuje tedy několik kroků: 

1. výběr zdravotních stavů, 
2. určení směru přechodu, 
3. stanovení délky a počtu cyklů (časový horizont), 
4. pravděpodobnost změny zdravotních stavů, 
5. identifikace nákladů a přínosů, 
6. výběr počáteční distribuce pacientů [90]. 

Výběr zdravotních stavů 

 Jednotlivé zdravotní stavy včetně jejich počtů se odvíjí od komplexnosti daného 
onemocnění, resp. hodnocené technologie a jejího komparátora. Je potřeba, aby se každý 
stav v Markovově modelu odlišoval svými náklady a přínosy [90]. 

Určení směru přechodu 

Určení směru přechodu vychází opět z daného onemocnění. K prezentaci je možné 
využít tabulky přechodových pravděpodobností nebo diagramy. Události, které probíhají 
v rámci jednoho cyklu, je možné modelovat pomocí Markovových stromů jako sérii 
náhodných uzlů představující určité události [90, 101]. 

Stanovení délky a počtu cyklů (časový horizont) 

 Délka cyklů musí být tak dlouhá, aby došlo k popsání všech změn, které během 
jednoho cyklu nastanou. Počet cyklů se pak odvíjí od stanoveného časového horizontu 
sledování, který se běžně při modelování stanovuje na 120 let nebo sledování kohorty až 
do smrti více než 99,9 % jednotlivců. Je však potřeba brát v úvahu určitou nejistotu, která 
vzniká extrapolací jednotlivých dat za daný časový horizont [90, 101]. 

 



 
 

 51 

Pravděpodobnost změny zdravotních stavů 

 Zdrojem pro stanovení pravděpodobnosti jednotlivých změn a přechodů jsou nejčastěji 
randomizované kontrolované studie (RCT, randomized controlled trial), metaanalýzy 
nebo nepřímá srovnání. Pravděpodobnosti přechodu by měly být odvozeny 
z nejreprezentativnějších zdrojů dat pro problém s rozhodnutím. Je možné využít 
pravděpodobností, které jsou závislé na čase a pomocí analýzy přežití parametrizovat 
a projektovat Kaplan-Maierovy křivky do delšího časového horizontu [90, 101].  

Identifikace nákladů a přínosů 

 Dané zdravotní stavy musí být popsány náklady a přínosy, kterými jsou 
charakteristické. Na to musí být brát zřetel již při samotné tvorbě modelu. S identifikací 
nákladů a přínosů souvisí perspektiva hodnocení. Perspektivou může být např. celá 
společnost, plátce zdravotní péče, lékař, zdravotnické zařízení nebo sám pacient. Ke 
každé perspektivě patří odlišné náklady a přínosy, a proto i výsledky nákladové analýzy 
z různých perspektiv se mohou lišit. Analýza by měla brát v potaz účinek plynutí času na 
hodnotu nákladů a přínosů. Jelikož náklady a přínosy, které budou se objeví v budoucnu, 
tak mají obvykle menší hodnotu než současné náklady a přínosy. Obvykle se používá 
diskontní sazba 3 %, která je stejná jak pro náklady, tak přínosy [45, 90].  

Výběr počáteční distribuce pacientů 

 Výběr počáteční distribuce pacientů je dán vstupní charakteristikou analyzované 
populace pacientů. Buď mohou začít všichni v jednom stavu nebo jsou proporčně 
rozděleni do více stavů [90]. 

3.3.2 Hodnocení přínosů zdravotnické technologie 

Přínosy v rámci hodnocení zdravotnických technologií se často oceňují pomocí 
konceptu QALY, které je funkcí užitku a získaných roků života. Užitek neboli utilita 
představuje kvalitu života, která není snadno definovatelným pojmem, protože na něj 
můžeme nahlížet z několik rovin. Poskytuje úplnější představu o způsobech, kterými 
zdravotní péče ovlivňuje pacienty. V rámci hodnocení kvality života se berou v úvahu 
dimenze jako fyzická funkce, sociální funkce, kognitivní funkce, úzkost, tělesná bolest, 
spánek/odpočinek, energie/únava a celkové vnímání zdraví. Pro vyhodnocení kvality 
života se využívají přímé nebo nepřímé metody měření. Přímé metody jsou vhodné pro 
zachycení změn kvality života u akutních stavů a nepřímé metody využívají pro 
dlouhodobější stavy dotazníky, a to generické nebo specifické k určitému onemocnění 
[45, 90]. 

Pro vyhodnocení kvality života u pacientů s DUPV byly vybrány v rámci současného 
stavu problematiky studie, které využívaly generický dotazník SF-36. Jedná se o dotazník 
vyvinutý a spravovaný neziskovou organizací RAND Corporation. Obsahuje soubor 
obecných, koherentních a snadno zpracovatelných měření kvality života. Tato měření 
vycházejí ze sebehodnocení pacientů [102–104]. 
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SF-36 je dotazník s 36 položkami a slouží ke zhodnocení kvality života pomocí 
odpovědí k vygenerování zdravotního profilu o 8 základních dimenzích. Mezi tyto 
dimenze patří:   

1. fyzická aktivita (Physical Functioning – PF),  
2. omezení fyzické aktivity (Role Functioning – RP),  
3. omezení způsobené emočními problémy (RE),  
4. tělesná bolest (Bodily Pain – BP),  
5. celkové vnímání zdraví (General Health – GH),  
6. vitalita (Vitality – VT),  
7. celkové psychické zdraví (Mental Health – MH)  
8. společenská aktivita (Social Functioning – SF) [102–104].  

Dále obsahuje samostatnou položku týkající se změny zdravotního stavu, která se ptá 
na změnu zdraví obecně za období 1 roku. Tato položka se nepoužívá k hodnocení žádné 
z osmi zmíněných dimenzí. U každé dimenze sestávající z několika položek se sčítají 
odpovědi a vytvoří se skóre surové dimenze (10–30), které se transformuje do stupnice 
0 (závažné poškození) až 100 (žádné poškození) [102–104]. 

Přestože dotazník SF-36 patří mezi nejčastěji používané dotazníky a výsledky mohou 
poskytnout informace o účinnosti hodnocené intervence, tak algoritmy nezahrnují 
kalkulaci výsledného skóre pro použití v ekonomicko-klinických hodnoceních. Proto 
bylo vytvořeno výsledné skóre Short Form-6D (SF-6D), které je získávané právě na 
základě individuálních preferencí pacientů z dotazníku SF-36 [105, 106]. Pokud však 
nejsou dostupná data na úrovni pacienta, tak je nutné využít algoritmu pro predikci skóre 
SF-6D založeného na preferencích kohorty pomocí osmi průměrných skóre zdravotních 
dimenzí z SF-36 [107]. Algoritmus převodu je dle následujícího vzorce: 

!"-6% = (34,3814 + 0,0994 ∗ 1" + 0,0215 ∗ 41 + 0,1083 ∗ 51
+ 0,0140 ∗ 67 + 0,0479 ∗ 9: + 0,1001 ∗ !" + 0,0394
∗ 4; + 0,1269 ∗ <7)/100	 

(3.1) 

V rámci získávání dat pro kvalitu života neformálních pečovatelů u ALS byla využita 
studie hodnotící kvalitu života pomocí dotazníku Short Form-8 (SF-8). Výsledkem tohoto 
nástroje kvality života, po vyhodnocení opět 8 dimenzí, jsou dvě souhrnná skóre, a to 
souhrn fyzické složky (PCS) a souhrn mentální složky (MCS) [108]. Pro převod na 
hodnotu SF-6D skóre byl využit algoritmus ze studie [109] a provádí se dle následujícího 
vzorce: 

!"-6D = −0.0046 ∗ 1C! − 0.0056 ∗ <C! + 0.0003 ∗ 1C!	 ∗ <C!
+ 0.5462 

(3.2) 

Pro hodnocení kvality života neformálních pečovatelů u CHOPN byla využita studie 
využívající k hodnocení kvality života visuálně analogovou škálu Evropského dotazníku 
kvality (EQ-5D; EuroQol) [110]. Zdravotní stav je hodnocen pomocí 20 cm svislé čáry 
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s hodnotami od 0 (nejhorší představitelný zdravotní stav) do 100 (nejlepší představitelný 
zdravotní stav). 

3.3.3 Analýza přežití pro zjištění pravděpodobností 

Analýza přežití zkoumá dobu do výskytu události, kterou sledujeme. Může se jednat 
o úmrtí, progresi onemocnění, vznik komplikace atd. Díky takové analýze je možné 
odhadnout čas do další události nebo pravděpodobnost jejího výskytu. Využívá se 
k odhadu skutečného přežití (např. Kaplan-Meierův odhad přežití) a extrapolaci za daný 
časový úsek z již existujících dat. Často se využívá extrapolace dat z klinické studie nebo 
klinické praxe, kdy se Kaplan-Meierova křivky prokládají parametrickou funkcí za 
účelem zjištění pravděpodobností na čase závislých [90]. 

3.3.4 Vyhodnocení modelování analýzy nákladů a užitku 

K porovnání nákladů a přínosů v rámci modelování byla provedena CUA, jelikož 
přínosy jsou vyjádřeny jednotkou QALY. K prezentaci výsledků CUA dochází nejčastěji 
pomocí podílu inkrementálních nákladů a inkrementálních přínosů, tzv. incremental cost-
utility ratio (ICUR) počítaný dle následujícího vzorce: 

DCE4 =
(CFGH! − CFGH")
(IJKL! − IJKL")

=
∆CFGH
∆IJKL

=
∆C
∆;
	,	 (3.3) 

kde Cost1 (náklady) a QALY1 (efekt) zastupují hodnocenou intervenci, Cost2 (náklady) 
a QALY2 (efekt) zastupují komparátor, DC je rozdílem nákladů, DE je obecně rozdílem 
přínosů (efektů) a v tomhle případě hodnotou QALY. 

ICUR je interpretován jako dodatečné náklady na zisk jednoho dodatečného efektu 
a může být prezentován numericky nebo graficky na základě tzv. incremental cost-utility 
plane s danou numerickou hodnotou ICUR (obrázek 3.1) [90]. 
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Obrázek 3.1: Incremental cost-utility plane [90] 

Dle incremental cost-utility plane jsou výsledky v pravém dolním kvadrantu vždy 
nákladově efektivní (dominantní), jelikož hodnocená intervence je účinnější a k tomu 
méně nákladná než komparátor. Naopak výsledky, které se nachází v levém horním 
kvadrantu ukazují, že hodnocená intervence je nákladově neefektivní (dominovaná), 
jelikož hodnocená intervence je méně účinná a zároveň nákladnější než komparátor. 
Výsledky nacházející se ve zbývajících dvou kvadrantech se hodnotí na základě hranice 
ochoty platit (WTP, willingness to pay), která nám určí, zda je nebo není hodnocená 
intervence nákladově efektivní [90]. V České republice je stanovena Státním ústavem pro 
kontrolu léčiv (SÚKL) hranice WTP na 1,2 milionu Kč/QALY [111, 112]. Možné 
výsledky a jejich interpretace na základě incremental cost-utility plane vztažené 
k obrázku  3.1 jsou uvedeny v tabulce 3.1 [90]. 

Tabulka 3.1: Interpretace a možné výsledky ICUR [90] 

Scénář Kvadrant ΔC ΔE ΔC/ΔE ~ λ 

1 SE ΔC < 0 ΔE > 0 
Nákladově efektivní  

(dominantní intervence) 

2 NE ΔC > 0 ΔE > 0 
ICUR < λ 

Nákladově efektivní intervence 

3 SW ΔC < 0 ΔE < 0 
ICUR > λ 

Nákladově efektivní intervence 

4 NE ΔC > 0 ΔE > 0 
ICUR > λ 

Nákladově neefektivní intervence 

5 SW ΔC < 0 ΔE < 0 
ICUR < λ 

Nákladově neefektivní intervence 

6 NW ΔC > 0 ΔE < 0 
Nákladově neefektivní intervence  

(dominovaná intervence) 
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3.3.5 Validita a přesnost výsledků analýzy nákladů a užitku 

Při modelování a u nákladové analýzy je nutné provést zhodnocení nejistoty, se kterou 
zjišťujeme její výsledky. K určité nejistotě totiž dochází z důvodu odhadu nákladů, 
přínosů a dalších proměnných, dále to může být způsobeno typem použitého modelu, jeho 
struktury a aplikovaných předpokladů. Vhodným způsobem pro zkoumání dopadu 
nepřesnosti na výsledky je použití analýzy senzitivity. Pro provedení analýzy senzitivity 
existuje více způsobů, kdy můžeme zkoumat vliv jedné proměnné (jednocestná analýza 
senzitivity), dvou a více proměnných (vícecestná analýza senzitivity), všech proměnných 
na základě průměru a rozložení dat (Monte Carlo simulace, probabilistická analýza 
senzitivity) nebo lze zkoumat odlišné nastavení, předpoklady a struktura modelu (analýza 
scénářů). Dále lze využít i prahová analýzy zkoumající, v jakém případě bude výsledek 
ještě nákladově efektivní [45, 90]. 

Jednocestná analýza senzitivity 

 Během jednocestné analýzy senzitivity se postupně mění jednotlivé parametry, které 
vstupují do hodnocení v určitém intervalu a ostatní parametry jsou beze změny. Pokud 
není dostatek dat o přesnosti průměru, tak je možné využít předpoklad o rozpětí. Výsledky 
jednotlivých analýz senzitivity jsou následně často prezentovány ve formě tornádového 
grafu nebo pomocí tabulky [90]. 

Probabilistická analýza senzitivity 

 Pravděpodobnostní analýza senzitivity (PSA, probabilistic sensitivity analysis) neboli 
simulace Monte Carlo 2. řádu zkoumá vliv více proměnných ve stejný čas, a to na základě 
rozdělení pravděpodobností, které musí pro jednotlivé proměnné vycházet z jejich 
běžného průběhu a ohraničení. Následně je provedena simulace s náhodným výběrem 
hodnoty z daného rozdělení pravděpodobnosti, která je provedena typicky aspoň 
1 000krát. Všechny výsledky simulací jsou prezentovány graficky v podobě 
inkrementálních nákladů a přínosů za pomoci křivky WTP. 

Analýza scénářů 

 Analýza scénářů hodnotí dopad jiného nastavení celého klinicko-ekonomického 
hodnocení a jak takové nastavení ovlivní výsledky původního scénáře. Může být zvolena 
jiná struktura modelu, zdroj dat, časový horizont a další zásadní parametry modelu. 
Výsledky analýzy scénářů se opět často prezentují pomocí tornádo grafu nebo tabulkou 
s hodnotami ICUR [90]. 

Validace výsledků 

 Validace výsledků se provádí interně a externě. Interní validace výsledků v sobě 
zahrnuje kontrolu funkčnosti modelu, zda nedochází k nereálným nebo nesmyslným 
výpočtům, a tedy i výsledkům. Externí validace pak porovnává, zda výsledky odpovídají 
klinické praxi nebo již vytvořeným modelům stejné technologie. V případě, že dojde 
k odlišnostem, tak je nutné je diskutovat a zdůvodnit [90]. 
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3.4 Řízení rizik 

Riziko je obecně definováno jako nebezpečí škody, ztráty, poškození nebo zničení 
a představuje kombinaci pravděpodobnosti výskytu nežádoucího jevu a stupně 
negativního dopadu na výstup procesu. Řízení rizik má za cíl tyto nežádoucí jevy 
odstraňovat nebo alespoň snižovat možnost jejich vzniku [50]. Pro zhodnocení rizik 
u DUPV byly vybrány dvě analýzy rizik, a to HFMEA a klasická FMEA. 

3.4.1 Analýza způsobů a důsledků poruch ve zdravotnictví 

Analýza způsobů a důsledků poruch ve zdravotnictví je proces, který je využíván 
multidisciplinárním týmem k proaktivnímu hodnocení procesů zdravotní péče. Součástí 
metody je vývojový diagram procesu, matice pro určení rizika a algoritmus 
rozhodovacího stromu pro odhalení nejrizikovějších oblastí procesu. Celá metoda se 
skládá z pěti základních kroků [113]. 

A. Definice tématu 

Pro přezkoumání je nutné vybrat téma z oblasti tak, aby se investovaný čas a zdroje 
pro provedení analýzy vyplatily. Mělo by se tedy jednat o oblasti vysoce rizikové nebo 
s vysoce zranitelným místem. Dále je doporučeno, aby se využívala data přímo z daného 
zdravotnické zařízení a jemu podobnému nebo mohu být také využita data z odborných 
studií [113]. 

B. Sestavení týmu 

Při sestavování multidisciplinárního týmu je nutné zahrnout odborníky z daného 
oboru, poradce a vedoucí týmu. Tím je zajištěno větší množství úhlů pohledu na danou 
oblast sledovaného problému. I když odborníci znají přesně to, jak je analyzovaný proces 
skutečně prováděn, tak je navíc vhodné zahrnout i osoby, kteří zcela nejsou seznámení 
s procesem, jelikož mohou odhalit další potenciální slabá místa. Vhodné je také určit 
vedoucího týmu, který má zkušenosti s vedením týmu a může tak zajistit efektivní 
fungování samotného týmu. Poradci pak napomáhají vedoucímu s plněním úkolů 
a směřováním ke stanovenému cíli [113]. 

C. Grafické znázornění procesu 

Po sestavení týmu je potřeba vytvořit procesní diagram zkoumané oblasti, kterou je 
vhodné pro lepší přehlednost rozdělit na jednotlivé kroky, očíslovat (např. 1, 2, 3…) 
a dále identifikovat všechny podprocesy a označit třeba písmeny (1A, 1B…3A, 3B…) 
[113]. 

D. Provedení analýzy rizik 

Během provedení samotné analýzy rizik je nutné analyzovat všechny možné druhy 
selhání a očíslovat je dle jejich dané oblasti podprocesu (1A(1), 1A(2)…3E(1), 3E(2)…). 
Pro získání všech rizik je vhodné použít různé zdroje jakou jsou databáze, odborné studie, 
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můžeme vycházet přímo z vlastní zkušenosti z praxe a využívat nástroje jako je 
brainstorming nebo diagram příčin a následků. 

Dalším krokem je určení závažnosti a pravděpodobnosti možného selhání na základě 
stanovené stupnice, která se odvíjí od právě prováděné analýzy. Po zhodnocení 
závažnosti a pravděpodobnosti možných selhání se vyhodnocuje Hazard Score za pomoci 
matice rizik (Hazard Scoring matrix), která je sestavována odborným týmem dle 
analyzované problematiky.  

Následně se pomocí HFMEA rozhodovacího stromu (obrázek 3.2) zjišťuje, zda je 
nutné u přítomných selhání vytvářet nějaká další opatření a je tak určen postup řešení 
jednotlivých selhání. Rozhodovací strom je nástrojem, který slouží k identifikaci oblastí, 
jež jsou týmem považovány za méně kritické, lehce odhalitelné, popřípadě bylo zavedeno 
kontrolní opatření, které je účinné. Z výsledků rozhodovacího stromu se u vybraných 
selhání určí možné příčiny.  

 

Obrázek 3.2: Rozhodovací strom HFMEA [113] 
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E. Identifikace akcí a výsledků 

Selhání považována za nejrizikovější jsou dále analyzována a jsou vytvářeny další 
postupy, které slouží k odstranění nebo snížení šance vzniku těchto událostí. Je nutné pro 
každou příčinu poruchy identifikovat výsledná opatření a osobu odpovědnou za tyto 
činnosti [114, 115].  

3.4.2 Analýza způsobů a důsledků poruch 

Analýza způsobů a důsledků poruch je systematická, proaktivní metoda pro hodnocení 
procesu, jejíž cílem je zjištění potenciálních poruch, jejich příčin a následků. Analýza 
způsobů a důsledků poruch se skládá z následujících 7 kroků: 

A. Výběr oblasti hodnocení 

Během této fáze dochází k identifikaci procesu, který je označen jako kritický ve 
vztahu k závažnosti možných škodlivých událostí a potenciálně nebezpečného dopadu. 
Při volbě procesu je důležité brát v úvahu i potřebný čas k dokončení analýzy a popřípadě 
proces rozdělit na dílčí procesy s provedením samostatné analýzy [114, 115]. 

B. Výběr multidisciplinárního týmu 

Tento krok vyžaduje výběr členů týmu s různými úrovněmi a typy školení, 
specifickými znalostmi a zkušenostmi z hodnoceného procesu. Vhodné je stanovit 
vedoucího týmu, který zajistí, aby jednotliví členové týmu dokončili každý krok 
a zaznamenali výsledky FMEA [114, 115]. 

C. Tvorba jednotlivých kroků procesu 

Členové týmu identifikují jednotlivé kroky v procesu. V tomto kroku je vhodné využít 
grafických nástrojů pro vytvoření vývojové diagramu, který členům týmu usnadní 
orientaci v daném procesu [114, 115]. 

D. Výčet potenciálních selhání a jejich příčin 

V tomto kroku je nutné identifikovat maximum možných selhání a následně je přiřadit 
k daným krokům ve sledovaném procesu. Členové týmu by měli najít co nejvíce možných 
selhání, i když jsou velmi nepravděpodobná nebo nezávažná. Dále je potřeba určit 
potenciální následky a příčiny [114, 115].  

E. Určení hodnoty pravděpodobnosti výskytu, odhalení a závažnosti 

U každého selhání, které bylo identifikováno si tým pokládá následující otázky 
sloužící k určení jednotlivých kritérií: 

a) Pravděpodobnost výskytu – Jaká je pravděpodobnost, že se v procesu vyskytne 
toto selhání? 

b) Pravděpodobnost odhalení – Jaká je pravděpodobnost, že dojde k odhalení selhání 
ještě před vznikem následků?  
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c) Závažnost – V případě, že selhání nastane, jak budou závažné následky?  

Pro zhodnocení jednotlivých kritérií se využívá stupnice (např. rozmezí 1-5), která je 
stanovena a popsána týmem a reprezentuje výši kritéria [114, 115]. 

F. Vyhodnocení výsledků analýzy   

V rámci tohoto kroku se vypočítá hodnota rizikového čísla (RPN, risk priority number) 
pro každé selhání na základě hodnot, které byly stanoveny v předchozím kroku. Vzorec 
pro výpočet je následující: 

41N = ! × P × % (3.4) 
 
S = hodnota kritéria závažnosti (severity) 
O = hodnota kritéria pravděpodobnosti výskytu (occurence) 
D = hodnota kritéria pravděpodobnosti odhalení (detection) 

G. Stanovení priorit jednotlivých selhání/poruch na základě hodnot RPN 

Dle velikosti RPN je určena priorita selhání/poruchy pro další postup. Nevyšší hodnota 
RPN ukazuje nejvyšší míru priority selhání/poruchy, u kterého je pak přednost v procesu 
tvorby nápravných opatření pro zlepšení systému poskytování zdravotní péče a zvýšení 
bezpečnosti pacientů [114, 115].  
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4 Výsledky 

Následující podkapitoly zahrnují veškeré výsledky týkající se zhodnocení efektivity 
domácí umělé plicní ventilace v prostředí České republiky u dospělých pacientů. První 
část je věnována analýze nákladů z perspektivy plátce, zdravotnického zařízení, pacienta 
a dále zhodnocení nepřímých nákladů. Výsledky analýzy nákladů z pohledu plátce, 
pacienta a také nepřímé náklady následně vstupují jako zdroj dat do další části, a to do 
tvorby Markovových modelů pro diagnózu ALS a CHOPN. Jedná se o dvě nejčastější 
diagnózy, které jsou typické pro pacienty s DUPV. I když se analyzované systémy pro 
poskytování DUPV v ČR týkají pouze invazivního přístupu ventilační podpory, tak pro 
komplexnost modelu je u analýzy nákladů a modelování hodnocen i neinvazivní přístup 
ventilační podpory. Samotné Markovovy modely byly vytvořeny za pomoci software 
TreeAge Pro a jeho modulu Healthcare. Vyhodnocení modelů pro obě diagnózy 
srovnávající DUPV a UPV bylo provedeno analýzou nákladů a užitku z perspektivy 
plátce a následně z perspektivy celospolečenské. Jelikož péče v domácím prostředí 
s sebou nese určitá rizika, tak třetí část výsledků je věnována oblasti řízení rizik pro 
komplexní zhodnocení DUPV.  

4.1 Analýza nákladů z perspektivy plátce 

Analýza nákladů z perspektivy plátce neboli zdravotní pojišťovny byla provedena pro 
invazivní a neinvazivní domácí umělou plicní ventilaci. Analýza pro DUPV obsahuje 
náklady na technické zabezpečení péče, náklady na ošetřovatelskou péči a ostatní 
náklady. Z perspektivy plátce byly také stanoveny náklady na péči zajišťovanou 
zdravotnickým zařízením při hospitalizaci pacientů, kteří vyžadující umělou plicní 
ventilaci, a následně byly analyzovány náklady na převoz pacienta do zdravotnického 
zařízení při zhoršení jeho stavu během péče domácí umělou plicní ventilací. 

4.1.1 Náklady na invazivní domácí umělou plicní ventilaci 

Analýza nákladů na invazivní domácí umělou plicní ventilaci z perspektivy plátce je 
rozdělena na tři metodiky financování a zajišťování DUPV. První analyzovaná metodika 
započala fungování invazivní DUPV v prostředí ČR, a to v roce 2003. V současné době 
však již novým pacientům není touto metodikou přidělována invazivní DUPV. Druhá 
metodika byla pouze pilotním projektem, který vycházel z procesů ostatních vyspělých 
evropských zemí a byl krokem pro vytvoření nové metodiky. Ta je v současné době 
jedinou formální metodikou financování a poskytování invazivní DUPV pro pacienty 
v České republice. 

Náklady na DUPV – Projekt MZ ČR 

Stabilizovaní pacienti na invazivní umělé plicní ventilaci, kteří požadují přesun do 
domácí péče, mohli dříve zažádat o program DUPV schvalovaný MZ ČR [25].  

Dle FN Brno byla zajištěna invazivní domácí umělá plicní ventilace v tomto programu 
k 1. lednu 2015 pro 98 pacientů. K 30. červnu 2016 se počet zvýšil na 105 pacientů, 
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z nichž 28 pacientů mělo ventilátor v záruční době a 77 pacientů ventilátor po záruce. Od  
1. ledna 2016 do 30. června 2016 dostalo nový ventilátor 11 pacientů a 7 pacientů 
zemřelo. Během druhé poloviny roku 2016 získalo ventilátor 7 pacientů a 7 jich zemřelo. 

Na konci roku 2016 bylo v programu 103 pacientů a k 1. květnu 2017 mělo invazivní 
domácí umělou plicní ventilaci 118 pacientů. Celkem tedy během let 2015-2016 zemřelo 
26 pacientů a 36 pacientů získalo nový plicní ventilátor. Záruční doba na nový plicní 
ventilátor trvala 2 roky a poté se cena za měsíční používání zvedla kvůli nákladnějšímu 
servisu. Více než polovina pacientů byla pojištěna u Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. 
Na konci roku 2016 se jednalo o 67 pacientů. 

Náklady invazivní DUPV z pohledu plátce zdravotní péče byly tvořeny náklady za 
pronájem vhodného plicního ventilátoru [116], náklady na ošetřovatelskou péči [117–
119], dalšími náklady týkající se léčby a ostatními náklady [49]. Následující přehled 
nákladů je kalkulován pro rok 2017, jelikož v dané době plně fungoval Projekt MZ ČR 
a byly k danému roku dostupné informace. 

Náklady na pronájem přístroje pro invazivní DUPV 

Cena za pronájem plicního ventilátoru na jeden den tvořila sazba za odpis přístroje 
a spotřební materiál. Pro první měsíc bylo navíc nutné provést školení odpovědné osoby, 
a to jak u plicního ventilátoru v záruční době, tak u plicního ventilátoru po záruční době. 
Hodnoty za pronájem vycházejí z platného ceníku FN Brno z roku 2017 [116]. Náklady, 
které byly nutné pro první měsíc pronájmu ventilátoru v záruce se školením, jsou uvedeny 
v tabulce 4.1.  

Tabulka 4.1: Náklady na pronájem plicního ventilátoru v záruce (1. měsíc) 

Přístroj v záruce (1. měsíc) 1 den 1 měsíc (30 dní) 
Odpis přístroje 108 Kč 3 240 Kč 

Spotřební materiál 183 Kč 5 490 Kč 
Zaškolení 4 025 Kč 4 025 Kč 

Cena celkem 4 316 Kč 12 755 Kč 

 Náklady na následující měsíce byly již bez jednorázového poplatku. Tyto náklady na 
ventilační přístroj jsou pro jeden den, měsíc a celý rok uvedeny v tabulce 4.2.  

Tabulka 4.2: Náklady na pronájem plicního ventilátoru v záruce (další měsíce) 

Přístroj v záruce (další měsíce) 1 den 1 měsíc (30 dní) 1 rok (365 dní) 
Odpis přístroje 108 Kč 3 240 Kč 39 420 Kč 

Spotřební materiál 183 Kč 5 490 Kč 66 795 Kč 
Zaškolení 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Cena celkem 291 Kč 8 730 Kč 106 215 Kč 

 U pronájmu plicního ventilátoru po záruční době postupujeme s výpočtem nákladů 
stejným způsobem jako u plicního ventilátoru v záruce. Pro první měsíc byl opět účtovaný 
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jednorázový poplatek za školení. Náklady, které jsou nutné pro první měsíc pronájmu 
plicního ventilátoru po záruční době se školením, jsou uvedeny v tabulce 4.3.  

Tabulka 4.3: Náklady na pronájem plicního ventilátoru po záruční době (1. měsíc) 

Přístroj po záruce (1. měsíc) 1 den 1 měsíc (30 dní) 
Odpis přístroje 180 Kč 5 400 Kč 

Spotřební materiál 183 Kč 5 490 Kč 
Zaškolení 4 025 Kč 4 025 Kč 

Cena celkem 4 388 Kč 14 915 Kč 

 Náklady na následující měsíce byly opět bez jednorázového poplatku. Pokud měl 
pacient plicní ventilátor tak dlouho, že přístroj přešel do stavu bez záruky, tak došlo pouze 
k účtování dražší úhrady. Náklady na plicní ventilátor po záruční době jsou pro jeden den, 
měsíc a celý rok uvedeny v tabulce 4.4.  

Tabulka 4.4: Náklady na pronájem plicního ventilátoru v záruce (další měsíce) 

Přístroj po záruce (další měsíce) 1 den 1 měsíc (30 dní) 1 rok (365 dní) 
Odpis přístroje 180 Kč 5 400 Kč 65 700 Kč 

Spotřební materiál 183 Kč 5 490 Kč 66 795 Kč 
Zaškolení 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Cena celkem 363 Kč 10 890 Kč 132 495 Kč 

Náklady na ošetřovatelskou péči 

Celkový zdravotní stav a úroveň sociálního prostředí pacienta jsou hodnoceny 
ošetřujícím lékařem, který ve spolupráci s agenturou domácí péče vystavoval pro 
pacienty poukaz na odbornost 925 – sestra domácí péče. V daném období existovaly 
4 typy ošetřovacích návštěv rozdělené dle časového rozsahu (15 minut, 30 minut, 
45 minut a 60 minut). Lékař volil délku návštěvy a indikoval požadovanou formu 
výkonu. Pokud byly součástí výkonu určité materiálové náklady, tak se opět vykazovaly 
příslušné kódy [117]. Vykazování péče se řídilo platným úhradovým katalogem  
VZP a vyhláškou č. 348/2016 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb 
a regulačních omezení pro rok 2017, kde hodnota bodu odpovídala výši 1,02 Kč [118, 
119]. Počet bodů a jejich hodnota je uvedena v tabulce 4.5.  

Tabulka 4.5: Stanovení hodnoty bodů na ošetřovací péči pro rok 2017 

Kód Doba ošetření (min) Počet bodů Stanovení hodnoty výkonu 
06317 60 338 345 Kč 
06315 45 254 259 Kč 
06313 30 169 172 Kč 
06318 15 85 87 Kč 

Pokud se jednalo o nejvyšší rozsah poskytované léčby (3x60 minut), tak byly náklady 
na jeden den ve výši 1 034 Kč. Pro 365 dní odpovídá částka hodnotě 377 512 Kč. Pro 
výpočet bylo využito maximální úhrady, i když na základě konzultace s odborníky 
většina pacientů nevyužívala služby v plné míře a jednalo se v průměru spíše o 20 dní 
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využívání ošetřovatelské péče měsíčně. Náklady na ošetřovatelskou péči jsou uvedeny 
v tabulce 4.6. 

Tabulka 4.6: Náklady na ošetřovatelskou péči pro rok 2017 

 1 den 1 měsíc (30 dní) 1 rok (365 dní) 
Náklady 1 034 Kč 31 028 Kč 377 512 Kč 

Analýza ostatních nákladů 

Domácí péče dále obsahuje i další náklady, mezi které patří úhrady návštěv 
praktických lékařů, náklady na léky a další zdravotnický materiál, rehabilitační péče 
a pořizovací náklady na zdravotnické pomůcky. Kvůli různým diagnózám, různorodosti 
pacientů a jejich potřeb a rozdílným úhradám zdravotních pojišťoven jsou tyto náklady 
složitě vyčíslitelné. Díky tomu jsou náklady odhadnuty z ekonomických podkladů 
FN Brno z roku 2012 na 750 000 Kč za jeden rok. Pro rok 2017 odpovídá odhad částce 
790 473 Kč4 [49, 90, 120].  

Celkové náklady 

Celkové náklady na jednoho pacienta s invazivní DUPV v rámci projektu MZ ČR 
s hodnotami pro rok 2017 jsou uvedeny v tabulce 4.7. Náklady jsou rozděleny pro případ 
přístroje v záruce a pro případ přístroje po záruční době. 

Tabulka 4.7: Náklady na jednoho pacienta s DUPV pro rok 2017 – Projekt MZ ČR 

 Přístroj v záruce Přístroj po záruční době 
 1 měsíc (30 dní) 1 rok (365 dní) 1 měsíc (30 dní) 1 rok (365 dní) 

Technické vybavení 8 730 Kč 106 215 Kč 10 890 Kč 132 495 Kč 
Ošetřovatelská péče 31 028 Kč 377 512 Kč 31 028 Kč 377 512 Kč 

Ostatní náklady 64 970 Kč 790 473 Kč 64 970 Kč 790 473 Kč 
Celkem 104 728 Kč 1 274 200 Kč 106 888 Kč 1 300 480 Kč 

Náklady na DUPV – Pilotní projekt VZP ČR 

Pilotní projekt VZP (1. 9. 2017 – 31. 11. 2019) byl vykazován agregovaným výkonem 
VZP 80800, který obsahoval kompletní personální zajištění péče, potřebné přístrojové 
vybavení včetně servisu, potřebný spotřební zdravotnický materiál, léčivé přípravky 
a dopravu zdravotnického pracovníka za pacientem a zpět. Hodnota tohoto agregovaného 
výkonu byla stanovena na 3 200,- Kč a jednalo se opět pouze o pacienty s invazivním 
přístupem domácí umělé plicní ventilace [32]. V tabulce 4.8 jsou uvedeny celkové 
náklady na jednoho pacienta při vykazování péče v rámci Pilotního projektu VZP. 

Tabulka 4.8: Náklady na jednoho pacienta s DUPV – Pilotní projekt VZP 

 1 den 1 měsíc (30 dní) 1 rok (365 dní) 
Agregovaný výkon VZP 80800 3 200 Kč 96 000 Kč 1 168 000 Kč 

Celkem 3 200 Kč 96 000 Kč 1 168 000 Kč 

 
4 Data očištěna o inflaci na základě průměrných ročních inflací vyjádřených přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen. 
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Náklady na DUPV – Metodika VZP ČR 

Metodika VZP ČR pro úhrady pacientů s DUPV se týká nových pacientů od 
1. 12. 2019. Postup celého procesu zajištění invazivní DUPV, kritéria a jednotliví 
účastníci jsou popsáni v kapitole 1.4.4.  

Celý proces je velmi podobný původnímu Projektu MZ ČR a náklady z perspektivy 
plátce zdravotní péče jsou tvořeny náklady na technické zajištění, náklady na 
ošetřovatelskou péči, náklady na další zdravotní služby a ostatní náklady. 

Náklady na technické zabezpečení pro DUPV 

Předmětem technického zajištění DUPV je přístrojové vybavení pro invazivní domácí 
umělou plicní ventilaci včetně základního příslušenství, spotřebního materiálu, 
pravidelných prohlídek, servisních činností, helpdesk a školení.  

Náklady za technické zabezpečení invazivní DUPV pro mobilní a imobilní kategorii 
pacienta jsou uvedeny v tabulce 4.9.  

Tabulka 4.9: Náklady na technické zabezpečení DUPV 

 1 den 1 měsíc (30 dní) 1 rok (365 dní) 
Mobilní pacient (kód ZP 5008851) 685 Kč 20 550 Kč 250 025 Kč 
Imobilní pacient (kód ZP 5008848) 785 Kč 23 550 Kč 286 525 Kč 

Náklady na ošetřovatelskou péči 

Indikovanou péči o pacienta zajišťuje „certifikovaný“ poskytovatel DUPV 
v odbornosti sestra domácí zdravotní péče (odbornost 925). Tímto certifikovaným 
poskytovatelem v odbornosti 925 může být sám navrhovatel. Stejně jako tomu bylo 
v Projektu MZ ČR, tak je tomu i v nové Metodice VZP ČR. Existují 4 typy ošetřovacích 
návštěv, které jsou rozděleny dle časového rozsahu (15 minut, 30 minut, 45 minut 
a 60 minut). Výkony jsou tvořeny přímými a režijními náklady. Pokud je však potřeba 
dalšího materiálu, tak jsou vykazovány další příslušné kódy. Poskytovaná péče se řídí 
platným úhradovým katalogem VZP a příslušnou vyhláškou o stavení hodnoty bodu pro 
daný rok [118]. Pro rok 2019 byla hodnota bodu stanovena vyhláškou č. 201/2018 Sb., 
o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 
2019, a odpovídá hodnotě 1,05,- Kč [121]. Pro rok 2020 byla hodnota bodu stanovena 
vyhláškou č. 268/2019 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb 
a regulačních omezení pro rok 2020, a odpovídá hodnotě 1,07,- Kč [121]. Počet bodů 
a jejich hodnota je pro rok 2019 uvedena v tabulce 4.10 a pro rok 2020 v tabulce 4.11. 

Tabulka 4.10: Stanovení hodnoty bodů na ošetřovací péči pro rok 2019 (od 1. 12. 2019) 

Kód Doba ošetření (min) Počet bodů Stanovení hodnoty výkonu 
06317 60 344 361 Kč 
06315 45 258 271 Kč 
06313 30 172 181 Kč 
06318 15 86 90 Kč 
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Tabulka 4.11: Stanovení hodnoty bodů na ošetřovací péči pro rok 2020 (od 1. 1. 2020) 

Kód Doba ošetření (min) Počet bodů Stanovení hodnoty výkonu 
06317 60 403 431 Kč 
06315 45 303 324 Kč 
06313 30 202 216 Kč 
06318 15 101 108 Kč 

Pokud by se jednalo opět o nejvyšší rozsah poskytované léčby (3x60 minut) jako tomu 
bylo i v případě Projektu MZ ČR, tak náklady pro konec roku 2019 odpovídají na jeden 
den částce 1 084 Kč. Pro rok 2020 náklady odpovídají částce 1 294 Kč. Jak už bylo 
zmíněno u analýzy nákladů v rámci Projektu MZ ČR, tak pro výpočet bude využito 
maximální úhrady, i když na základě konzultace s odborníky můžeme předpokládat, že 
většina pacientů nevyužívá služby v plné míře. V průměru se jedná spíše o 20 dní 
využívání ošetřovatelské péče měsíčně. Náklady na ošetřovatelskou péči jsou pro 
srovnání uvedeny pro konec roku 2019 a pro rok 2020 v tabulce 4.12. 

Tabulka 4.12: Náklady na ošetřovatelskou péči pro rok 2019 (od 1. 12. 2019) a 2020 (od 
1. 1. 2020) 

 1 den 1 měsíc (30 dní) 1 rok (365 dní) 
Náklady pro rok 2019 1 084 Kč 32 508 Kč 395 514 Kč 
Náklady pro rok 2020 1 294 Kč 38 809 Kč 472 175 Kč 

Analýza ostatních nákladů 

Při zajištění péče invazivní DUPV vznikají i další náklady, které byly zmíněny již 
u analýzy ostatních nákladů v rámci Projektu MZ ČR. Jedná se o úhrady návštěv 
praktických lékařů, náklady na léky a další zdravotnický materiál, rehabilitační péče 
a pořizovací náklady na zdravotnické pomůcky. Dle ekonomických podkladů FN Brno 
byly tyto náklady vyčísleny pro rok 2012 na 750 000 Kč. Pro rok 2020 byla tato částka 
přepočítána na 829 671 Kč5 [49, 90, 120]. 

Celkové náklady  

Celkové náklady na jednoho pacienta s invazivní DUPV v rámci Metodiky VZP 
s předpokládanými náklady pro rok 2020 jsou uvedeny v tabulce 4.13. Náklady jsou 
rozděleny dle technického zabezpečení pro imobilního pacienta a mobilního pacienta. 

Tabulka 4.13: Náklady na jednoho pacienta s DUPV pro rok 2020 – Metodika VZP ČR 

 Mobilní pacient Imobilní pacient 
 1 měsíc (30 dní) 1 rok (365 dní) 1 měsíc (30 dní) 1 rok (365 dní) 

Technické vybavení 20 550 Kč 250 025 Kč 23 550 Kč 286 525 Kč 
Ošetřovatelská péče 38 809 Kč 472 175 Kč 38 809 Kč 472 175 Kč 

Ostatní náklady 68 192 Kč 829 671 Kč 68 192 Kč 829 671 Kč 
Celkem 127 551 Kč 1 552 006 Kč 130 551 Kč 1 588 371 Kč 

 
5 Data očištěna o inflaci na základě průměrných ročních inflací vyjádřených přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen. 



 
 

 66 

4.1.2 Náklady na neinvazivní domácí umělou plicní ventilaci 

Náklady na neinvazivní přístup domácí umělé plicní ventilace z perspektivy plátce 
byly analyzovány na základě úhrad zdravotnických prostředků na poukaz. Pro zajištění 
neinvazivní DUPV (resp. domácí neinvazivní ventilační podpora) jsou indikovány 
přístroje BiPAP se záložní dechovou frekvencí nebo s objemovou podporou. Přístroj je 
poskytován s veškerým příslušenstvím a vše je indikováno lékařem v rámci 
akreditovaných pracovišť ČSVSSM. Cena nad maximální úhradu z veřejného 
zdravotního pojištění je hrazena samotným pacientem [40].  

Dle novely6 zákona z 1. 1. 2019 k zákonu č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění, patří dle Přílohy č. 3 přístroje BiPAP pod číselný kód 10.04.02 (přístroje 
BiPAP) a autoadaptivní BiPAP pod číselný kód 10.04.03 (přístroje autoadaptivní). 
Zařazení a úhrada za jednotlivé přístroje platné pro rok 2019 a 2020 jsou uvedeny 
v tabulce 4.14 a tabulce 4.15 [34]. 

Tabulka 4.14: Zařazení a úhrady přístrojů BiPAP (číselný kód 10.04.02) pro rok 2019 
a 2020 [34] 

Číselný kód Kategorizační strom Množstevní 
limit 

Úhradový limit 
bez DPH7 

Možnost 
cirkulace 

10.04.02.01 Přístroje BiPAP S 
sledující zbytkový AHI 1 ks / 7 let 39 130 Kč / 1 ks ano 

10.04.02.02 Přístroje BiPAP ST 
sledující zbytkový AHI 1 ks / 7 let 51 304 Kč / 1 ks ano 

10.04.02.03 
Přístroje BiPAP S 

sledující zbytkový AHI 
s možností telemetrie 

1 ks / 7 let 39 130 Kč / 1 ks ano 

10.04.02.04 
Přístroje BiPAP ST 

sledující zbytkový AHI 
s možností telemetrie 

1 ks / 7 let 51 304 Kč / 1 ks ano 

  

 
6 Zákon č. 282/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
7 DPH pro zdravotnické prostředky je ve výši 15 %. 
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Tabulka 4.15: Zařazení a úhrady přístrojů autoadaptivních (číselný kód 10.04.03) pro 
rok 2019 a 2020 [34]  

Číselný kód Kategorizační strom Množstevní 
limit 

Úhradový limit 
bez DPH8 

Možnost 
cirkulace 

10.04.03.02 Přístroje ABiPAP 
sledující zbytkový AHI 1 ks / 7 let 49 565 Kč / 1 ks ano 

10.04.03.03 
Přístroje ABiPAP  

s proměnlivou 
objemovou podporou 

1 ks / 7 let 77 130 Kč / 1 ks ano 

10.04.03.06 
Přístroje ABiPAP 

sledující zbytkový AHI 
s možností telemetrie 

1 ks / 7 let 49 565 Kč / 1 ks ano 

10.04.03.07 

Přístroje ABiPAP  
s proměnlivou 

objemovou podporou  
s možností telemetrie 

1 ks / 7 let 77 130 Kč / 1 ks ano 

Jak už bylo zmíněno, tak k samotnému ventilačními přístroji typu BiPAP je nutné 
zabezpečit i další příslušenství. Mezi toto příslušenství patří masky, hadice, zvlhčovače 
a filtry. Jednotlivé typy se odvíjejí od daného stavu pacienta a technických možností tak, 
aby byla zajištěna účinná neinvazivní DUPV pacienta. Dražší varianta masky je vždy jen 
v případě, že nelze využít levnější varianta. Zařazení a úhrady příslušenství k CPAP, 
BiPAP, APAP, autoadaptivním přístrojům (číselný kód 10.04.04) jsou uvedeny v tabulce 
4.16 [34, 40]. 

  

 
8 DPH pro zdravotnické prostředky je ve výši 15 %. 



 
 

 68 

Tabulka 4.16: Zařazení a úhrady příslušenství k CPAP, BiPAP, APAP, autoadaptivním 
přístrojům (číselný kód 10.04.04) [34]  

Číselný kód Kategorizační strom Množstevní 
limit 

Úhradový limit 
bez DPH9 

Možnost 
cirkulace 

10.04.04.01 Masky nosní 
ventilované silikonové 1 ks / 1 rok 90 %; maximálně 

1 304 Kč / 1 ks ne 

10.04.04.02 
Masky nosní 

ventilované silikonové 
odlehčené 

1 ks / 1 rok 90 %; maximálně 
2 174 Kč / 1 ks ne 

10.04.04.03 Masky nosní 
ventilované gelové 1 ks / 1 rok 90 %; maximálně 

3 044 Kč / 1 ks ne 

10.04.04.04 Masky celoobličejové 
ventilované silikonové 1 ks / 1 rok 90 %; maximálně 

1 739 Kč / 1 ks ne 

10.04.04.05 
Masky celoobličejové 
ventilované silikonové 

odlehčené 

1 ks / 1 rok10 
2 ks / 1 rok11 

90 %; maximálně 
3 478 Kč / 1 ks ne 

10.04.04.06 Masky celoobličejové 
ventilované gelové 

1 ks / 1 rok10 
2 ks / 1 rok11 

90 %; maximálně 
3 913 Kč / 1 ks ne 

10.04.04.07 
Masky nízkokontaktní 

ventilované – nosní 
polštářky 

1 ks / 1 rok 90 %; maximálně 
2 452 Kč / 1 ks ne 

10.04.04.08 Hadice, délka do 60 cm 
včetně 1 ks / 1 rok 90 %; maximálně 

348 Kč / 1 ks ne 

10.04.04.09 Hadice, délka nad 60 
cm 1 ks / 1 rok 90 %; maximálně  

783 Kč / 1 ks ne 

10.04.04.10 
Vyhřívané hadice – 

k vyhřívaným 
zvlhčovačům 

1 ks / 1 rok 90 %; maximálně 
1 391 Kč / 1 ks ne 

10.04.04.11 Výhřevné zvlhčovače 1 ks / 4 roky 90 %; maximálně 
5 217 Kč / 1 ks ne 

10.04.04.12 Filtry 2 ks / 1 rok 90 %; maximálně 
304 Kč / 1 ks ne 

Náklady z perspektivy plátce na technické zabezpečení neinvazivní domácí umělé 
plicní ventilace byly vždy vypočítány jako průměr z dané skupiny technického 
zabezpečení a jsou uvedeny jako náklady průměrné v tabulce 4.17. 

Tabulka 4.17: Průměrné náklady na technické zabezpečení neinvazivní DUPV s DPH pro 
rok 2019 a 2020 

 1 den 1 měsíc (30 dní) 1 rok (365 dní) 
Ventilační přístroj BiPAP 24 Kč 733 Kč 8 918 Kč 

Maska 12 Kč 345 Kč 4 202 Kč 
Hadice 3 Kč 80 Kč 967 Kč 

Výhřevné zvlhčovače 4 Kč 123 Kč 1 500 Kč 
Filtry 2 Kč 57 Kč 699 Kč 

Celkové průměrné náklady 45 Kč 1 338 Kč 16 286 Kč 

 
9 DPH zdravotnických prostředků je ve výši 15 % [186]. 
10 Při nočním použití. 
11 Při celodenním použití. 
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Analýza ostatních nákladů 

 Stejně jako u invazivního přístupu DUPV dochází u neinvazivního přístupu kromě 
zajištění technického vybavení také ke vzniku dalších nákladů. Jedná se o úhrady návštěv 
praktických lékařů, náklady na léky a další zdravotnický materiál, rehabilitační péče 
a pořizovací náklady na zdravotnické pomůcky. Náklady na ošetřovatelskou péči jsou 
také součástí těchto ostatních nákladů, jelikož nejsou tak četné jako u invazivního 
přístupu DUPV a nebyly tedy analyzovány samostatně. Pro analýzu nákladů byla 
navázána spolupráce se Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda, která byla ochotná 
bezúplatně poskytnout anonymizovaná data týkající se vykázaných výkonů u pacientů 
s domácí neinvazivní ventilační podporou. Průměrné ostatní náklady odpovídají pro rok 
2019 částce 186 056 Kč. Pro rok 2020 byly přepočítány na částku 191 266 Kč12.  

Celkové průměrné náklady  

Celkové průměrné náklady na jednoho pacienta s neinvazivní domácí umělou plicní 
ventilací pro rok 2020 jsou uvedeny v tabulce 4.18.  

Tabulka 4.18: Celkové průměrné náklady na jednoho pacienta s neinvazivní DUPV pro 
rok 2020 

 1 den 1 měsíc (30 dní) 1 rok (365 dní) 
Technické vybavení 45 Kč 1 338 Kč 16 286 Kč 

Ostatní náklady 524 Kč 15 720 Kč 191 266 Kč 
Celkem 569 Kč 17 058 Kč 207 552 Kč 

4.1.3 Náklady na oddělení NIP, NVP, DIOP 

Dle vyhlášky č. 421/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se 
vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, jsou od 1. 1. 2017 zavedeny 
do seznamu zdravotních výkonů 3 nové ošetřovací dny (OD) dlouhodobé ošetřovací péče 
nepodléhající sestupné platbě. Jedná se o OD následné intenzivní péče (NIP), následné 
ventilační péče (NVP) a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) [27, 122]. 
Tato zdravotní péče je dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 
jejich poskytování, definována jako péče lůžková, jelikož není možné péči poskytovat 
ambulantně a je nutná hospitalizace. K bodovým hodnotám OD je dále přiřazena režie na 
základě kategorie zdravotnického zařízení poskytovatele, která je stanovena pro tyto 
ošetřovací dny v kapitole 7 odstavci 2.2 vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává 
seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Pro rok 2017 je bodová hodnota 
režie pro všechny zmíněné OD stanovena na 182,06 bodů, pro rok 2018 na 183,33 bodů, 
pro rok 2019 na 187,91 bodů a pro rok 2020 na 191,86 bodů. Ke změnám hodnoty režie 
může dojít na základě smluvní dohody mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem 
zdravotní péče [27, 122, 123]. 

 
12 Data očištěna o inflaci na základě průměrných ročních inflací vyjádřených přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen. 
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Pro rok 2017 nebyla hodnota bodů těchto OD stanovena vyhláškou č. 348/2016 Sb., 
o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 
2017, a je tedy možné vycházet pouze z tzv. úhradových dodatků, které uzavíraly 
zdravotní pojišťovny a poskytovatelé zdravotních služeb [119]. Hodnota bodu pro rok 
2017 byla stanovena na 1,- Kč. V roce 2018 byla hodnota bodu již stanovena vyhláškou 
č. 353/2017 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních 
omezení pro rok 2018, a odpovídá hodnotě 1,06,- Kč [124]. Pro rok 2019 byla hodnota 
bodu stanovena vyhláškou č. 201/2018 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad 
hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019, a odpovídá hodnotě 1,11,- Kč 
[121]. Pro rok 2020 byla hodnota bodu stanovena vyhláškou č. 268/2019 Sb., o stanovení 
hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020, 
a odpovídá hodnotě 1,18,- Kč [125]. Výkony s bodovým ohodnocením, které se za rok 
2017 až 2019 neměnily, jsou uvedeny v tabulce 4.19 a úhrady včetně režie za jednotlivé 
roky jsou uvedeny v tabulce 4.20.  

Tabulka 4.19: Zdravotnické výkony týkající se OD dlouhodobé ošetřovací péče 

Kód výkonu Zdravotnické výkony Bodové ohodnocení 
OD 00017 Následná intenzivní péče (NIP) 9 364 
OD 00015 Následná ventilační péče (NVP) 6 150 
OD 00020 Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP) 2 201 

Tabulka 4.20: Úhrady za OD dlouhodobé ošetřovací péče včetně hodnoty režie pro rok 
2017-2020 

Kód výkonu 2017 2018 2019 2020 
OD 00017 9 546 Kč 10 120 Kč 10 603 Kč 11 276 Kč 
OD 00015 6 332 Kč 6 713 Kč 7 035 Kč 7 483 Kč 
OD 00020 2 383 Kč 2 527 Kč 2 652 Kč 2 824 Kč 

Následná intenzivní péče 

Následná intenzivní péče je poskytována zejména pacientům, kteří jsou stabilizováni, 
ale stále jsou zčásti nebo úplně závislí na podpoře základních životních funkcí. Dost často 
se jedná právě o pacienty na umělé plicní ventilaci, které nebylo možné odpojit od umělé 
plicní ventilace na oddělení ARO nebo JIP. Dlouhodobě jsou zde léčeni pacienti, kteří 
nemohou být propuštěni na DUPV nebo naopak pacienti na DUPV vyžadující 
hospitalizaci a splňující požadavky pro přesun z oddělení JIP nebo ARO. Hlavním cílem 
je bezpečné odstavení pacienta od UPV, stabilizace jeho zdravotního stavu a přesun na 
lůžko dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče či přechod na následnou, 
ošetřovatelskou nebo domácí péči [27, 121, 126]. 

Povinnou součástí tohoto kódu jsou medicínské intervence (včetně optimalizace, 
případně weaningu, je-li pacient připojen na ventilátor), farmakoterapie, psychoterapie, 
ošetřovatelský proces, rehabilitace (fyzioterapie, ergoterapie, psychoterapie, logopedie), 
léčebný režim, vedení zdravotnické dokumentace. Pacient může být přijat pod tímto 
kódem pouze v případě, že splňuje následující kritéria: 
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• je po kritickém onemocnění ve stabilizovaném stavu a ventilační parametry jsou 
PaO2/FiO>150, PEEP<10 cm H2O; 

• nedošlo k plnému obnovení jedné či více životních funkcí; 
• pacient je přeložen z intenzivního lůžka (ARO nebo JIP); 
• přijetí z jiného NIP je možné jen se souhlasem pacienta nebo zákonného 

zástupce [27, 121, 124, 126]. 

Maximálně může být úhrada za tento OD poskytována 90 dní. Její prodloužení ve 
stejné výši závisí na souhlasu revizního lékaře. Pokud nastane zlepšení zdravotního stavu 
pacienta s poruchou základních životních funkcí tak, že nenaplňuje stanovená kritéria pro 
OD NIP, ale i tak je nutné u pacienta zajistit dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči, 
tak je možné vykazovat OD DIOP. Náklady na NIP jsou uvedeny v tabulce 4.21 [121, 
124, 126]. 

Tabulka 4.21: Náklady na NIP s hodnotami bodů pro rok 2017-2020 

NIP (OD 00017) 1 den 1 měsíc (30 dní) 90 dní 
2017 9 546 Kč 286 380 Kč 859 140 Kč 
2018 10 120 Kč 303 605 Kč 910 815 Kč 
2019 10 603 Kč 318 079 Kč 954 270 Kč 
2020 11 276 Kč 338 277 Kč 1 014 832 Kč 

Následná ventilační péče 

Stejně jako u předchozího kódu je nutné zajistit medicínské intervence (včetně 
optimalizace, případně weaningu, je-li pacient připojen na ventilátor), farmakoterapii, 
psychoterapii, ošetřovatelský proces, rehabilitaci (fyzioterapie, ergoterapie, 
psychoterapie, logopedie), léčebný režim, vedení zdravotnické dokumentace. Mezi 
kritéria pro přijetí pacienta pod tímto kódem patří:  

• pacient odpovídá schválenému diagnostickému spektru; 
• je po kritickém onemocnění ve stabilizovaném stavu, závislý na umělé plicní 

ventilaci s nemožností DUPV ze zdravotních či sociálních příčin, což musí být 
jednoznačně dokladováno ve zdravotnické dokumentaci; 

• PaO2/FiO2 ≥ 250, PEEP ≤ 8 cm H2O, bez nutnosti podpory katecholaminy, není 
nutná dialýza ani jiná eliminační metodika;  

• přichází z lůžka NIP, případně z intenzivního lůžka (ARO nebo JIP) [119, 121, 
124].  

Pod tímto kódem jsou přijímáni i pacienti během selhání DUPV. Náklady na NVP jsou 
uvedeny v tabulce 4.22. 
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Tabulka 4.22: Náklady na NVP s hodnotami bodů pro rok 2017-2020 

NVP (OD 00015) 1 den 1 měsíc (30 dní) 1 rok (365 dní) 
2017 6 332 Kč 189 962 Kč 2 311 202 Kč 
2018 6 713 Kč 201 400 Kč 2 450 365 Kč 
2019 7 035 Kč 211 052 Kč 2 567 804 Kč 
2020 7 483 Kč 224 502 Kč 2 731 439 Kč 

Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče 

Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče se poskytuje pacientům s poruchou 
základních životních funkcí, u nichž nelze jejich zdravotní stav výrazně zlepšit léčebnou 
péčí a zároveň bez soustavné ošetřovatelské péče dochází ke zhoršení jejich stavu [123, 
127]. 

V rámci dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče je opět nutné zajistit medicínské 
intervence (včetně optimalizace, případně weaningu, je-li pacient připojen na ventilátor), 
farmakoterapii, psychoterapii, ošetřovatelský proces, rehabilitaci (fyzioterapie, 
ergoterapie, psychoterapie, logopedie), léčebný režim, vedení zdravotnické 
dokumentace. Pro tuto péči existuje pouze jediné kritérium, a to je příchod z lůžka 
intenzivní péče (ARO/JIP) nebo následné intenzivní péče (NIP/NVP) [27, 121, 124, 127]. 

Maximálně může být úhrada za tento OD poskytována 190 dní. Její prodloužení ve 
stejné výši závisí na souhlasu revizního lékaře. Náklady na DIOP jsou uvedeny v tabulce 
4.23 [121, 127]. 

Tabulka 4.23: Náklady na DIOP s hodnotami bodů pro rok 2017-2020 

DIOP (OD 00020) 1 den 1 měsíc (30 dní) 190 dní 
2017 2 383 Kč 71 492 Kč 452 781 Kč 
2018 2 527 Kč 75 822 Kč 480 204 Kč 
2019 2 652 Kč 79 551 Kč 503 821 Kč 
2020 2 824 Kč 84 707 Kč 536 479 Kč 

4.1.4 Náklady na převoz pacienta  

Pro analýzu nákladů spojených s převozem pacienta byly využity informace a data od 
Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. Na základě konzultace 
s odborníky byli pro analýzu nákladů převozu a pro účely modelování nejprve určeni 
standardní pacienti.  

Pacient s ALS s neinvazivní DUPV – převoz do zdravotnického zařízení 

Pacient s diagnózou ALS, u něhož dojde ke zhoršení stavu, kdy je nutná intubace 
a převoz do zdravotnického zařízení. V tomto případě by pro pacienta byla vyslána rychlá 
lékařská pomoc (RLP). Výjezd byl odborníky stanoven na 75 minut ve vzdálenosti 
30 km. U pacienta dojde k následujícím činnostem:  
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• změření saturace,  
• použití monitoru vitálních funkcí,  
• podání kyslíku maskou s nebulizací,  
• zajištění žilního vstupu, 
• změření vitálních hodnot,  
• podání infuze, 
• intubace. 

Během převozu je použit spotřební materiál a léčivé přípravky. Mezi zvlášť účtovaný 
materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky je řazen kyslík a Suxamethonium chlorid 
100 mg. Celkové náklady z perspektivy plátce za stanoveného pacienta s neinvazivní 
DUPV jsou uvedeny v tabulce 4.24. 

Tabulka 4.24: Celkové náklady na převoz do zdravotnického zařízení (pacient s ALS 
s neinvazivní domácí umělou plicní ventilací) 

 Počet bodů Hodnota bodu Náklady 
Zdravotní výkony 337 za 15 minut 1,31 2 207,35 Kč 
Dopravní výkony 1,17 za 1 km 49,23 1 727,97 Kč 

Kyslík - - 450, 00 Kč 
Suxamethonium chlorid 100 mg - - 47,43 Kč 

Celkové náklady   4 432,75 Kč 

Pacient s ALS s invazivní DUPV – převoz do zdravotnického zařízení 

Pacient s diagnózou ALS a s invazivní DUPV, u něhož dojde ke zhoršení stavu a je 
nutný převoz do zdravotnického zařízení. V tomto případě by pro pacienta byla vyslána 
opět rychlá lékařská pomoc (RLP). Výjezd byl odborníky opět stanoven na 75 minut ve 
vzdálenosti 30 km. U pacienta dojde k následujícím činnostem:  

• změření saturace,  
• použití monitoru vitálních funkcí,  
• podání kyslíku maskou s nebulizací,  
• zajištění žilního vstupu, 
• změření vitálních hodnot,  
• podání infuze. 

Součástí převozu je spotřebování léčivých přípravků a je využit spotřební materiál. 
Mezi zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky je řazen kyslík. 
Celkové náklady z perspektivy plátce za stanoveného pacienta s invazivní DUPV jsou 
uvedeny v tabulce 4.25. 
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Tabulka 4.25: Celkové náklady na převoz do zdravotnického zařízení (pacient s ALS 
s invazivní domácí umělou plicní ventilací) 

 Počet bodů Hodnota bodu Náklady 
Zdravotní výkony 337 za 15 minut 1,31 2 207,35 Kč 
Dopravní výkony 1,17 za 1 km 49,23 1 727,97 Kč 

Kyslík - - 450,00 Kč 
Celkové náklady   4 385,32 Kč 

Pacient s ALS s invazivní UPV – převoz ze zdravotnického zařízení 

Pacient s diagnózou ALS s invazivní UPV ve stabilním stavu je převezen ze 
zdravotnického zařízení do domácího prostředí. Opět byl výjezd stanoven na 75 minut ve 
vzdálenosti 30 km. Součástí převozu je spotřeba spotřebního materiálu a jsou použity 
léčivé přípravky. Mezi zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky je 
řazen pouze kyslík. Celkové náklady z perspektivy plátce za stanoveného pacienta 
s invazivní UPV jsou uvedeny v tabulce 4.26. 

Tabulka 4.26: Celkové náklady na převoz ze zdravotnického zařízení (pacient s ALS 
s invazivní umělou plicní ventilací) 

 Počet bodů Hodnota bodu Náklady 
Zdravotní výkony 303 za 15 minut 1,29 1 954, 35 Kč 
Dopravní výkony 1,17 za 1 km 47,58 1 670,06 Kč 

Kyslík - - 450,00 Kč 
Celkové náklady   4 074,41 Kč 

Pacient s CHOPN s neinvazivní DUPV – převoz do zdravotnického zařízení 

Pacient s diagnózou CHOPN, u něhož dojde ke zhoršení stavu, kdy je nutná intubace 
a převoz do zdravotnického zařízení. V tomto případě by pro pacienta byla vyslána rychlá 
lékařská pomoc (RLP). Výjezd byl odborníky stanoven na 75 minut ve vzdálenosti 
30 km. U pacienta dojde k následujícím činnostem:  

• změření saturace,  
• použití monitoru vitálních funkcí,  
• podání kyslíku maskou s nebulizací,  
• zajištění žilního vstupu, 
• změření vitálních hodnot,  
• podání infuze, 
• intubace. 

Součástí převozu je spotřeba spotřebního materiálu a jsou použity léčivé přípravky. 
Mezi zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky je řazen kyslík, 
Suxamethonium chlorid 100 mg a Solu-Medrol 80 mg. Celkové náklady z perspektivy 
plátce za stanoveného pacienta s neinvazivní DUPV jsou uvedeny v tabulce 4.27. 
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Tabulka 4.27: Celkové náklady na převoz do zdravotnického zařízení (pacient s CHOPN 
s neinvazivní domácí umělou plicní ventilací) 

 Počet bodů Hodnota bodu Náklady 
Zdravotní výkony 337 za 15 minut 1,31 2 207,35 Kč 
Dopravní výkony 1,17 za 1 km 49,23 1 727,97 Kč 

Kyslík - - 450, 00 Kč 
Suxamethonium chlorid 100 mg - - 47,43 Kč 

Solu-Medrol 80 mg - - 26,74 Kč 
Celkové náklady   4 459,49 Kč 

Pacient s CHOPN s invazivní DUPV – převoz do zdravotnického zařízení 

Pacient s diagnózou CHOPN a s invazivní DUPV, u něhož dojde ke zhoršení stavu 
a je nutný převoz do zdravotnického zařízení. V tomto případě by pro pacienta byla 
vyslána opět rychlá lékařská pomoc (RLP). Výjezd byl odborníky opět stanoven na 
75 minut ve vzdálenosti 30 km. U pacienta dojde k následujícím činnostem:  

• změření saturace,  
• použití monitoru vitálních funkcí,  
• podání kyslíku maskou s nebulizací,  
• zajištění žilního vstupu, 
• změření vitálních hodnot,  
• podání infuze. 

Součástí převozu je opět spotřeba léčivé přípravky a je použit spotřební materiál. Mezi 
zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky je řazen kyslík a Solu-Medrol 
80 mg. Celkové náklady z perspektivy plátce za stanoveného pacienta s invazivní DUPV 
jsou uvedeny v tabulce 4.28. 

Tabulka 4.28: Celkové náklady na převoz do zdravotnického zařízení (pacient s ALS 
s invazivní domácí umělou plicní ventilací) 

 Počet bodů Hodnota bodu Náklady 
Zdravotní výkony 337 za 15 minut 1,31 2 207,35 Kč 
Dopravní výkony 1,17 za 1 km 49,23 1 727,97 Kč 

Kyslík -- -- 450,00 Kč 
Solu-Medrol 80 mg -- -- 26,74 Kč 
Celkové náklady   4 412,06 Kč 

Pacient s CHOPN s invazivní UPV – převoz ze zdravotnického zařízení 

Pacient s diagnózou CHOPN s invazivní UPV ve stabilním stavu je převezen ze 
zdravotnického zařízení do domácího prostředí. Opět byl výjezd stanoven na 75 minut ve 
vzdálenosti 30 km. Součástí převozu je spotřeba spotřebního materiálu a jsou použity 
léčivé přípravky. Mezi zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky je 
řazen pouze kyslík. Celkové náklady z perspektivy plátce za stanoveného pacienta 
s invazivní UPV jsou uvedeny v tabulce 4.29. 
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Tabulka 4.29: Celkové náklady na převoz ze zdravotnického zařízení (pacient s CHOPN 
s invazivní umělou plicní ventilací) 

 Počet bodů Hodnota bodu Náklady 
Zdravotní výkony 303 za 15 minut 1,29 1 954, 35 Kč 
Dopravní výkony 1,17 za 1 km 47,58 1 670,06 Kč 

Kyslík -- -- 450,00 Kč 
Celkové náklady   4 074,41 Kč 

4.1.5 Náklady na oddělení ARO/JIP 

Na oddělení ARO nebo JIP často dochází u pacientů v případě potřeby k prvotnímu 
zajištění UPV nebo se na těchto odděleních mohou nacházet pacienti po převozu 
způsobeným zhoršením zdravotního stavu v rámci DUPV. Při splnění kritérií pro přesun 
pacienta s UPV se pacienti dostávají na oddělení NIP, NVP nebo DIOP, popřípadě zpět 
do domácí péče. 

Dle vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů 
s bodovými hodnotami, je zahrnuta resuscitační a intenzivní péče opět v kódech 
a bodovém ohodnocení za ošetřovací den, které jsou uvedeny v tabulce 4.30 [27]. 

Tabulka 4.30: Zdravotnické výkony týkající se OD resuscitační a intenzivní péče 

Kód výkonu Zdravotnické výkony Bodové 
ohodnocení 

OD 00051 OD resuscitační péče o pacienta s 50 a více body 31 872 
OD 00052 OD resuscitační péče o pacienta s TISS 40–49 body 27 872 
OD 00053 OD resuscitační péče o pacienta s TISS 30–39 body 23 872 
OD 00055 OD intenzívní péče vyššího stupně o pacienta s TISS 20–29 body 11 803 
OD 00057 OD intenzívní péče nižšího stupně o pacienta s TISS 15–19 body 6 582 
OD 00058 OD intenzívní péče nižšího stupně o pacienta s TISS 9–14 body 5 383 

K ošetřovacímu dni se dále mohou vykazovat výkony dle odbornosti a nepřímé 
náklady (režie). V rámci lůžkové zdravotní péče je režie stanovena na základě 
vykázaných výkonů a minutové režijní sazby a dále je přiřazena režie k samotnému 
ošetřovacímu dni. Režie akutní lůžkové péče se pohybuje v rozmezí 31,99-103,99 bodů 
a stanovuje se pro poskytovatele jednotně [27]. 

V tabulce 4.31 jsou uvedeny průměrné úhrady Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda za 
ošetřovací den na oddělení ARO a JIP, a to za pacienty vyžadující umělou plicní ventilaci 
za rok 2018-2019. 
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Tabulka 4.31: Průměrná úhrada za jeden OD resuscitační a intenzivní péče 
Zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou Škoda pro rok 2018-2019 

Kód výkonu Zdravotnické výkony Úhrada 
OD 00051 OD resuscitační péče o pacienta s 50 a více body 37 691 Kč 
OD 00052 OD resuscitační péče o pacienta s TISS 40–49 body 32 973 Kč 
OD 00053 OD resuscitační péče o pacienta s TISS 30–39 body 28 255 Kč 
OD 00055 OD intenzívní péče vyššího stupně o pacienta s TISS 20–29 body 14 015 Kč 
OD 00057 OD intenzívní péče nižšího stupně o pacienta s TISS 15–19 body 7 858 Kč 
OD 00058 OD intenzívní péče nižšího stupně o pacienta s TISS 9–14 body 6 460 Kč 
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4.2 Analýza nákladů z perspektivy zdravotnického zařízení 

Analýza nákladů z perspektivy zdravotnického zařízení byla provedena pro invazivní 
a neinvazivní DUPV. Jedná se o analýzu nákladů technického vybavení, které je nutné 
zabezpečit pro dospělé pacienty využívající DUPV. Náklady na oddělení NIP, NVP 
a DIOP byly odhadnuty na základě registračních listů ošetřovacího dne, legislativních 
požadavků a použití míry inflace. 

4.2.1 Náklady na invazivní domácí umělou plicní ventilaci 

Pro rok 2018 byly ve spolupráci s agenturou ProCare Medical s.r.o. analyzovány 
nákladové položky na invazivní DUPV. Celkově bylo pro analýzu poskytnuto 
10 pacientů, jejichž léčba byla v roce 2018 zajišťována pomocí DUPV. Období sledování 
jednotlivých pacientů pro sběr nákladových dat odpovídalo vždy jednomu měsíci. 
U jednotlivých pacientů byly zaznamenány následující údaje (tabulka 4.32): 

• diagnóza, 
• zdravotní pojišťovna, 
• pohlaví, 
• věk, 
• typ DUPV, 
• průměrná denní doba na DUPV, 
• počet rehospitalizací. 

Celkový počet pacientů můžeme rozdělit na dvě skupiny, kdy jedna skupina 4 pacientů 
měla zajištěnou DUPV v rámci Projektu MZ ČR a druhá skupina 6 pacientů Pilotním 
projektem VZP. Z hlediska přímých nákladů byly sledovány náklady za výkony, 
jednorázový/dlouhodobý materiál pro zajištění DUPV, opakovaný materiál a léky. 
Získaná data byla využita jako podklad pro analýzu nákladů z perspektivy 
zdravotnického zařízení. Jelikož se celá práce zabývá jen dospělými pacienty, tak 
pacient 9 a pacient 10 nebyli zahrnuti do analýzy nákladů. 

Na základě dat od agentury ProCare Medical s.r.o. byly odhadnuty reálné náklady na 
dlouhodobé technické vybavení pro invazivní DUPV, které je uvedeno včetně odhadu 
průměrných nákladů v tabulce 4.33. Celkové průměrné náklady za dlouhodobé technické 
vybavení odpovídají při stanovené životnosti hodnotě 4 931 Kč za jeden měsíc. Dále byl 
v rámci péče využíván spotřební materiál, který je uveden včetně odhadu průměrných 
nákladů v tabulce 4.34. Celkové průměrné náklady za spotřební materiál jsou 5 551 Kč 
za jeden měsíc. 
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Tabulka 4.32: Charakteristické údaje vzorku pacientů [Zdroj: ProCare Medical s.r.o.] 

Pacient 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Diagnóza CHOPN, 
ReS, FiS 

ALS, ReS, 
ICHS, 

DM 2. typu 

ReS, 
neřešitelný 

tumor v 
břišní 
dutině, 
stomie 

ALS, 
chronické 
ReS, AsB 

CHOPN, 
ICHS, 
bulosní 

keratopatie, 
amauróza  

luxační 
fraktura 
C6/7, 

transverzální 
míšní léze 

CHOPN, 
ReS, DMO, 

epilepsie 

CHOPN, 
AsB, ReS, 

osteoporóza 

kongenitální 
myopatie, 
dilatace 

KPS, PEQ, 
makrocefalie 

DMO, 
fraktura 

páteře, ReS, 
epilepsie 

Zdravotní 
pojišťovna 111 111 111 111 211 213 111 201 111 207 

Pohlaví žena muž muž muž žena muž muž žena muž žena 
Věk 70 75 77 41 69 68 27 69 0,7 14 

Typ DUPV invazivní invazivní invazivní invazivní invazivní invazivní invazivní invazivní invazivní invazivní 
Průměrná 

denní doba na 
DUPV 

23 24 4 24 7 22 14 8 8 24 

Počet 
rehospitalizací 0 1 2 0 1 3 0 1 0 0 

 
ZP – zdravotní pojišťovna 
CHOPN – chronická obstrukční plicní nemoc 
ReS – respirační selhání 
FiS – fibrilace síní 
ALS – amyotrofická laterální skleróza 
ICHS – ischemická choroba srdeční 

 
DM – diabetes mellitus 
AsB – astma bronchiale 
PEQ – pes equinovarus 
Dilatace KPS – hydronekróza 
DMO – dětská mozková obrna 
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Tabulka 4.33: Celkové průměrné náklady na dlouhodobé technické vybavení pro invazivní domácí umělou plicní ventilaci [Zdroj: ProCare Medical 
s.r.o.] 

 Cena/kus13 Životnost Pacient 1 Pacient 2 Pacient 3 Pacient 4 Pacient 5 Pacient 6 Pacient 7 Pacient 8 
plicní ventilátor včetně baterie 263 000 Kč 5 1 1 1 1 1 1 1 1 
elektrická odsávačka s baterií 19 450 Kč 10 1 1 1 1 1 1 1 1 

pulsní oxymetr 25 000 Kč 10 1 1 1 1 1 1 1 1 
ambuvak 7 000 Kč 10 1 1 1 1 1 1 0 1 

manometr k tracheostomické kanyle 3 232 Kč 10 1 1 1 1 1 1 0 1 
mikronebulizace (kontrolér) 33 000 Kč 10 0 0 0 0 1 0 1 1 

Celkem   317 682 Kč 317 682 Kč 317 682 Kč 317 682 Kč 350 682 Kč 317 682 Kč 340 450 Kč 350 682 Kč 
 

 

  

 
13 Ceny použity dle podkladů smluvního dodavatele technického zajištění DUPV. 
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Tabulka 4.34: Celkové průměrné náklady za spotřební materiál pro invazivní domácí umělou plicní ventilaci za jeden měsíc [Zdroj: 
ProCare Medical s.r.o.] 

 Cena/kus14 Pacient 1 Pacient 2 Pacient 3 Pacient 4 Pacient 5 Pacient 6 Pacient 7 Pacient 8 
ventilační okruh 370 Kč 4 4 1 4 5 4 3 2 

filtr antibakteriální 60 Kč 4 4 1 4 15 4 0 2 
filtr zvlhčovací HME 25 Kč 30 30 1 30 15 60 15 2 

spojka vrapová 40 Kč 30 30 1 30 0 61 15 2 
páska kanyly fixační 50 Kč 4 22 14 27 5 8 3 20 

sterilní čtverce 5,60 Kč 0 25 0 0 62 0 0 60 
tracheostomický filtr (nos) 45 Kč 0 0 60 0 28 45 0 0 

odsávací cévky jednorázové 2,70 Kč 150 0 300 0 0 0 0 0 
filtr do odsávačky 130 Kč 0 1 4 0 1 0 0 0 
hadice k odsávačce 52 Kč 0 1 0 0 1 0 0 0 

rukavice sterilní (balení 1 pár) 13 Kč 3 3 1 1 1 2 0 0 
rukavice nesterilní 1,70 Kč 150 400 500 200 0 100 0 0 

mikronebulizační T spojka 15 Kč 0 0 0 0 30 0 0 0 
mikronebulizační nádobka 20 Kč 3 0 1 0 30 0 0 0 

ústenky 8,40 Kč 10 50 0 0 0 20 0 0 
stříkačka 10ml 1,20 Kč 10 20 20 10 10 5 10 32 

jannette na proplach 50ml 86 Kč 0 0 2 4 0 4 0 0 
pinzeta plastová jednorázová 5,40 Kč 0 3 0 0 0 0 0 0 

štětičky sterilní 2,40 Kč 60 60 174 0 62 80 0 60 
tampony sterilní (balení 3ks) 16 Kč 30 0 0 0 0 0 0 0 

vata buničitá 100 Kč/kg 0,25 0 0 0 0,3 0 0 0 
Celkem  5 374 Kč 6 415,20 Kč 6 721,60 Kč 5 729 Kč 6 418 Kč 8 991 Kč 2 247 Kč 2 508,40 Kč 

 

 
14 Ceny použity dle podkladů smluvního dodavatele technického zajištění DUPV. 
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Současně ve spolupráci s jedním ze smluvních dodavatelů technického zajištění 
DUPV bylo odhadnuto ideální zajištění pacienta pro invazivní DUPV a na základě toho 
byly kalkulovány průměrné náklady v rámci nové Metodiky VZP ČR na jednoho 
pacienta. Celkové průměrné náklady na zajištění ideálního dlouhodobého technického 
vybavení pro invazivní DUPV jsou uvedeny v tabulce 4.35. Dlouhodobé technické 
vybavení odpovídá při stanovené životnosti nákladům v hodnotě 12 494 Kč za jeden 
měsíc. Celkové průměrné náklady za spotřební materiál pro invazivní DUPV za jeden 
měsíc jsou uvedeny v tabulce 4.36 a odpovídají hodnotě 45 724 Kč. 

Tabulka 4.35: Celkové průměrné náklady na dlouhodobé technické vybavení pro 
invazivní domácí umělou plicní ventilaci [Zdroj: Smluvní dodavatel technického zajištění 
DUPV v rámci Metodiky VZP ČR] 

 Cena/kus Životnost Počet kusů Celkem 
plicní ventilátor včetně baterie 263 000 Kč 5 let 2 526 000 Kč 

záložní baterie 53 000 Kč 2 roky 1 53 000 Kč 
zdroj 12V/24V 0 Kč - 1 0 Kč 

transportní taška 0 Kč - 1 0 Kč 
elektrická odsávačka s baterií 19 450 Kč 10 let 2 38 900 Kč 

pulsní oxymetr 25 000 Kč 10 let 1 25 000 Kč 
ambuvak 7 000 Kč 10 let 1 7 000 Kč 

manometr k tracheostomické kanyle 3 232 Kč 10 let 1 3 232 Kč 
mikronebulizace (kontrolér) 33 000 Kč 10 let 1 33 000 Kč 

aktivní zvlhčovač se stojanem na H2O 75 200 Kč 10 let 1 75 200Kč 
Celkem    761 332 Kč 
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Tabulka 4.36: Celkové průměrné náklady za spotřební materiál pro invazivní domácí 
umělou plicní ventilaci za jeden měsíc [Zdroj: Smluvní dodavatel technického zajištění 
DUPV v rámci Metodiky VZP ČR] 

 Cena/kus Počet kusů/měsíc Celkem 
ventilační okruh 370 Kč 10 3 700 Kč 

nádobka zvlhčovače 380 Kč 5 1 900 Kč 
infusní set 48 Kč 4 192 Kč 

sterilní aqua 1 litr 37 Kč 4 148 Kč 
filtr antibakteriální 60 Kč 30 1 800 Kč 

filtr zvlhčovací HME 25 Kč 50 1 250 Kč 
spojka vrapová 40 Kč 35 1 400 Kč 

tracheostomická kanyla 681 Kč 2 1 362 Kč 
páska kanyly fixační 50 Kč 12 600 Kč 
podložka pod kanylu 120 Kč 1 120 Kč 

sterilní čtverce 5,60 Kč 600 3 360 Kč 
tracheostomický filtr (nos) 45 Kč 50 2 250 Kč 

infusní set 400 Kč 12 4 800 Kč 
odsávací cévky jednorázové 2,70 Kč 300 810 Kč 

filtr do odsávačky 130 Kč 1 130 Kč 
hadice k odsávačce 52 Kč 1 52 Kč 

rukavice sterilní (balení 1 pár) 13 Kč 120 1 560 Kč 
rukavice nesterilní 1,70 Kč 600 1 020 Kč 

mikronebulizační T spojka 15 Kč 35 525 Kč 
mikronebulizační nádobka 20 Kč 35 700 Kč 

ústenky 8,40 Kč 500 4 200 Kč 
stříkačka 10ml 1,20 Kč 100 120 Kč 
stříkačka 20ml 2,80 Kč 80 224 Kč 

jannette na proplach 50ml 86 Kč 35 3 010 Kč 
pinzeta plastová jednorázová 5,40 Kč 300 1 620 Kč 

štětičky sterilní 2,40 Kč 150 360 Kč 
štětičky na dutinu ústní 5,50 Kč 150 825 Kč 

tampony sterilní (balení 3ks) 16 Kč 35 560 Kč 
fyziologický roztok na proplach 250ml 22,90 Kč 40 916 Kč 

bodec na odtah FR 24 Kč 40 960 Kč 
dezinfekce na plochy 1000ml 191 Kč 4 764 Kč 

dezinfekce na sliznice a pokožku 500ml 132 Kč 2 264 Kč 
vata buničitá 100 Kč 4 400 Kč 

podložka absorpční 7 Kč 100 700 Kč 
roztok pro dekontaminaci použitých pomůcek 390 Kč 1 390 Kč 

dezinfekce na ruce 500ml 166 Kč 2 332 Kč 
čidlo oxymetru 8 000 Kč 0,3 2 400 Kč 

Celkem   45 724 Kč 

4.2.2 Náklady na neinvazivní domácí umělou plicní ventilaci 

Náklady na neinvazivní DUPV byly opět analyzovány na základě dat poskytnutých od 
smluvního dodavatele technického zajištění DUPV, který zajišťuje rovněž i neinvazivní 
ventilační podporu. Celkové průměrné náklady na zajištění dlouhodobého technického 
vybavení pro neinvazivní DUPV je uvedeno v tabulce 4.37. Dlouhodobé technické 
vybavení odpovídá při stanovené životnosti nákladům v hodnotě 3 228 Kč za jeden měsíc. 
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Celkové průměrné náklady za spotřební materiál pro neinvazivní DUPV za jeden měsíc 
jsou uvedeny v tabulce 4.38 a odpovídají hodnotě 1 705 Kč. 

Tabulka 4.37: Celkové průměrné náklady na dlouhodobé technické vybavení pro 
neinvazivní domácí umělou plicní ventilaci [Zdroj: Smluvní dodavatel technického 
zajištění DUPV v rámci Metodiky VZP ČR] 

 Cena/kus Životnost Počet kusů Celkem 
plicní ventilátor včetně baterie 263 000 Kč 7 let 1 263 000 Kč 

transportní taška 0 Kč 7 let 1 0 Kč 
ambuvak 3 500 Kč 3 roky 1 3 500Kč 
Celkem    266 500 Kč 

Tabulka 4.38: Celkové průměrné náklady za spotřební materiál pro neinvazivní domácí 
umělou plicní ventilaci za jeden měsíc [Zdroj: Smluvní dodavatel technického zajištění 
DUPV v rámci Metodiky VZP ČR] 

 Cena/kus Počet kusů/měsíc Celkem 
ventilační okruh 990 Kč 0,3 297 Kč 

ventilovaná maska 4 800 Kč 0,2 960 Kč 
filtr antibakteriální 60 Kč 5 300 Kč 

filtr vstupní 1 480 Kč 0,1 148 Kč 
Celkem   1 705 Kč 

4.2.3 Náklady na oddělení NIP, NVP, DIOP 

Náklady na oddělení NIP, NVP a DIOP z perspektivy zdravotnického zařízení bylo 
snahou odhadnout na základě registračních listů ošetřovacího dne, legislativních 
požadavků a použití míry inflace. Registrační listy ošetřovacího dne by měly odrážet 
reálné náklady zdravotnických zařízení. Podklady pro tyto registrační listy vycházejí 
z pilotního projektu pasportizace, který trval od června 2011 do konce července 2012. 
Pasportizace se týkala všech zdravotnických zařízení, které poskytovaly v ČR NIP  
a DIOP a byla provedena VZP ČR ve spolupráci se zástupci odborné společnosti 
ČSARIM JEP a MZ ČR.  

Následná intenzivní péče 

Personální náklady 

 Analýza personálních nákladů je založena na Registračních listech ošetřovacího dne 
NIP. Z dat Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) byly získány pro daný 
rok hodnoty mediánu hrubého měsíčního výdělku. V IPSV jsou výdělky rozlišeny na 
platy a mzdy. Pro výpočet personálních nákladů byly tyto dvě hodnoty mediánu 
zprůměrovány a byla brána v úvahu 95% obložnost dle Registračního listu ošetřovacího 
dne. Průměrný výdělek pro dané pracovníky je uveden v tabulce 4.39. Základ daně 
(superhrubá mzda) je uveden v tabulce 4.40 [128–136].
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Tabulka 4.39: Průměrné hrubé měsíční mzdy/platy zaměstnanců pro rok 2016-2020 (NIP) 

Funkce ISPV15 2016 2017 2018 2019 2020 
Anesteziolog nebo intenzivista (L3) 22121 64 657 Kč 70 706 Kč 70 744 Kč 73 091 Kč 82 820 Kč 

Lékař s odbornou způsobilostí, z toho 
50% s certifikátem (L2) 

22128 42 348 Kč 45 732 Kč 49 097 Kč 53 232 Kč 64 278 Kč 

Lékař s odbornou způsobilostí, z toho 
50% s certifikátem (L1) 

22128 42 348 Kč 45 732 Kč 49 097 Kč 53 232 Kč 64 278 Kč 

Ústavní pohotovostní služba (ÚPS) 
anesteziolog (L3) 

22121 64 657 Kč 70 706 Kč 70 744 Kč 73 091 Kč 82 820 Kč 

Fyzioterapeut bez dohledu 3255 25 125 Kč 27 400 Kč 30 285 Kč 32 569 Kč 36 431 Kč 
Sestra pro intenzivní péči bez dohledu 22212 34 568 Kč 38 724 Kč 41 986 Kč16 48 113 Kč 57 972 Kč 
Všeobecná sestra bez dohledu, z toho 

50% sestra pro intenzivní péči bez 
dohledu 

3221 26 923 Kč 29 560 Kč 33 095 Kč 36 428 Kč 41 047 Kč 

Všeobecná sestra bez dohledu, z toho 
50% sestra pro intenzivní péči bez 

dohledu 
3221 26 923 Kč 29 560 Kč 33 095 Kč 36 428 Kč 41 047 Kč 

Všeobecná sestra nebo zdravotnický 
asistent 

3256 22 467 Kč 25 802 Kč 30 009 Kč 35 329 Kč 43 821 Kč 

Sanitář, ošetřovatel nebo masér 53295 18 438 Kč 20 430 Kč 22 722 Kč 25 325 Kč 32 205 Kč 
 

 

  

 
15 Číslo podskupiny zaměstnání/kategorie zaměstnání CZ-ISCO pro výpočet průměrného platu/mzdy zaměstnance. 
16 Pro hodnoty mezd číslo kategorie 2221. 
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Tabulka 4.40: Základ daně (superhrubá měsíční mzda/plat) pro rok 2016-2020 (NIP) 

Funkce ISPV17 2016 2017 2018 201918 2020 
Anesteziolog nebo intenzivista (L3) 22121 86 641 Kč 94 747 Kč 94 797 Kč 97 869 Kč 110 814 Kč 

Lékař s odbornou způsobilostí, z toho 
50% s certifikátem (L2) 

22128 56 746 Kč 61 281 Kč 65 791 Kč 71 279 Kč 86 004 Kč 

Lékař s odbornou způsobilostí, z toho 
50% s certifikátem (L1) 

22128 56 746 Kč 61 281 Kč 65 791 Kč 71 279 Kč 86 004 Kč 

ÚPS anesteziolog (L3) 22121 86 641 Kč 94 747 Kč 94 797 Kč 97 869 Kč 110 814 Kč 
Fyzioterapeut bez dohledu 3255 33 668 Kč 36 716 Kč 40 583 Kč 43 611 Kč 48 745 Kč 

Sestra pro intenzivní péči bez dohledu 22212 46 321 Kč 51 890 Kč 56 262 Kč 64 424 Kč 77 568 Kč 
Všeobecná sestra bez dohledu, z toho 

50% sestra pro intenzivní péči bez 
dohledu 

3221 36 077 Kč 39 611 Kč 44 348 Kč 48 777 Kč 54 921 Kč 

Všeobecná sestra bez dohledu, z toho 
50% sestra pro intenzivní péči bez 

dohledu 
3221 36 077 Kč 39 611 Kč 44 348 Kč 48 777 Kč 54 921 Kč 

Všeobecná sestra nebo zdravotnický 
asistent 

3256 30 106 Kč 34 575 Kč 40 213 Kč 47 307 Kč 58 633 Kč 

Sanitář, ošetřovatel nebo masér 52395 24 708 Kč 27 377 Kč 30 448 Kč 33 911 Kč 43 090 Kč 
 

 

 
17 Číslo podskupiny zaměstnání/kategorie zaměstnání CZ-ISCO pro výpočet průměrného platu/mzdy zaměstnance. 
18 Průměrná hodnota z hodnot základu daně (superhrubá mzda) do 30. 6. 2019 a od 1. 7. 2019. 
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Ve vyhlášce č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení 
zdravotních služeb, je definováno personální obsazení pro zabezpečení lůžkové péče, a to 
přesně pro formu následné intenzivní péče. Požadavky na jednotlivé profese s přepočtem 
úvazku na jedno lůžko a analýza personálních nákladů NIP s 95% obložností pro roky 
2016-2020 jsou uvedeny v tabulce 4.41 [136, 137]. 
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Tabulka 4.41: Personální náklady na OD 00017 (NIP) na 1 lůžko pro rok 2016-2020 

Funkce Úvazek/lůžko 2016 2017 2018 2019 2020 

Anesteziolog nebo intenzivista (L3) 0,10 300 Kč 328 Kč 328 Kč 339 Kč 384 Kč 
Lékař s odbornou způsobilostí, z toho 

50% s certifikátem (L2) 
0,05 98 Kč 106 Kč 114 Kč 123 Kč 149 Kč 

Lékař s odbornou způsobilostí, z toho 

50% s certifikátem (L1) 
0,05 98 Kč 106 Kč 114 Kč 123 Kč 149 Kč 

ÚPS anesteziolog (L3) 0,17 510 Kč 557 Kč 558 Kč 576 Kč 652 Kč 
Fyzioterapeut bez dohledu 0,10 117 Kč 127 Kč 140 Kč 151 Kč 169 Kč 

Sestra pro intenzivní péči bez dohledu 0,10 160 Kč 180 Kč 195 Kč 223 Kč 268 Kč 
Všeobecná sestra bez dohledu. z toho 

50% sestra pro intenzivní péči bez 

dohledu 

0,30 375 Kč 411 Kč 461 Kč 506 Kč 570 Kč 

Všeobecná sestra bez dohledu. z toho 

50% sestra pro intenzivní péči bez 

dohledu 

0,30 375 Kč 411 Kč 461 Kč 506 Kč 570 Kč 

Všeobecná sestra nebo zdravotnický 

asistent 
0,70 729 Kč 838 Kč 974 Kč 1 146 Kč 1 420 Kč 

Sanitář, ošetřovatel nebo masér 1,40 1 197 Kč 1 326 Kč 1 476 Kč 1 644 Kč 2 087 Kč 
Chirurg, internista nebo neurolog dostupnost --- --- --- --- --- 
Klinický psycholog nebo psychiatr dostupnost --- --- --- --- --- 
Zdravotně-sociální pracovník nebo 

jiný odborný pracovník (sociální 

pracovník) 

dostupnost --- --- --- --- --- 

Celkem  3 959 Kč 4 390 Kč 4 821 Kč 5 337 Kč 6 418 Kč 
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Přístrojové vybavení 

Analýza nákladů na přístrojové vybavení vychází z vyhlášky č. 92/2012 Sb., 
o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení  
a kontaktních pracovišť domácí péče, a Registračního listu ošetřovacího dne NIP. Přehled 
přístrojového vybavení/zdravotnických prostředků je uveden v tabulce 4.42, a to včetně 
potřebného počtu dle počtu lůžek, životnosti a pořizovací hodnoty s DPH dle 
Registračního listu ošetřovacího dne NIP. Dále byla odhadnuta z pořizovací hodnoty  
5% částka za servis [136, 138].  

Tabulka 4.42: Přehled přístrojového vybavení na OD 00017 (NIP)  

Zdravotnický prostředek Počet Životnost Pořizovací 
hodnota Servis 

Lůžko resuscitační 1/lůžko 5 let 104 650 Kč 5 233 Kč 
Antidekubitní matrace 1/lůžko 5 let 34 500 Kč 1 725 Kč 

Defibrilátor 1/oddělení 5 let 116 150 Kč 5 808 Kč 
EKG přístroj 1/oddělení 5 let 57 500 Kč 2 875 Kč 

Monitorovací centrála 1/oddělení 5 let 115 000 Kč 5 750 Kč 
Enterální pumpa 1/3 lůžka 5 let 34 500 Kč 1 725 Kč 

Ventilátor pro UPV 8/10 lůžek 5 let 437 000 Kč 21 850 Kč 
Transportní ventilátor 1/oddělení 5 let 149 500 Kč 7 475 Kč 

Monitor vitálních funkcí 1/lůžko 5 let 57 500 Kč 2 875 Kč 
Odsávačka19 1/lůžko 5 let 34 500 Kč 1 725 Kč 
Nebulizátor 1/lůžko 5 let 34 500 Kč 1 725 Kč 

Infuzní pumpa 1/lůžko 5 let 40 250 Kč 2 013 Kč 
Dávkovač injekční 1/lůžko 5 let 40 250 Kč 2 013 Kč 

Výpočet nákladů na přístrojové vybavení NIP vychází z potřebného vybavení na 
oddělení, pořizovací hodnoty, odhadu servisu a 95% obložnosti. Nákladová analýza 
s přepočtem20 pro další roky je uvedena v tabulce 4.43 [120, 136, 138].   

 
19 Nevyžaduje se, pokud je centrální rozvod vakua. 
20 Data očištěna o inflaci na základě průměrných ročních inflací vyjádřených přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen. 
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Tabulka 4.43: Náklady na přístrojové vybavení na OD 00017 (NIP) na 1 lůžko pro rok 
2016-2020 

Zdravotnický prostředek 2016 2017 2018 2019 2020 
Lůžko resuscitační 63 Kč 65 Kč 66 Kč 68 Kč 70 Kč 

Antidekubitní matrace 21 Kč 21 Kč 22 Kč 22 Kč 23 Kč 
Defibrilátor 7 Kč 7 Kč 7 Kč 8 Kč 8 Kč 

EKG přístroj 3 Kč 4 Kč 4 Kč 4 Kč 4 Kč 
Monitorovací centrála 7 Kč 7 Kč 7 Kč 7 Kč 8 Kč 

Enterální pumpa 7 Kč 7 Kč 7 Kč 7 Kč 8 Kč 
Ventilátor pro UPV 212 Kč 217 Kč 222 Kč 228 Kč 235 Kč 

Transportní ventilátor 9 Kč 9 Kč 9 Kč 10 Kč 10 Kč 
Monitor vitálních funkcí 35 Kč 36 Kč 36 Kč 37 Kč 39 Kč 

Odsávačka21 21 Kč 21 Kč 22 Kč 22 Kč 23 Kč 
Nebulizátor 21 Kč 21 Kč 22 Kč 22 Kč 23 Kč 

Infuzní pumpa 24 Kč 25 Kč 26 Kč 26 Kč 27 Kč 
Dávkovač injekční 24 Kč 25 Kč 26 Kč 26 Kč 27 Kč 

Celkem 455 Kč 466 Kč 476 Kč 489 Kč 505 Kč 

Ostatní náklady 

 Léčivé přípravky, medicinální kyslík, materiál, strava a režie jsou vyčísleny pouze na 
základě podkladů Registračního listu ošetřovacího dne NIP, které vycházejí z výsledků 
pilotního projektu projednaných zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR a zdravotních 
pojišťoven. Nákladová analýza s přepočtem22 pro další roky je uvedena v tabulce 4.44 
[120, 136]. 

Tabulka 4.44: Ostatní náklady na OD 00017 (NIP) na 1 lůžko pro rok 2016-2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Léčivé přípravky 1 359 Kč 1 393 Kč 1 422 Kč 1 462 Kč 1 509 Kč 

Medicinální kyslík 450 Kč 461 Kč 471 Kč 484 Kč 500 Kč 
Materiál 2 258 Kč 2 314 Kč 2 363 Kč 2 429 Kč 2 507 Kč 
Strava 113 Kč 116 Kč 118 Kč 122 Kč 125 Kč 
Režie 182 Kč 186 Kč 190 Kč 195 Kč 202 Kč 

Celkem 4 362 Kč 4 471 Kč 4 564 Kč 4 692 Kč 4 842 Kč 

Celkové náklady 

Na základě předchozích kalkulací jsou stanoveny celkové náklady na OD 00017 (NIP), 
které mohou představovat náklady z pohledu zdravotnického zařízení. Tyto náklady jsou 
uvedeny v tabulce 4.45. 

  

 
21 Nevyžaduje se, pokud je centrální rozvod vakua. 
22 Data očištěna o inflaci na základě průměrných ročních inflací vyjádřených přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen. 
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Tabulka 4.45: Celkové náklady na OD 00017 (NIP) na 1 lůžko pro rok 2016-2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Personální náklady 3 959 Kč 4 390 Kč 4 821 Kč 5 337 Kč 6 418 Kč 

Náklady na přístroje 455 Kč 466 Kč 476 Kč 489 Kč 505 Kč 
Ostatní náklady 4 362 Kč 4 471 Kč 4 564 Kč 4 692 Kč 4 842 Kč 

Celkem 8 775 Kč 9 327 Kč 9 861 Kč 10 519 Kč 11 765 Kč 

Následná ventilační péče 

Personální náklady 

 Analýza personálních nákladů je založena na Registračních listech ošetřovacího dne. 
Z dat Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) byly získány pro daný rok 
hodnoty mediánu hrubého měsíčního výdělku. V IPSV jsou výdělky rozlišeny na platy 
a mzdy. Pro výpočet personálních nákladů byly tyto dvě hodnoty mediánu zprůměrovány 
a byla brána v úvahu 95% obložnost dle Registračního listu ošetřovacího dne. Průměrný 
výdělek pro dané pracovníky je uveden v tabulce 4.46. Základ daně (superhrubá mzda) 
je uveden v tabulce 4.47 [128–135, 139].
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Tabulka 4.46: Průměrné hrubé měsíční mzdy/platy zaměstnanců pro rok 2016-2020 (NVP) 

Funkce ISPV23 2016 2017 2018 2019 2020 
Anesteziolog nebo intenzivista (L3) 22121 64 657 Kč 70 706 Kč 70 744 Kč 73 091 Kč 82 820 Kč 
Lékař s odbornou způsobilostí (L2) 22128 42 348 Kč 45 732 Kč 49 097 Kč 53 232 Kč 64 278 Kč 

ÚPS anesteziolog (L3) 22121 64 657 Kč 70 706 Kč 70 744 Kč 73 091 Kč 82 820 Kč 
Fyzioterapeut bez dohledu 3255 25 125 Kč 27 400 Kč 30 285 Kč 32 569 Kč 36 431 Kč 

Sestra pro intenzivní péči bez dohledu 22212 34 568 Kč 38 724 Kč 41 986 Kč24 48 113 Kč24 57 972 Kč 
Všeobecná sestra bez dohledu 3221 26 923 Kč 29 560 Kč 33 095 Kč 36 428 Kč 41 047 Kč 

Zdravotnický asistent 3256 22 467 Kč 25 802 Kč 30 009 Kč 35 329 Kč 43 821 Kč 
Sanitář nebo ošetřovatel 52395 18 438 Kč 20 430 Kč 22 722 Kč 25 325 Kč 32 205 Kč 

Tabulka 4.47: Základ daně (superhrubá měsíční mzda/plat) pro rok 2016-2020 (NVP) 

Funkce ISPV23 2016 2017 2018 2019 2020 
Anesteziolog nebo intenzivista (L3) 22121 64 657 Kč 70 706 Kč 70 744 Kč 73 091 Kč 82 820 Kč 
Lékař s odbornou způsobilostí (L2) 22128 42 348 Kč 45 732 Kč 49 097 Kč 53 232 Kč 64 278 Kč 

ÚPS anesteziolog (L3) 22121 64 657 Kč 70 706 Kč 70 744 Kč 73 091 Kč 82 820 Kč 
Fyzioterapeut bez dohledu 3255 25 125 Kč 27 400 Kč 30 285 Kč 32 569 Kč 36 431 Kč 

Sestra pro intenzivní péči bez dohledu 22212 34 568 Kč 38 724 Kč 41 986 Kč24 48 113 Kč24 57 972 Kč 
Všeobecná sestra bez dohledu 3221 26 923 Kč 29 560 Kč 33 095 Kč 36 428 Kč 41 047 Kč 

Zdravotnický asistent 3256 22 467 Kč 25 802 Kč 30 009 Kč 35 329 Kč 43 821 Kč 
Sanitář nebo ošetřovatel 52395 18 438 Kč 20 430 Kč 22 722 Kč 25 325 Kč 32 205 Kč 

 
23 Číslo podskupiny zaměstnání/kategorie zaměstnání CZ-ISCO pro výpočet průměrného platu/mzdy zaměstnance. 
24 Pro hodnoty mezd číslo kategorie 2221. 
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Ve vyhlášce č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení 
zdravotních služeb, není definováno personální obsazení pro zabezpečení lůžkové péče 
ve formě NVP. Byly tedy použity informace z Registračního listu ošetřovacího dne  
a požadavků na NIP. Požadavky na jednotlivé profese s přepočtem úvazku na jedno lůžko 
a analýza personálních nákladů NVP s 95% obložností pro roky 2016-2020 jsou uvedeny 
v tabulce 4.48 [137, 139].
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Tabulka 4.48: Personální náklady na OD 00015 (NVP) na 1 lůžko pro rok 2016-2020 

Funkce Úvazek/lůžko 2016 2017 2018 2019 2020 
Anesteziolog nebo intenzivista (L3) 0,10 300 Kč 328 Kč 328 Kč 339 Kč 384 Kč 
Lékař s odbornou způsobilostí (L2) 0,04 79 Kč 85 Kč 91 Kč 99 Kč 119 Kč 

ÚPS anesteziolog (L3)  0,06 180 Kč 197 Kč 197 Kč 203 Kč 230 Kč 
Fyzioterapeut bez dohledu 0,10 117 Kč 127 Kč 140 Kč 151 Kč 169 Kč 

Sestra pro intenzivní péči bez dohledu 0,10 160 Kč 180 Kč 195 Kč 223 Kč 268 Kč 
Všeobecná sestra bez dohledu 0,40 500 Kč 548 Kč 614 Kč 675 Kč 760 Kč 

Zdravotnický asistent 0,40 417 Kč 479 Kč 557 Kč 655 Kč 812 Kč 
Sanitář nebo ošetřovatel 0,50 428 Kč 474 Kč 527 Kč 587 Kč 746 Kč 

Celkem  2 181 Kč 2 418 Kč 2 649 Kč 2 932 Kč 3 488 Kč 
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Přístrojové vybavení 

Analýza nákladů na přístrojové vybavení vychází pouze z Registračního listu 

ošetřovacího dne NVP, jelikož ve vyhlášce č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální 

technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí 

péče, nejsou tyto informace uvedeny. Přehled přístrojového vybavení/zdravotnických 

prostředků je uveden v tabulce 4.49, a to včetně potřebného počtu dle počtu lůžek, 

životnosti a pořizovací hodnoty s DPH dle Registračního listu ošetřovacího dne NVP. 

Dále byla odhadnuta z pořizovací hodnoty 5% částka za servis [137, 139]. 

Tabulka 4.49: Přehled přístrojového vybavení na OD 00015 (NVP)  

Zdravotnický prostředek Počet Životnost Pořizovací 
hodnota Servis 

Lůžko pro intenzivní péči 
s antidekubitální matrací 1/lůžko 5 let 139 150 Kč 6 958 Kč 

Defibrilátor 1/oddělení 5 let 116 150 Kč 5 808 Kč 
EKG přístroj 1/oddělení 5 let 57 500 Kč 2 875 Kč 

Monitorovací centrála 1/oddělení 5 let 115 000 Kč 5 750 Kč 
Ventilátor pro UPV 1/lůžko 5 let 437 000 Kč 21 850 Kč 

Transportní ventilátor 1/oddělení 5 let 149 500 Kč 7 475 Kč 
Monitor vitálních funkcí 1/lůžko 5 let 57 500 Kč 2 875 Kč 

Odsávačka25 1/lůžko 5 let 34 500 Kč 1 725 Kč 
Nebulizátor 0,5/lůžko 5 let 34 500 Kč 1 725 Kč 

Infuzní pumpa 0,5/lůžko 5 let 40 250 Kč 2 013 Kč 
Enterální pumpa 0,5/lůžko 5 let 34 500 Kč 1 725 Kč 

Lineární dávkovač 0,2/lůžko 5 let 40 250 Kč 2 013 Kč 

Výpočet nákladů na přístrojové vybavení NVP vychází z potřebného vybavení na 

oddělení, pořizovací hodnoty, odhadu servisu a 95% obložnosti. Informace pro další roky 

z Registračního listu ošetřovacího dne NVP bylo nutné očistit o inflaci. Nákladová 

analýza s přepočtem26 pro další roky je uvedena v tabulce 4.50 [120, 139]. 

  

 
25 Nevyžaduje se, pokud je centrální rozvod vakua. 
26 Data očištěna o inflaci na základě průměrných ročních inflací vyjádřených přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen. 
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Tabulka 4.50: Náklady na přístrojové vybavení na OD 00015 (NVP) na 1 lůžko pro rok 
2016-2020 

Zdravotnický prostředek 2016 2017 2018 2019 2020 
Lůžko pro intenzivní péči 
s antidekubitální matrací 84 Kč 86 Kč 88 Kč 91 Kč 94 Kč 

Defibrilátor 7 Kč 7 Kč 7 Kč 8 Kč 8 Kč 
EKG přístroj 3 Kč 4 Kč 4 Kč 4 Kč 4 Kč 

Monitorovací centrála 7 Kč 7 Kč 7 Kč 7 Kč 8 Kč 
Ventilátor pro UPV 265 Kč 271 Kč 277 Kč 285 Kč 294 Kč 

Transportní ventilátor 9 Kč 9 Kč 9 Kč 10 Kč 10 Kč 
Monitor vitálních funkcí 35 Kč 36 Kč 36 Kč 37 Kč 39 Kč 

Odsávačka27 21 Kč 21 Kč 22 Kč 22 Kč 23 Kč 
Nebulizátor 10 Kč 11 Kč 11 Kč 11 Kč 12 Kč 

Infuzní pumpa 12 Kč 12 Kč 13 Kč 13 Kč 14 Kč 
Enterální pumpa 10 Kč 11 Kč 11 Kč 11 Kč 12 Kč 

Lineární dávkovač 5 Kč 5 Kč 5 Kč 5 Kč 5 Kč 
Celkem 469 Kč 481 Kč 491 Kč 505 Kč 519 Kč 

Ostatní náklady 

 Léčivé přípravky, medicinální kyslík, materiál, strava a režie jsou vyčísleny pouze na 

základě podkladů Registračního listu ošetřovacího dne NVP, které vycházejí z výsledků 

pilotního projektu projednaných zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR a zdravotních 

pojišťoven. Nákladová analýza s přepočtem28 pro další roky je uvedena v tabulce 4.51. 

Tabulka 4.51: Ostatní náklady na OD 00015 (NVP) na 1 lůžko pro rok 2016-2020 

Ostatní náklady 2016 2017 2018 2019 2020 
Léčivé přípravky 941 Kč 965 Kč 985 Kč 1 012 Kč 1 045 Kč 

Medicinální kyslík 450 Kč 461 Kč 471 Kč 484 Kč 500 Kč 
Materiál 1 667 Kč 1 709 Kč 1 745 Kč 1 793 Kč 1 851 Kč 
Strava 113 Kč 116 Kč 118 Kč 122 Kč 125 Kč 
Režie 182 Kč 186 Kč 190 Kč 195 Kč 202 Kč 

Celkem 3 353 Kč 3 436 Kč 3 508 Kč 3 607 Kč 3 722 Kč 

Celkové náklady 

Na základě předchozích kalkulací jsou stanoveny celkové náklady na OD 00015 

(NVP), které mohou představovat náklady z pohledu zdravotnického zařízení. Tyto 

náklady jsou uvedeny v tabulce 4.52. 

  

 
27 Nevyžaduje se, pokud je centrální rozvod vakua. 
28 Data očištěna o inflaci na základě průměrných ročních inflací vyjádřených přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen. 
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Tabulka 4.52: Celkové náklady na OD 00015 (NVP) na 1 lůžko pro rok 2016-2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Personální náklady 2 181 Kč 2 418 Kč 2 649 Kč 2 932 Kč 3 488 Kč 

Náklady na přístroje 469 Kč 481 Kč 491 Kč 505 Kč 519 Kč 
Ostatní náklady 3 353 Kč 3 436 Kč 3 508 Kč 3 607 Kč 3 722 Kč 

Celkem 6 003 Kč 6 335 Kč 6 648 Kč 7 044 Kč 7 729 Kč 

Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče 

Personální náklady 

 Analýza personálních nákladů je založena na Registračních listech ošetřovacího dne. 

Z dat Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) byly získány pro daný rok 

hodnoty mediánu hrubého měsíčního výdělku. V IPSV jsou výdělky rozlišeny na platy 

a mzdy. Pro výpočet personálních nákladů byly tyto dvě hodnoty mediánu zprůměrovány 

a byla brána v úvahu 95% obložnost dle Registračního listu ošetřovacího dne. Průměrný 

výdělek pro dané pracovníky je uveden v tabulce 4.53. Základ daně (superhrubá mzda) 

je uveden v tabulce 4.54 [128–135, 140]. 
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Tabulka 4.53: Průměrné hrubé měsíční mzdy/platy zaměstnanců pro rok 2016-2020 (DIOP) 

Funkce ISPV29 2016 2017 2018 2019 2020 
Anesteziolog, intenzivista, chirurg, 

internista nebo neurolog (L3) 22121 64 657 Kč 70 706 Kč 70 744 Kč 73 091 Kč 82 820 Kč 

Fyzioterapeut bez dohledu 3255 25 125 Kč 27 400 Kč 30 285 Kč 32 569 Kč 36 431 Kč 
Sestra pro intenzivní péči bez dohledu 22212 34 568 Kč 38 724 Kč 41 986 Kč30 48 113 Kč30 57 972 Kč31 

Všeobecná sestra bez dohledu, z toho 25% 
sestra pro intenzivní péči bez dohledu 3221 26 923 Kč 29 560 Kč 33 095 Kč 36 428 Kč 41 047 Kč 

Sanitář nebo ošetřovatel 52395 18 438 Kč 20 430 Kč 22 722 Kč 25 325 Kč 32 205 Kč 

Tabulka 4.54: Základ daně (superhrubá měsíční mzda/plat) pro rok 2016-2020 (DIOP) 

Funkce ISPV29 2016 2017 2018 201931 2020 
Anesteziolog, intenzivista, chirurg, 

internista nebo neurolog (L3) 22121 86 641 Kč 94 747 Kč 94 797 Kč 97 869 Kč 110 814 Kč 

Fyzioterapeut bez dohledu 3255 33 668 Kč 36 716 Kč 40 583 Kč 43 611 Kč 48 745 Kč 
Sestra pro intenzivní péči bez dohledu 22212 46 321 Kč 51 890 Kč 56 262 Kč 64 424 Kč 77 568 Kč 

Všeobecná sestra bez dohledu, z toho 25% 
sestra pro intenzivní péči bez dohledu 3221 36 077 Kč 39 611 Kč 44 348 Kč 48 777 Kč 54 921 Kč 

Sanitář nebo ošetřovatel 52395 24 708 Kč 27 377 Kč 30 448 Kč 33 911 Kč 43 090 Kč 

 
29 Číslo podskupiny zaměstnání/kategorie zaměstnání CZ-ISCO pro výpočet průměrného platu/mzdy zaměstnance. 
30 Pro hodnoty mezd číslo kategorie 2221. 
31 Průměrná hodnota z hodnot základu daně (superhrubá mzda) do 30. 6. 2019 a od 1. 7. 2019. 
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Ve vyhlášce č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení 
zdravotních služeb, je definováno personální obsazení pro zabezpečení lůžkové péče, a to 
přesně pro formu následné intenzivní péče. Požadavky na jednotlivé profese s přepočtem 
úvazku na jedno lůžko a analýza personálních nákladů DIOP s 95% obložností pro roky 
2016-2020 jsou uvedeny v tabulce 4.55 [137, 140].
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Tabulka 4.55: Personální náklady na OD 00020 (DIOP) na 1 lůžko pro rok 2016-2020 

Funkce Úvazek/lůžko 2016 2017 2018 2019 2020 
Anesteziolog, intenzivista, chirurg, 

internista nebo neurolog (L3) 0,05 150 Kč 164 Kč 164 Kč 169 Kč 192 Kč 

Fyzioterapeut bez dohledu 0,10 117 Kč 127 Kč 140 Kč 151 Kč 169 Kč 
Sestra pro intenzivní péči bez dohledu 0,10 160 Kč 180 Kč 195 Kč 223 Kč 268 Kč 

Všeobecná sestra bez dohledu, z toho 25% 
sestra pro intenzivní péči bez dohledu 0,50 625 Kč 686 Kč 768 Kč 844 Kč 951 Kč 

Sanitář nebo ošetřovatel 0,50 428 Kč 474 Kč 527 Kč 587 Kč 746 Kč 
Klinický psycholog nebo psychiatr dostupnost --- --- --- --- --- 

Zdravotně-sociální pracovník nebo jiný 
odborný pracovník (sociální pracovník) dostupnost --- --- --- --- --- 

Celkem  1 480 Kč 1 631 Kč 1 794 Kč 1 974 Kč 2 326 Kč 
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Přístrojové vybavení 

Analýza nákladů na přístrojové vybavení vychází pouze z Registračního listu 
ošetřovacího dne DIOP, jelikož ve vyhlášce č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální 
technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí 
péče, nejsou tyto informace uvedeny. Přehled přístrojového vybavení/zdravotnických 
prostředků je uveden v tabulce 4.56, a to včetně potřebného počtu dle počtu lůžek, 
životnosti a pořizovací hodnoty s DPH dle Registračního listu ošetřovacího dne DIOP. 
Dále byla odhadnuta z pořizovací hodnoty 5% částka za servis [137, 140]. 

Tabulka 4.56: Přehled přístrojového vybavení na OD 00020 (DIOP)  

Zdravotnický prostředek Počet Životnost Pořizovací 
hodnota Servis 

Monitor vitálních funkcí 1/3 lůžka 5 let 46 000 Kč 2 300 Kč 

Enterální pumpa 1/3 lůžka 5 let 34 500 Kč 1 725 Kč 

Ventilátor pro UPV 1/oddělení 5 let 345 000 Kč 17 250 Kč 

Defibrilátor 1/oddělení 5 let 116 150 Kč 5 808 Kč 

EKG přístroj 1/oddělení 5 let 57 500 Kč 2 875 Kč 

Dávkovač injekční 1/oddělení 5 let 40 250 Kč 2 013 Kč 

Infuzní pumpa 1/oddělení 5 let 40 250 Kč 2 013 Kč 

Antidekubitní podložky nebo 
matrace 1/lůžko 5 let 34 500 Kč 1 725 Kč 

Odsávačka32 1/lůžko 5 let 34 500 Kč 1 725 Kč 

Nebulizátor 1/lůžko 5 let 34 500 Kč 1 725 Kč 

Lůžko polohovatelné 1/lůžko 5 let 63 250 Kč 3 163 Kč 

Výpočet nákladů na přístrojové vybavení NVP vychází z potřebného vybavení na 
oddělení, pořizovací hodnoty, odhadu servisu a 95% obložnosti. Nákladová analýza 
s přepočtem33 pro další roky je uvedena v tabulce 4.57 [120, 137, 139].  

 
32 Nevyžaduje se, pokud je centrální rozvod vakua. 
33 Data očištěna o inflaci na základě průměrných ročních inflací vyjádřených přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen. 
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Tabulka 4.57: Náklady na přístrojové vybavení na OD 00020 (DIOP) na 1 lůžko pro rok 
2016-2020 

Zdravotnický prostředek 2016 2017 2018 2019 2020 
Monitor vitálních funkcí 9 Kč 10 Kč 10 Kč 10 Kč 10 Kč 

Enterální pumpa 7 Kč 7 Kč 7 Kč 7 Kč 8 Kč 

Ventilátor pro UPV 21 Kč 21 Kč 22 Kč 22 Kč 23 Kč 

Defibrilátor 7 Kč 7 Kč 7 Kč 8 Kč 8 Kč 

EKG přístroj 3 Kč 4 Kč 4 Kč 4 Kč 4 Kč 

Dávkovač injekční 2 Kč 2 Kč 3 Kč 3 Kč 3 Kč 

Infuzní pumpa 2 Kč 2 Kč 3 Kč 3 Kč 3 Kč 

Antidekubitní podložky 
nebo matrace 21 Kč 21 Kč 22 Kč 22 Kč 23 Kč 

Odsávačka34 21 Kč 21 Kč 22 Kč 22 Kč 23 Kč 

Nebulizátor 21 Kč 21 Kč 22 Kč 22 Kč 23 Kč 

Lůžko polohovatelné 38 Kč 39 Kč 40 Kč 41 Kč 43 Kč 

Celkem 154 Kč 157 Kč 161 Kč 165 Kč 170 Kč 

Léčivé přípravky, medicinální kyslík, materiál a strava 

 Léčivé přípravky, medicinální kyslík, materiál a strava jsou vyčísleny pouze na 
základě podkladů Registračního listu ošetřovacího dne NIP, které vycházejí z výsledků 
pilotního projektu projednaných zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR a zdravotních 
pojišťoven. Nákladová analýza s přepočtem35 pro další roky je uvedena v tabulce 4.58. 

Tabulka 4.58: Náklady na léčivé přípravky, medicinální kyslík, materiál a strava na OD 
00020 (DIOP) na 1 lůžko pro rok 2016-2019 

Ostatní náklady 2016 2017 2018 2019 2020 
Léčivé přípravky 60 Kč 62 Kč 63 Kč 65 Kč 67 Kč 

Medicinální kyslík 10 Kč 10 Kč 10 Kč 11 Kč 11 Kč 

Materiál 152 Kč 156 Kč 159 Kč 164 Kč 169 Kč 

Strava 72 Kč 74 Kč 75 Kč 77 Kč 80 Kč 

Režie 182 Kč 186 Kč 190 Kč 195 Kč 202 Kč 

Celkem 476 Kč 487 Kč 498 Kč 512 Kč 528 Kč 

Celkové náklady 

Na základě předchozích kalkulací jsou stanoveny celkové náklady na OD 00020 
(DIOP), které mohou představovat náklady z pohledu zdravotnického zařízení. Tyto 
náklady jsou uvedeny v tabulce 4.59.  

 
34 Nevyžaduje se, pokud je centrální rozvod vakua. 
35 Data očištěna o inflaci na základě průměrných ročních inflací vyjádřených přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen. 
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Tabulka 4.59: Celkové náklady na OD 00020 (DIOP) na 1 lůžko pro rok 2016-2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Personální náklady 1 480 Kč 1 631 Kč 1 794 Kč 1 974 Kč 2 326 Kč 

Náklady na přístroje 154 Kč 157 Kč 161 Kč 165 Kč 170 Kč 

Ostatní náklady 476 Kč 487 Kč 498 Kč 512 Kč 528 Kč 

Celkem 2 109 Kč 2 276 Kč 2 452 Kč 2 651 Kč 3 024 Kč 
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4.3 Analýza nákladů z perspektivy pacienta 

Analýza nákladů z perspektivy pacienta byla provedena pro invazivní a neinvazivní 
DUPV. Jedná se o analýzu nákladů technického vybavení, které je nutné zabezpečit pro 
dospělé pacienty využívající DUPV. Pro odhad nákladů a srovnání byly použity dostupné 
informace ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně 
a doplnění některých souvisejících zákonů [34], Úhradového katalogu VZP-ZP [40] 
a dále data poskytnutá od agentury ProCare Medical s.r.o. 

4.3.1 Náklady na invazivní domácí umělou plicní ventilaci 

Náklady na invazivní domácí umělou plicní ventilaci se odvíjí od množství 
technického vybavení a spotřebního materiálu, které pacient v rámci své péče využije nad 
rámec hrazeného množství zdravotní pojišťovnou.  

Technické zabezpečení pro invazivní DUPV je děleno do dvou kategorií dle 
Úhradového katalogu VZP-ZP na pacienta mobilního a imobilního (viz kapitola 1.4.4). 
Pro odhad nákladů z perspektivy pacienta byly využity podklady od agentury ProCare 
Medical s.r.o. (viz kapitola 4.2.1). 

Ve srovnání s technickým zabezpečením poskytovaným pro imobilní pacienty vznikají 
náklady zejména ve spotřebním materiálu, které činí v průměru 2 776 Kč za měsíc. 
U třech pacientů je navíc nutné pořídit nebulizátor v hodnotě 33 000 Kč 36 , který je 
zařazen do dlouhodobého technického vybavení invazivní DUPV. Rozdíl u pacienta 
mobilního oproti pacientovi imobilnímu je v poskytnutí pouze jednoduchého prstového 
oxymetru a nižší počet poskytovaných ventilačních okruhů a chirurgických rukavic.  

4.3.2 Náklady na neinvazivní domácí umělou plicní ventilaci 

Účast pacienta na zajištění neinvazivní domácí ventilační podpory se odvíjí od toho, 
jaké jsou předepsané ZP a zda pacient využije spoluúčasti zdravotní pojišťovny. 
Technické zabezpečení je již řešeno v kapitole 4.1.2. Doplatek za přístroj BiPAP nebo 
přístroj autoadaptivní se pohybuje v rozmezí 0-380 Kč v průměru za jeden rok. Doplatek 
pacienta za obličejové masky se pohybuje v rozmezí 12-6 950 Kč za rok, za hadice 
v rozmezí 59-409 Kč za rok, za výhřevné zvlhčovače v rozmezí 110-236 Kč za rok a za 
filtry v rozmezí 12-79 Kč. Veškeré ceny se odvíjejí z VZP číselníku pro ZP platného od 
1. 3. 2020, v kterém jsou zařazené v úhradových skupinách ZP [141]. Dle informací od 
jednoho ze smluvních dodavatelů technického zajištění DUPV, který poskytuje 
i vybavení pro neinvazivní domácí ventilační podporu, je nutné zajistit během roku více 
kusů příslušenství k přístroji BiPAP. Na vyšší počet příslušenství však zdravotní 
pojišťovna nepřispívá a pacient si musí dané ZP hradit sám. Ostatní náklady, které byly 
analyzovány v kapitole 4.1.2, nebyly pro účely této disertační práce z perspektivy 

 
36 Ceny použity dle podkladů smluvního dodavatele technického zajištění DUPV. 
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pacienta analyzovány. Přehled rozmezí nákladů na přístrojové vybavení neinvazivní 
DUPV je uveden v tabulce 4.60. 

Tabulka 4.60: Celkové rozmezí nákladů na přístrojové vybavení neinvazivní DUPV pro 
rok 2019 a 2020 

 1 den 1 měsíc (30 dní) 1 rok (365 dní) 
Ventilační přístroj BiPAP 0-1 Kč 0-31 Kč 0-380 Kč 

Maska 0-19 Kč 1-571 Kč 12-6950 Kč 

Hadice 0-1 Kč 5-34 Kč 59-409 Kč 

Výhřevné zvlhčovače 0-1 Kč 9-19 Kč 110-236 Kč 

Filtry 0 Kč 1-6 Kč 12-79 Kč 

Celkové rozmezí nákladů 1-22 Kč 16-662 Kč 193-8 054 Kč 
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4.4 Nepřímé náklady 

Analýza nepřímých nákladů obsahuje sociální transferové platby, a to náklady na 
příspěvek na péči, mobilitu, zvláštní pomůcky, bydlení, přídavky na děti a invalidní 
důchod. Dále jsou analyzovány náklady spojené se ztrátou produktivity pacienta 
a náklady na neformální péči. 

4.4.1 Sociální transferové platby 

Pacienti v domácí péči mají nárok na příspěvek na péči, jejichž výše se odvíjí od věku 
a stupně závislosti dané osoby. Nejvyšší částka tohoto příspěvku pro rok 2017 a 2018 je 
13 200 Kč/měsíc, která platí pro IV. třídu a je stejná pro pacienty pod 18 i nad 18 let. Od 
1. 4. 2019 se tato částka zvyšuje na 19 200 Kč/měsíc. Do této kategorie bychom mohli 
zařadit nejvíce postižené pacienty s invazivním přístupem domácí umělé plicní ventilace. 
Naopak pro méně závažné pacienty s neinvazivní ventilační podporou bychom mohli brát 
v úvahu nejnižší příspěvek, a to 880 Kč. Vždy záleží na individuálním posouzením stavu 
daného pacienta. Náklady na příspěvek na péči do věku 18 let od 1. 4. 2019 jsou uvedeny 
v tabulce 4.61 a od 18 let v tabulce 4.62 [41]. 

Tabulka 4.61: Náklady na příspěvek na péči do věku 18 let od 1. 4. 2019 

Stupeň 1 den 1 měsíc (30 dní) 1 rok (12 měsíců) 
I 110 Kč 3 300 Kč 39 600 Kč 

II 220 Kč 6 600 Kč 79 200 Kč 

III 330/463 Kč 9 90037/13 90038 Kč 118 800/166 800 Kč 

IV 440/640 Kč 13 20037/19 20038 Kč 158 400/230 400 Kč 

Tabulka 4.62: Náklady na příspěvek na péči od věku 18 let od 1. 4. 2019 

Stupeň 1 den 1 měsíc (30 dní) 1 rok (365 dní) 
I 29 Kč 880 Kč 10 560 Kč 

II 147 Kč 4 400 Kč 52 800 Kč 

III 293/427 Kč 8 80037/12 80038 Kč 105 600/153 600 Kč 

IV 440/640 Kč 13 20037/19 20038 Kč 158 400/230 400Kč 

Dále do sociálních transferových plateb patří i další příspěvky, které mohou pacienti 
pobírat. Mezi ně řadíme příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcky, přídavky 
na dítě, příspěvek na bydlení a invalidní důchod. Na základě údajů z FN Brno byly tyto 
náklady vyčísleny na 100 000 Kč za jednoho pacienta pro rok 2012. Pro rok 2020 
odpovídá tato částka hodnotě 110 623 Kč39 [49, 90, 120]. 

Invalidní důchod u dospělých pacientů se odvíjí od stupně invalidity, vyměřovacího 
základu a doby pojištění. V případě stanovení všeobecného vyměřovacího základu, který 
se odvíjí od průměrné mzdy, by nejnižší částka pro všechny stupně invalidity byla 

 
37 Osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické 
zařízení hospicového typu. 
38 Ostatní případy. 
39 Data očištěna o inflaci na základě průměrných ročních inflací vyjádřených přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen. 
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4 260 Kč. V případě osoby, která ještě nemá nárok na starobní důchod, resp. muž 
narozený v roce 1958 s průměrnou hrubou mzdou 35 611 Kč40 (32 870 Kč41) pro rok 
2020 a plnou dobou důchodové pojištění od 18 let, je přibližný invalidní důchod při 
invaliditě prvního stupně 8 229 Kč (pro medián hrubé mzdy 8 065 Kč), druhého stupně 
10 598 Kč (pro medián hrubé mzdy 10 352 Kč) a třetího stupně 17 706 Kč (pro medián 
hrubé mzdy 17 214 Kč).  

4.4.2 Náklady spojené se ztrátou produktivity 

Pro odhad nákladů spojených se ztrátou produktivity pacientů byl zvolen nejčastěji 
používaný přístup Human Capital Approach, který měří diskontovanou ztrátu 
produktivity pro celý život pacienta až do odchodu do starobního důchodu [90]. Odhad 
nákladů spojených se ztrátou produktivity je kalkulován na základě superhrubé mzdy, 
která odpovídá pro rok 2020 hodnotě 43 980 Kč42 (262,83 Kč/hod). Předpokladem pro 
odhad je standardní stanovená týdenní 40hodinová pracovní doba [142]. V roce 2020 je 
251 pracovních dní a 2008 pracovních hodin, dle kterých byla stanovena hodinová 
superhrubá mzda. Následně byly spočítány náklady spojené se ztrátou produktivity dle 
počtu zameškaných hodin způsobených onemocněním. Tento odhad nákladů je uveden 
v tabulce 4.63.  

Tabulka 4.63: Průměrné náklady spojené se ztrátou produktivity 

Počet zameškaných  
pracovních hodin/den 

1 pracovní den 

(8 hodin) 
1 pracovní měsíc  

(21 dní) 
1 pracovní rok  

(251 dní) 
1 262,83 Kč 5 497,50 Kč 65 970,00 Kč 

2 525,66 Kč 10 995,00 Kč 131 940,00 Kč 

3 788,49 Kč 16 492,50 Kč 197 910,00 Kč 

4 1 051,31 Kč 21 990,00 Kč 263 880,00 Kč 

5 1 314,14 Kč 27 487,50 Kč 329 850,00 Kč 

6 1 576,97 Kč 32 985,00 Kč 395 820,00 Kč 

7 1 839,80 Kč 38 482,50 Kč 461 790,00 Kč 

8 2 102,63 Kč 43 980,00 Kč 527 760,00 Kč 

4.4.3 Náklady na neformální péči 

Pro analýzu nákladů na neformální péči byla zvolena kombinace metody Proxy Good 
Method a Opportunity Costs Method. Pro PGM byla zvolena všeobecná sestra jako blízký 
substitut k neformálnímu pečovateli. Superhrubá mzda/plat všeobecné sestry bez 
odborného dohledu pro rok 2020 je 54 921 Kč43 (328,21 Kč/hod), a to na základě dat 
z Informačního systému o průměrném výdělku [134], které odpovídají pro daný rok 
hodnotě mediánu hrubého měsíčního výdělku dané profese. Pro OCM byla zvolena 
hodnota superhrubé měsíční mzdy založené na mediánu hrubé mzdy pro rok 2020 
a odpovídá hodnotě 43 980 Kč (262,83 Kč/hod). Dle zahraniční studie [143] se čas 

 
40 Průměrná hrubá mzda pro rok 2020 [187]. 
41 Medián hrubé mzdy pro rok 2020 [187]. 
42 Hodnota základu daně (superhrubá mzda) mediánu hrubé mzdy pro rok 2020 [187]. 
43 Hodnota základu daně (superhrubá mzda) průměrné hodnoty z mediánu hrubé mzdy [188] a mediánu hrubého platu [189] pro rok 
2020. 
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věnovaný pacientovi neformálním ošetřovatelem může pohybovat od 2 do 24 hodin. Jak 
už bylo zmíněno v kapitole 4.1, tak má pacient nárok na 3x60 minut hrazené 
ošetřovatelské péče, což znamená, že neformální pečovatel se může starat o pacienta 
v rozsahu až 21 hodin denně. 

Předpokladem pro odhad nepřímých nákladů na neformálního pečovatele je možnost 
vykonávat pracovní činnost ve svém zaměstnání v co největší možné míře při zajištění 
péče daného pacienta. Pro výpočet nepřímých nákladů na neformální péči byla použita 
stanovená týdenní pracovní doba 40 hodin a průměrný počet pracovních dní v měsíci dle 
hodnoty pracovních dní v roce 2020 (251 dní). Přehled nákladů na neformálního 
pečovatele v pracovních dnech je uveden v tabulce 4.64. Dále byly vypočteny náklady na 
neformálního pečovatele mimo pracovní dny, což znamená, že neformální pečovatel 
pečuje pouze o pacienta. Tyto náklady jsou uvedeny v tabulce 4.65.  

Tabulka 4.64: Průměrné náklady na neformálního pečovatele v pracovních dnech  

Počet hodin 
neformální péče 

Počet hodin 
zaměstnání PGM OCM Celkem za 21 

pracovních dní 
0 8 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

1 8 328,21 Kč 0,00 Kč 6 865,13 Kč 

2 8 656,43 Kč 0,00 Kč 13 730,25 Kč 

3 8 984,64 Kč 0,00 Kč 20 595,38 Kč 

4 8 1 312,85 Kč 0,00 Kč 27 460,50 Kč 

5 8 1 641,07 Kč 0,00 Kč 34 325,63 Kč 

6 8 1 969,28 Kč 0,00 Kč 41 190,75 Kč 

7 8 2 297,49 Kč 0,00 Kč 48 055,88 Kč 

8 8 2 625,71 Kč 0,00 Kč 54 921,00 Kč 

9 8 2 953,92 Kč 0,00 Kč 61 786,13 Kč 

10 8 3 282,13 Kč 0,00 Kč 68 651,25 Kč 

11 8 3 610,34 Kč 0,00 Kč 75 516,38 Kč 

12 8 3 938,56 Kč 0,00 Kč 82 381,50 Kč 

13 8 4 266,77 Kč 0,00 Kč 89 246,63 Kč 

14 7 3 680,04 Kč 262,83 Kč 82 471,67 Kč 

15 6 3 680,04 Kč 525,66 Kč 87 969,17 Kč 

16 5 3 680,04 Kč 788,49 Kč 93 466,67 Kč 

17 4 3 680,04 Kč 1 051,31 Kč 98 964,17 Kč 

18 3 3 680,04 Kč 1 314,14 Kč 104 461,67 Kč 

19 2 3 680,04 Kč 1 576,97 Kč 109 959,17 Kč 

20 1 3 680,04 Kč 1 839,80 Kč 115 456,67 Kč 

21 0 3 680,04 Kč 2 102,63 Kč 120 954,17 Kč 
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Tabulka 4.65: Průměrné náklady na neformálního pečovatele mimo pracovní dny  

Počet hodin 
neformální péče 

Počet hodin 
zaměstnání PGM OCM Celkem za 9 

nepracovních dní 
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

1 0 328,21 Kč 0,00 Kč 3 118,02 Kč 

2 0 656,43 Kč 0,00 Kč 6 236,05 Kč 

3 0 984,64 Kč 0,00 Kč 9 354,07 Kč 

4 0 1 312,85 Kč 0,00 Kč 12 472,10 Kč 

5 0 1 641,07 Kč 0,00 Kč 15 590,12 Kč 

6 0 1 969,28 Kč 0,00 Kč 18 708,15 Kč 

7 0 2 297,49 Kč 0,00 Kč 21 826,17 Kč 

8 0 2 625,71 Kč 0,00 Kč 24 944,20 Kč 

9 0 2 953,92 Kč 0,00 Kč 28 062,22 Kč 

10 0 3 282,13 Kč 0,00 Kč 31 180,25 Kč 

11 0 3 610,34 Kč 0,00 Kč 34 298,27 Kč 

12 0 3 938,56 Kč 0,00 Kč 37 416,30 Kč 

13 0 4 266,77 Kč 0,00 Kč 40 534,32 Kč 

14 0 4 594,98 Kč 0,00 Kč 43 652,35 Kč 

15 0 4 923,20 Kč 0,00 Kč 46 770,37 Kč 

16 0 5 251,41 Kč 0,00 Kč 49 888,40 Kč 

17 0 5 579,62 Kč 0,00 Kč 53 006,42 Kč 

18 0 5 907,84 Kč 0,00 Kč 56 124,45 Kč 

19 0 6 236,05 Kč 0,00 Kč 59 242,47 Kč 

20 0 6 564,26 Kč 0,00 Kč 62 360,50 Kč 

21 0 6 892,48 Kč 0,00 Kč 65 478,52 Kč 
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4.5 Model domácí umělé plicní ventilace u pacientů s ALS 

Následující podkapitoly popisují základní informace o diagnóze ALS, tvorbu modelu 
pro vyhodnocení CUA včetně analýzy senzitivity, scénářů a validace výsledků. Pro 
vytvoření modelu byl využit software TreeAge Pro a jeho modul Healthcare. Analýza 
nákladů a užitku vyhodnocuje efektivitu použití DUPV oproti UPV u dospělých pacientů 
s diagnózou ALS z perspektivy plátce péče, a to pomocí techniky Markovových modelů. 
V závěru kapitoly byl proveden výpočet CUA z celospolečenské perspektivy, pro kterou 
byly analyzovány veškeré náklady pro dané zdravotní stavy obou Markovových modelů 
a byla analyzována kvalita života neformálního pečovatele. 

4.5.1 Amyotrofická laterální skleróza 

Amyotrofická laterální skleróza je onemocnění, které je charakteristické degenerací 
horních a dolních motorických neuronů vedoucí k progresivní slabosti kosterních svalů 
včetně svalů používaných při dýchání. Porucha kognitivních funkcí se vyskytuje  
u 20-50 % pacientů a u 5-15 % se objevuje demence. Onemocnění má rychlý progres 
a v průměru do 2-4 let po nástupů příznaků dochází k úmrtí, kdy selhání dýchacích funkcí 
vlivem postižení respiračních svalů je častou příčinou úmrtí. Pouze 5-10 % pacientů 
přežívá více než 10 let. Přestože léčba stále neexistuje, některé typy léčby včetně umělé 
plicní ventilace mohou pomoci zvládnout příznaky a úmrtí oddálit [144–146]. 

U ALS se využívá umělá plicní ventilace jak neinvazivní, tak invazivní. Neinvazivní 
ventilace využívá obličejovou nebo nosní masku a objemově cyklovaný nebo 
dvouválcový tlakově omezený ventilátor k zajištění přerušovaného přetlaku pro podporu 
ventilace. Tracheostomická ventilace může prodloužit přežití o mnoho let, ale je velmi 
náročná na zajištění a je zatížena riziky, což vytváří tlak na samotné pacienty, ale i jejich 
pečovatele [146]. 

Stanovení diagnózy 

 Diagnóza ALS se stanovuje přímo dle klinického průběhu onemocnění, což je zejména 
na počátku onemocnění velmi složité. Při stanovování diagnózy se využívá vyšetření 
pomocí elektromyografie, vyšetření svalů a nervů. Na základě klinického obrazu se 
provádí pomocí počítačové tomografie nebo magnetické rezonance vyšetření mozku, dále 
také magnetická rezonance míchy a laboratorní vyšetření krve, moči a popřípadě 
mozkomíšního moku. Průměrná doba od počátku příznaků do potvrzení diagnózy je  
10 až 18 měsíců. Včasná diagnostika je však důležitá pro další průběh onemocnění [145, 
147].  

Léčba 

I když se objevují závažné vedlejší účinky, tak riluzol je zatím jediným lékem, který 
zpomaluje průběh ALS. Lék ovlivňuje nervovou buňku přes buněčné receptory a brání 
jejímu odumření [145, 147].  
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Další léčba se týká zejména přidružených symptomů, které snižují kvalitu života 
pacienta i jejich pečovatelů. Patří sem léčba nadměrného slintání (sialorrhoea), 
bronchiální sekrece, pseudobulbární dysartrie, emoční lability, křečí, spasticity, deprese, 
úzkostí, nespavosti, únavy a žilní trombózy. Pacienti dále užívají komplementární 
a alternativní léky, jako jsou vitamínové a bylinné doplňky, homeopatika a přístupy jako 
je akupunktura. Neustále jsou testovány další možnosti léčby, ale zatím nebyla prokázána 
jejich klinická účinnost nebo dlouhodobá bezpečnost [145].  

Nejčastější příčinou úmrtí ALS jsou respirační obtíže způsobené diafragmatickými 
slabostmi v kombinaci s aspirací a infekcí. Díky tomu má neinvazivní a invazivní 
mechanická ventilace své místo v léčbě u pacientů s ALS. Využívá se pro zmírnění 
příznaků dýchacích obtíží a prodloužení života. I když neexistují žádné jasné důkazy 
ohledně načasování pro ventilační léčbu, tak se doporučuje pravidelné sledování 
a testování pacienta. K tomu je vhodné ještě před vznikem respiračních obtíží nastavit 
plán pro řešení respirační nedostatečnosti. Vhodné je probrat možnost tracheostomické 
ventilace, a to s dostatečným předstihem před možným akutním respiračním selháním. 
Tracheostomický přístup je náročný jak pro samotného pacienta, tak s sebou nese velkou 
zátěž na pečovatele [145, 147].  

Kanadský guideline [144] doporučuje, aby začátek ventilační podpory pro ALS byl 
řešen již v následujících případech: 

• ortopnoe; 
• denní arteriální nebo kapilární pCO2 (parciální tlak oxidu uhličitého) > 45 mmHg; 
• poruchy dýchání při spánku; 

o definováno saturací kyslíkem < 90 % pro > 5 % noci nebo < 88 % po dobu 
pěti po sobě jdoucích minut nebo s nočním vzestupem PTCCO2  
o 10 mmHg (transkutánní měření oxidu uhličitého), 

o k tomu přítomnost některého ze symptomů (dušnost, ranní bolesti hlavy, 
denní ospalost nebo špatný spánek). 

• FVC (usilovná vitální kapacita) < 50 % objemu (l) vzduchu; 
• FVC vsedě nebo vleže < 80 % s přítomností symptomů (ortopnoe, dyspnoe, 

špatný spánek, nadměrná denní ospalost, špatná koncentrace, ranní bolesti hlavy) 
nebo dalších ukazatelů postižení dýchacích svalů včetně SNIP (inspirační tlak 
měřený v dutině nosní) < -50 cmH2O nebo MIP (maximální nádechový tlak) < -
65 cmH20 u mužů a < -55 u žen; 

•  SNIP < -40 cmH20 nebo MIP < -40 cmH20. 

Německý guideline [2, 3] se zabývá obecně neuromuskulárními onemocněními 
a začátek ventilační podpory doporučuje u přítomnosti hypoventilačních příznaků 
a alespoň jednoho z následujících výsledků: 

• denní PaCO2 ≥ 45 mmHg; 
• noční PaCO2 ≥ 45 mmHg; 
• noční PTCCO2 ≥ 50 mmHg po dobu více než 30 minut; 
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• denní normokapnie s nočním vzestupem PTCCO2 o ≥ 10 mmHg; 
• u ALS nebo jiných rychle postupujících neuromuskulárních onemocnění rychlé 

snížení FVC o > 10 % původní hodnoty do 3 měsíců. 

Noční hypoventilace svědčí také o noční desaturaci. Dlouhodobá noční desaturace 
(střední SpO2 < 90% nebo SpO2 < 90% po dobu nejméně 10 % měřeného časového 
období) může naznačovat klinicky relevantní hypoventilaci. Samotná noční desaturace 
však nemůže sloužit jako indikace pro zahájení NIV, protože je třeba vzít v úvahu i jiné 
příčiny desaturace jako je obstrukční spánková apnoe, plicní nedostatečnost a hromadění 
sekrece [2, 3].  

Určité situace ale vedou rovnou k zahájení invazivní ventilace nebo je nutný přechod 
z neinvazivní na invazivní ventilaci. Mezi tyto situace se dle německého guideline [2] 
obecně pro neuromuskulární onemocnění řadí: 

• nevhodnost ventilačního rozhraní NIV, 
• nesnášenlivost NIV, 
• neúčinnost NIV, 
• těžké poškození bulbárních funkcí s opakující se aspirací, 
• neúčinné neinvazivní zajištění péče o sekreci,  
• neúspěšný přechod na NIV po intubaci a invazivní ventilaci. 

Vliv ALS na pečovatele 

 Během onemocnění dochází k postupné ztrátě nezávislosti a je nutná pomoc 
s každodenními činnostmi. To vede ke zvyšování zátěže na neformální pečovatele, 
u nichž může docházet k sociálním, psychickým a emocionálním problémům. 
U pečovatelů starající se o pacienty s DUPV se snižuje kvalita života, která je 
doprovázena fyzickou slabostí a u manželských párů se může vyskytovat snížená 
sexualita [145].  

4.5.2 Tvorba modelu 

Pro vyhodnocení nákladové efektivity DUPV z perspektivy plátce zdravotní péče 
u pacientů s ALS byl vytvořen Markovův model ve formě Markovova stromu za pomoci 
licencovaného počítačového software TreeAge Pro a jeho modulu Healthcare. Model 
vznikl na základě doporučených postupů [2, 3, 9, 11] a konzultace s odborníky, kteří se 
podílí na léčbě pomocí DUPV. 

Výběr zdravotních stavů 

 Model se skládá ze dvou Markovových rozhodovacích stromů, kde každý z nich 
představuje jeden způsob péče o pacienty s ALS vyžadující ventilační podporu, a to péče 
ve zdravotnickém zařízení nebo v domácím prostředí. Markovův strom pro péči 
v domácím prostředí („DUPV“) je vytvořen ze 4 stavů a jeho stavový diagram uveden na 
obrázku 4.1. Markovův strom pro péči ve zdravotnickém zařízení („UPV“) je vytvořen 
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ze 3 stavů a jeho stavový diagram je uveden na obrázku 4.2. Do každého z obou stromů 
byly zahrnuty možnosti léčby jak pomocí invazivní, tak i neinvazivní ventilační podpory.  

 

Obrázek 4.1: Stavový diagram Markovova modelu „DUPV“ – ALS 

 

Obrázek 4.2: Stavový diagram Markovova modelu „UPV“ – ALS 
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Určení směru přechodu 

 Markovův model ve struktuře rozhodovacího stromu pro DUPV je uveden na obrázku 
4.3 a pro UPV na obrázku 4.4. Jednotlivé větvě reprezentují průchod pacienta v rámci 
jeho zdravotního stavu a situací, které mohou nastat během jeho zdravotní péče pomocí 
invazivní a neinvazivní ventilační podpory. Situační/rozhodovací uzly stromu jsou 
označeny zeleným kruhem a terminální uzly červeným ležatým rovnoramenným 
trojúhelníkem. Pod každým stavem a přechodem jsou uvedena nastavená data pro 
simulaci vytvořeného Markovova modelu.
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Obrázek 4.3: Markovův strom domácí umělé plicní ventilace – ALS 



 
 

 116 

 

Obrázek 4.4: Markovův strom umělé plicní ventilace – ALS
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Stanovení délky a počtu cyklů (časový horizont) 

Vzhledem k charakteru onemocnění a studií [148–151] analyzující křivky přežití byl 
pro simulaci zvolen 10letý časový horizont. Ten byl simulován ve 120 cyklech (jeden 
cyklus odpovídá jednomu měsíci), jelikož u onemocnění ALS ve stádiu, kdy je nutná 
ventilační podpora, dochází k rychlým změnám stavu onemocnění. 

Pravděpodobnost změny zdravotních stavů  

 Pro získání pravděpodobnosti přechodů přes větev úmrtí („Death“), resp. větev 
přežití/pokračování v léčbě („Survival“), pro zdravotní stav neinvazivní („NIV“) 
a invazivní („IV“) domácí umělé plicní ventilace bylo využito dánské studie [152]. 
Pravděpodobnost byla získána extrahováním příslušných kumulativních Kaplan-
Meierových křivek přežití, které se týkaly péče pomocí neinvazivní nebo invazivní umělé 
plicní ventilace. Kaplan-Meierovy křivky přežití byly vytvořeny na základě dat ze 
zahraničních studií a následně byly proloženy křivkami rozdělení pravděpodobností 
pomocí programu R [153]. Pro pravděpodobnost úmrtí pacienta na neinvazivní umělé 
plicní ventilaci („p_death_NIV“) bylo dle hodnoty log-likelihood ratio vybráno 
Weibullovo rozdělení pravděpodobností, které je charakterizováno parametrem tvaru 
(shape) a parametrem měřítka (scale). Proložení pravděpodobnosti přežití „NIV“ je 
uvedeno na obrázku 4.5. Pro pravděpodobnost úmrtí pacienta na invazivní umělé plicní 
ventilaci („p_death_IV“) bylo dle hodnoty log-likelihood ratio zvoleno logaritmicko-
normální rozdělení pravděpodobností, které je charakterizováno střední hodnotou  
a směrodatnou odchylkou. Proložení pravděpodobnosti přežití „IV“ je uvedeno také na 
obrázku 4.5. 

 

Obrázek 4.5: Proložení Kaplan-Meierovy křivky přežití křivkami rozdělení 
pravděpodobností použité pro stav a) „NIV“, b) „IV“ – ALS 
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Na základě výsledků zahraniční studie [154], která sledovala pacienty s neinvazivní 
umělou plicní ventilací a jejich přechod na invazivní přístup, byla stanovena 
pravděpodobnost přechodu z neinvazivního na invazivní přístup umělé plicní ventilace 
(„Transition to IV“), a to pro oba Markovovy stromy. Pravděpodobnost přechodu 
pacienta při zhoršení stavu pacienta s invazivním přístupem DUPV do nemocnice 
(„Hospitalization“) a pravděpodobnost přechodu zpět do domácího prostředí byly 
odhadnuty na základě názorů expertů a jejich interních dat o pacientech. Dle odborného 
názoru (agentura ProCare Medical s.r.o.) nedochází k odlišnosti funkčních parametrů 
u pacienta mezi domácí péčí a péčí ve zdravotnickém zařízení, a proto pro Markovův 
strom „DUPV“ a Markovův strom „UPV“ byly pro stejné zdravotní stavy a přechody 
zvoleny stejné hodnoty. Zdravotní stavy a pravděpodobnosti vzájemných přechodů jsou 
uvedeny v tabulce 4.66. 
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Tabulka 4.66: Přechodové pravděpodobnosti zdravotních stavů – ALS 

Zdravotní stav DUPV Přes větev Pravděpodobnost Zdroj dat Přechod do stavu Pravděpodobnost Zdroj dat 

NIV Survival Dopočet44 [152] 
NIV 0,997694 [154] 

Hospitalization 0,002306 [154] 

Death Weibullovo rozdělení [152] Death -- -- 

IV 
Survival Dopočet44 [152] 

IV 0,999 Expertní odhad 

Hospitalization 0,001 Expertní odhad 

Death 
Log-normální 

rozdělení 
[152] Death -- -- 

Hospitalization 
-- -- -- Hospitalization 0,01 Expertní odhad 

-- -- -- IV 0,95 Expertní odhad 

-- -- -- Death 0,04 Expertní odhad 

Death -- -- -- -- -- -- 

Zdravotní stav UPV Přes větev Pravděpodobnost Zdroj dat Přechod do stavu Pravděpodobnost Zdroj dat 

NIV Survival Dopočet44 [152] 
NIV 0,997694 [154] 

IV 0,002306 [154] 

Death Weibullovo rozdělení [152] Death -- -- 

IV 
-- -- -- IV Dopočet44 [152] 

-- -- -- Death 
Log-normální 

rozdělení 
[152] 

Death -- -- -- --- -- -- 

 
44 Pravděpodobnost je v každém cyklu jiná a závisí na rozdělení pravděpodobností. Dopočet do součtu hodnoty 1. 
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Identifikace nákladů 

 Identifikace nákladů z perspektivy plátce zdravotní péče je provedena v kapitole 4.1. 
Ke každému zdravotnímu stavu jsou přiřazeny měsíční náklady, které vznikají plátci 
zdravotní péče pro rok 2020. Dále jsou v modelu zařazeny přechodové náklady plátce 
zdravotní péče na převoz pacienta v případě, že je nutná hospitalizace pacienta nebo je 
pacient převezen do domácí péče. Pro úpravu budoucích nákladů byla zvolena  
3% diskontní sazba [45, 90]. Náklady použité v modelu péče jsou uvedeny v tabulce 4.67.  

Tabulka 4.67: Náklady zdravotních stavů z perspektivy plátce zdravotní péče – ALS 

Zdravotní stavy DUPV Náklady za měsíc (30 dní) 
NIV 17 058 Kč 
IV 129 051 Kč45 

Hospitalization 1.-3. měsíc 338 277 Kč, další měsíce 224 502 Kč 
Transfer (Transition to IV) 4 433 Kč 
Transfer (Hospitalization) 4 385 Kč 

Transfer (Transition to home with IV) 4 074 Kč 
Death - 

Zdravotní stavy UPV Náklady za měsíc (30 dní) 
NIV 224 502 Kč46 
IV 224 502 Kč46 

Death - 

Identifikace přínosů  

Hodnota přínosů definující zdravotní stav „NIV“ Markovova stromu „DUPV“ byla 
převzata ze zahraniční studie [155], která hodnotila kvalitu života pomocí dotazníku  
SF-36 každé tři měsíce po dobu 1,5 roku. Pro zhodnocení analýzy nákladů a užitku je 
však nutné získané hodnoty převést na jednu hodnotu, a to skóre SF-6D. Pro převod byl 
použit vzorec 3.1 [107]. Jelikož je časový horizont stanoven na 10 let, bylo nutné získané 
hodnoty proložit křivkou, což bylo provedeno opět v programu R [153]. Průměrný věk 
pacientů s ALS (neuromuskulární onemocnění) je dle dané studie 42,8 let [155]. Pro 
účely modelování, kdy se stanovuje délka života na 120 let, byla proložena křivka hodnot 
od 42,8 let do 120 let, kterým by kvalita života odpovídala hodnotě 0. 

Zahraniční studie [156] zkoumající kvalitu života mezi neinvazivním a invazivním 
přístupem ventilační podpory u pacientů s ALS uvádí, že rozdíly mezi kvalitou života 
jsou nevýznamné. Ke stejnému závěru došly i další zahraniční studie [65, 157]. Pro 
zdravotní stav „IV“, který je v Markovově stromu „DUPV“, byly tedy zvoleny stejné 
hodnoty jako pro zdravotní stav „NIV“. Dle závěrů zahraničních studií [8, 52, 59–66], 
které dokazují zlepšení kvality života pacienta v domácím prostředí, a konzultace 
s odborníky byla hodnota přínosů pro zdravotní stavy Markovova stromu „UPV“ 
a zdravotního stavu „Hospitalization“ snížena o 10 %. Pro diskontování přínosů byla 
stejně jako u nákladů zvolena 3% sazba [45, 90]. 

 
45 Průměrná úhrada za mobilního a imobilního pacienta. 
46 Pro účely Markovova modelu „UPV“ byly použity náklady NVP. 
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Výběr počáteční distribuce pacientů 

 Počáteční distribuce se odvíjí ze studie [152], z které byly čerpány pravděpodobnosti 
přechodů přes větev úmrtí („Death“), resp. větev přežití/pokračování v léčbě 
(„Survival“), pro zdravotní stav neinvazivní („NIV“) a invazivní („IV“) umělé plicní 
ventilace. 

Vyhodnocení Markovových modelů 

 Kohorta pacientů se během jednotlivých cyklů v Markovově modelu distribuuje 
v závislosti na zvolených přechodových pravděpodobnostech. Distribuce kohorty 
v jednotlivých zdravotních stavech v rámci 10letého časového horizontu je uvedena na 
následujícím grafu pro Markovův model „DUPV“ (obrázek 4.6) a pro Markovův model 
„UPV“ (obrázek 4.7). 

 

Obrázek 4.6: Distribuce kohorty v jednotlivých cyklech („DUPV“) – ALS 

 

Obrázek 4.7: Distribuce kohorty v jednotlivých cyklech („UPV“) – ALS 
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S distribucí kohorty v jednotlivých cyklech souvisí dále také rozdělení nákladů 
a přínosů. Kumulativní náklady Markovova modelu „DUPV“ odpovídají po uplynutí 
10 let hodnotě 1 902 167 Kč. Pro Markovův model „UPV“ odpovídají kumulativní 
náklady po 10letém horizontu hodnotě 7 382 350 Kč. Graf kumulativních nákladů je na 
obrázku 4.8. 

 

Obrázek 4.8: Kumulativní náklady z perspektivy plátce péče – ALS 

 Při vyhodnocování Markovových modelů byl také sestaven graf kumulativních 
přínosů vznikajících během 10letého horizontu, který je na obrázku 4.9. Kumulativní 
přínosy pro strategii v domácím prostředí odpovídají hodnotě 1,6 QALY a pro strategii 
ve zdravotnickém zařízení hodnotě 1,44 QALY. 

 

Obrázek 4.9: Kumulativní přínosy z perspektivy plátce péče – ALS 
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z perspektivy plátce zdravotní péče. V rámci 10letého horizontu, kdy je péče zajišťována 
neinvazivním nebo invazivním přístupem umělé plicní ventilace, a to v domácím 
prostředí nebo nemocničním prostředí, ukázala analýza, že strategie v domácím prostředí 
„DUPV“ je dominantní intervencí a je nákladově efektivní. Výsledky CUA z perspektivy 
plátce péče jsou uvedeny v tabulce 4.68.  

Tabulka 4.68: Výsledky analýzy nákladů a užitku z perspektivy plátce – ALS 

Strategie Náklady 
[Kč] 

Inkrementální 
náklady [Kč] 

Přínosy 
[QALY] 

Inkrementální 
přínosy [QALY] 

ICUR 
[Kč/QALY] 

DUPV 1 902 167 0 1,60 0 0 
UPV 7 382 350 -5 480 183 1,44 0,16 -34 391 834 

4.5.4 Analýza senzitivity 

Pro analýzu senzitivity byla použita deterministická jednocestná analýza senzitivity 
a následně probabilistická analýza senzitivity. 

Mezi vybrané parametry jednocestné analýzy senzitivity byly zařazeny náklady na 
DUPV, náklady na UPV a náklady na převozy pacienta. Všechny parametry byly 
variovány o ±30 % z důvodu nedostatku dat [90]. Všechny jednocestné analýzy 
senzitivity jsou souhrnně uvedeny v tabulce 4.69. Grafická znázornění jednocestných 
analýz senzitivity jsou uvedeny v příloze A. 

Variování měsíčních nákladů na NIV v rámci DUPV o ±30 % nevede k výrazné změně 
ICUR a nedochází ke změně dominantnosti. DUPV zůstává stále dominantní intervencí 
a je nákladově efektivní. Stejná variace byla provedena i pro měsíční náklady na 
mobilního pacienta i imobilního pacienta, který je v domácí péči a zajištěn invazivním 
přístupem ventilační podpory. Výsledky ale opět nepřinesly výrazné změny v hodnotě 
ICUR a změnu dominantnosti hodnocené intervence. K žádné změně v hodnotě ICUR 
nedošlo ani při variování nákladů na jednotlivé možnosti převozu pacienta a nedošlo tedy 
ke změně dominantnosti nebo nákladové efektivity DUPV. K největší změně hodnoty 
ICUR došlo v rámci variování nákladů na NIV a IV ve zdravotnickém zařízení. Avšak 
ani 30% snížení nákladů nevedlo ke změně charakteru ICUR a DUPV zůstává dominantní 
intervencí. 
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Tabulka 4.69: Výsledky všech jednocestných analýz senzitivity při ±30% změně parametru – ALS 

Parametr 
Základní 

hodnota [Kč] 
Dolní hodnota 

[Kč] 
Horní hodnota 

[Kč] 
ICUR [Kč/QALY] 
Základní hodnota 

ICUR 
[Kč/QALY] 

Dolní hodnota 

ICUR 
[Kč/QALY] 

Horní hodnota 
Náklady NIV/IV (UPV) 224 502 157 151 291 853 -34 391 834 -20 493 070 -48 290 598 

Náklady IV (DUPV – imobilní pacient) 130 551 91 386 169 716 -34 391 834 -35 842 572 -32 941 096 
Náklady IV (DUPV – mobilní pacient) 127 551 89 286 165 816 -34 391 834 -35 809 235 -32 974 433 

Náklady NIV (DUPV) 17 058 11 941 22 175 -34 391 834 -35 066 395 -33 717 273 
Transfer (Transition to home with IV) 4 074 2 852 5 296 -34 391 834 -34 392 264 -34 391 404 

Transfer (Transition to IV) 4 432 3 102 5 762 -34 391 834 -34 392 227 -34 391 441 
Transfer (Hospitalization) 4 385 3 070 5 701 -34 391 834 -34 391 928 -34 391 739 
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Jako další analýza senzitivity byla provedena probabilistická analýza senzitivity. Pro 
vhodné proměnné byla zvolena rozdělení pravděpodobností a v případě nedostatku dat 
bylo zvoleno rovnoměrné rozdělení s rozsahem změny ±30 %. Následně byla provedena 
Monte Carlo simulace 2. řádu s počtem 10 000 náhodných opakování. Jednotlivé 
proměnné týkající se nákladů, přínosů a pravděpodobností jsou uvedeny v tabulce 4.70. 

Na grafu inkrementálních nákladů a přínosů (obrázek 4.10) je následně zobrazen 
výsledek každé provedené simulace. Modré body v množství 59,87 % nacházející se 
v kvadrantu SE47 odpovídají stavu, kdy DUPV je dominantní intervencí a můžeme ji 
považovat za nákladově efektivní. Zbytek modrých bodů v množství 40,04 % se nachází 
v kvadrantu SW a odpovídá na základě WTP stavu, kdy můžeme DUPV opět považovat 
za nákladově efektivní. Za hranici nákladové efektivity se v České republice považuje 
hodnota 1,2 milionu Kč/QALY [111, 112]. Červené body v množství 0,09 % naopak dle 
WTP odpovídají stavu, kdy DUPV je nákladově neefektivní. Modré body celkově 
zastupují více než 50 % simulovaných výsledků a tudíž můžeme předpokládat, že DUPV 
je nákladově efektivní [90].  

Žlutý bod na stejném grafu představuje výsledný ICUR (-34 391 834 Kč/QALY) 
základního scénáře (viz kapitola 4.5.3). Průměrný ICUR ze všech provedených simulací 
odpovídá hodnotě -33 374 020 Kč/QALY a liší se od hodnoty základního scénáře pouze 
o 3 %. Zelená elipsa představuje 95% elipsu spolehlivosti. 

 

 
47 Rozložení kvadrantů incremental cost-utility plane je uvedeno na obrázku 3.1. 
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Tabulka 4.70: Parametry probabilistické analýzy senzitivity – ALS 

 Proměnná Rozdělení pravděpodobnosti Hodnoty Zdroj 

Náklady DUPV 
IV 

Technické vybavení Uniform 
Min: 20 550 
Max: 23 550 

Kapitola 4.1.1 

Ošetřovatelská péče Uniform 
Min: 0 

Max: 38 809 
Kapitola 4.1.1 

Ostatní náklady Uniform 
Min: 0,7 
Max: 1,3 

[90] 

Náklady DUPV 
NIV 

Technické vybavení Triangular 
Min: 865 

Nejpravděpodobnější: 1 338 
Max: 2 085 

Kapitola 4.1.2 

Ostatní náklady Uniform 
Min: 0,7 
Max: 1,3 

[90] 

Náklady DUPV  
Hospitalizace Ošetřovací den Nezahrnuto do PSA -- -- 

Náklady na převoz 

Transition to IV Uniform 
Min: 0,7 
Max: 1,3 

[90] Hospitalization Uniform 
Min: 0,7 
Max: 1,3 

Transition to home with IV Uniform 
Min: 0,7 
Max: 1,3 

Náklady UPV Ošetřovací den Triangular 
Min: 84 707 

Nejpravděpodobnější: 224 502 
Max: 338 277 

Kapitola 4.1.3 

Přínosy 

DUPV Beta 
Průměr: Mění se dle cyklu 

Směrodatná odchylka: 30 %48 
Kapitola 4.5.2 

UPV Beta 
Průměr: Mění se dle cyklu 

Směrodatná odchylka: 30 %48 
Kapitola 4.5.2 

10% snížení kvality života UPV 
oproti DUPV 

Uniform 
Min: 0,7 
Max: 1,3 

Kapitola 4.5.2 
[90] 

Pravděpodobnosti přechodů DUPV/UPV Uniform 
Min: 0,7 
Max: 1,3 

[90] 

 
48 Směrodatná odchylka byla zvolena díky nedostatku dat jako 30 % z dané hodnoty průměru přínosu, který se mění dle cyklu. 
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Obrázek 4.10: Graf inkrementálních nákladů a přínosů probabilistické analýzy senzitivity – ALS 
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4.5.5 Analýza scénářů 

Odlišné nastavení modelu a jeho vliv na výsledky analýzy nákladů a užitku bylo 
zkoumáno pomocí analýzy scénářů. Analýza scénářů byla zaměřena na změnu počáteční 
distribuce, diskontní sazby, časového horizontu a hodnoty přínosů pro UPV. Pro každou 
změnu bylo vytvořeno několik scénářů a byla vyhodnocena analýza nákladů a užitku. 
Výsledky analýz jednotlivých scénářů jsou uvedeny v příloze B. 

Změna počáteční distribuce 

Analýza scénářů byla provedena ve výběru počáteční distribuce pacientu. Pro výběr 
počáteční distribuce byly vybrány 2 scénáře: 

A. celá počáteční distribuce vstoupila do stavu neinvazivní („NIV“) umělé plicní 
ventilace; 

B. celá počáteční distribuce vstoupila do stavu invazivní („IV“) umělé plicní 
ventilace. 

Scénář A neovlivnil výsledek CUA, tj. hodnoty ICUR. Došlo pouze k výraznému 
snížení nákladů u DUPV, a to na 793 719 Kč, a ke zvýšení nákladů u UPV na 
7 557 428 Kč. Došlo také k mírnému nárůstu QALY, ale u obou porovnávaných variant.  

Scénář B opět neovlivnil výsledek CUA, tj. hodnoty ICUR. Došlo však k výraznému 
zvýšení nákladů u DUPV na 4 053 862 Kč a snížení QALY. 

Změna diskontní sazby 

Další analýza scénářů byla provedena pro změnu diskontní sazby. Místo 3% diskontní 
sazby byly vybrány dva odlišné scénáře: 

C. diskontní sazba je zvýšena na 5 %; 
D. diskontní sazba je snížena na 0 %. 

Scénář C neovlivnil výslednou hodnotu ICUR tak, aby došlo ke změně dominantnosti. 
Došlo pouze ke snížení nákladů a snížení přínosů u obou strategií. 

 Scénář D opět neovlivnil výslednou hodnotu ICUR ve vztahu ke změně dominantnosti 
srovnávaných intervencí. Došlo opět pouze ke zvýšení nákladů a zvýšení přínosů u obou 
strategií. 

Změna časového horizontu 

 Časový horizont pro základní scénář byl zvolen v rozsahu 10 let (120 cyklů). Analýza 
scénářů byla provedena pro další 3 scénáře související s časovým horizontem: 

E. časový horizont je 5 let (60 cyklů); 
F. časový horizont je 15 let (180 cyklů); 
G. časový horizont je 20 let (240 cyklů). 
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Ve scénáři E došlo ke zkrácení časového horizontu na 5 let, což přineslo snížení 
nákladů i přínosů u obou variant. Avšak nedošlo ke změně hodnoty ICUR 
a dominantnosti strategie DUPV oproti základnímu scénáři. 

V rámci scénáře F došlo k prodloužení časového horizontu o 5 let. Prodloužení zvýšilo 
celkově náklady i přínosy pro obě strategie. Význam hodnoty ICUR zůstal ale stejný 
a DUPV je intervencí dominantní a nákladově efektivní. 

Scénář G po prodloužení časového horizontu na 20 let nepřinesl změny ve významu 
hodnoty ICUR a výsledek CUA zůstává opět stejný. Došlo pouze k velmi mírnému 
zvýšení nákladů a přínosů u obou strategií. 

Změna hodnoty přínosů pro UPV 

 V základním semináři bylo na základě závěrů zahraničních studií [8, 52, 59–66], které 
dokazují zlepšení kvality života pacienta v domácím prostředí, a konzultace s odborníky 
byla hodnota přínosů snížena o 10 % pro zdravotní stavy, v kterých je pacient ve 
zdravotnickém zařízení. Analýza scénářů byla provedena pro další 3 scénáře související 
s úpravou hodnoty přínosů pro UPV: 

H. kvalita života pacienta UPV je stejná jako kvalita života pacienta DUPV; 
I. kvalita života pacienta UPV je o 10 % vyšší; 
J. kvalita života pacienta UPV je o 20 % vyšší. 

Při stejné hodnotě kvality pacienta v domácím prostředí a v prostředí zdravotnického 
zařízení došlo ke změně charakteru ICUR. Přesto zůstává DUPV levnější variantou, 
rozdíl mezi přínosy je zanedbatelný a hodnota ICUR je velmi vysoká. Hodnota  
ICUR ukazuje, že ve srovnání s WTP je strategie ve zdravotnickém zařízení nákladově 
neefektivní. 

Zvýšení hodnoty kvality života pacienta o 10 % v prostředí zdravotnického zařízení 
zvýšilo celkovou hodnotu přínosů a tím došlo i ke snížení hodnoty ICUR oproti scénáři 
H. Hodnota však stále přesahuje zmíněnou hranici WTP a strategie ve zdravotnickém 
zařízení je nákladově neefektivní. 

Při zvýšení hodnoty kvality života pacienta pro zdravotnické stavy UPV o 20 % také 
nedošlo ke snížení hodnoty ICUR pod hranici WTP a strategii ve zdravotnické zařízení 
můžeme stále považovat za nákladově neefektivní. 

4.5.6 Validace výsledků 

Sestavení modelu a průběh péče o pacienty vyžadující ventilační podporu byl 
konzultován s experty zajišťující v ČR péči o pacienty s DUPV (navrhovatelé 
a dodavatelé DUPV dle metodiky VZP ČR). Pro interní validaci byly využity v programu 
TreeAge Pro základní nástroje, které neodhalily žádné chyby v početních postupech. 
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Externí validace samotného modelu a výsledků pro diagnózu ALS bude provedena 
s dostupnými zdroji, a to v rámci diskuze v kapitole 5. 

4.5.7 Celospolečenská perspektiva 

Po analýze nákladů a užitku z perspektivy plátce péče byla následně provedena 
analýza nákladů a užitku z celospolečenské perspektivy. Pro vyhodnocení byly použity 
stejné vlastnosti a nastavení Markovových modelů jako pro perspektivu plátce. Došlo 
pouze ke změně vstupních nákladů a byla navíc z důvodu celospolečenské perspektivy 
hodnocena kvalita života neformálních pečovatelů. 

Identifikace nákladů 

 Celospolečenská perspektiva zahrnuje pro jednotlivé stavy náklady z perspektivy 
plátce (viz kapitola 4.1), náklady z perspektivy pacienta (viz kapitola 4.3) a nepřímé 
náklady (viz kapitola 4.4). Náklady jsou kalkulovány pro rok 2020. Pro úpravu budoucích 
nákladů byla zvolena 3% diskontní sazba [45, 90]. 

 Pro Markovův model „DUPV“ byly náklady z perspektivy pacienta pro zdravotní stav 
NIV vypočteny jako průměrné náklady z tabulky 4.60 a pro zdravotní stav IV byly do 
kalkulace zařazeny náklady na spotřební materiál a možný nebulizátor, který není plátcem 
zdravotní péče hrazen.  

Sociální transferové platby pro Markovův model „DUPV“ jsou tvořeny invalidním 
důchodem, příspěvkem na péči a dalšími příspěvky, které pacient může využívat. Jelikož 
je znám pouze expertní odhad od FN Brno souhrnně pro roční hodnotu invalidního 
důchodu a příspěvků kromě příspěvku na péči, tak byl tento odhad po úpravě na základě 
průměrných ročních inflací vyjádřených přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských 
cen pro rok 2020 přičten k průměrné hodnotě příspěvku na péči pro rok 2020 [41, 49, 90, 
120]. Pro Markovův model „UPV“ byl kalkulován z hlediska transferových plateb pouze 
invalidní důchod jako průměrná hodnota kalkulovaných hodnot v kapitole 4.4.1. 

Náklady spojené se ztrátou produktivity pacienta byly kalkulovány jako průměrná 
hodnota z kapitoly 4.4.2 a týkají se obou Markovových modelů. Následně byla tato 
hodnota použita i pro stav, kdy je pacient hospitalizován a neformální pečovatel tudíž 
neprovádí v domácím prostředí péči o pacienta. Přesto je ale bez zaměstnání, jelikož před 
hospitalizací musel o pacienta pečovat. 

Náklady na neformální péči se týkají pouze strategie v domácím prostředí a byly 
kalkulovány dle kapitoly 0 a průměrného času stráveného neformálním pečovatelem péčí 
o pacienta. Pro neinvazivní DUPV je průměrná hodnota 12,6 hodiny a pro invazivní 
DUPV 14,4 hodiny [143]. Upravené náklady pro celospolečenskou perspektivu použité 
v modelu jsou uvedeny v tabulce 4.71. 
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Tabulka 4.71: Náklady zdravotních stavů z celospolečenské perspektivy – ALS 

Zdravotní stavy 
DUPV 

Náklady z 
perspektivy plátce 

Náklady z 
perspektivy pacienta 

Sociální transferové 
platby 

Náklady spojené se 
ztrátou produktivity 

Náklady na 
neformální péči Celkem 

NIV 17 058 Kč 339 Kč 18 539 Kč 24 739 Kč 95 838 Kč 156 513 Kč 
IV 129 051 Kč49 3 051 Kč 18 539 Kč 24 739 Kč 113 808 Kč 289 187 Kč 

Hospitalization 
1.-3. měsíc 

338 277 Kč, další 
měsíce 224 502 Kč 

- 18 539 Kč 24 739 Kč 24 739 Kč 
1.-3. měsíc 

406 293 Kč, další 
měsíce 292 518 Kč 

Transfer 
(Transition to IV) 

4 433 Kč - - - - 4 433 Kč 

Transfer 
(Hospitalization) 

4 385 Kč - - - - 4 385 Kč 

Transfer 
(Transition to home 

with IV) 
4 074 Kč - - - - 4 074 Kč 

Death - - - - - 0 Kč 
Zdravotní stavy 

UPV 
Náklady za měsíc 

(30 dní)      

NIV 224 502 Kč50 0 Kč 8 069 Kč 24 739 Kč 0 Kč 257 309 Kč 
IV 224 502 Kč50 0 Kč 8 069 Kč 24 739 Kč 0 Kč 257 309 Kč 

Death - - - - - 0 Kč 

 
49 Průměrná úhrada za mobilního a imobilního pacienta. 
50 Pro účely Markovova modelu „UPV“ byly použity náklady NVP. 
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Identifikace přínosů 

 Oproti přínosům v rámci perspektivy plátce byly přidány přínosy týkající se kvality 
života neformálních pečovatelů, která může být vlivem domácí umělé plicní ventilace 
ovlivněna. Zdrojem dat pro přínosy neformálního pečovatele byla studie [158], která 
zkoumá kvalitu života neformálních pečovatelů u pacientů s diagnózou ALS, a to pomocí 
dotazníku SF-8. Hodnoty výsledných dimenzí kvality života byly převedeny na skóre  
SF-6D pomocí vzorce 3.2. 

Studie [158] hodnotí kvalitu života pro neformální pečovatele pro dvě skupiny, kdy 
jedna skupina pacientů žije přímo s neformálním pečovatelem a druhá skupina pacientů 
s neformálním pečovatelem naopak ve společné domácnosti nežije. Hodnoty pro skupinu, 
která nežije ve společné domácnosti, byly použity v modelu pro zdravotní stavy, ve 
kterých je o pacienta pečováno ve zdravotnickém zařízení. I když tato studie [158] 
hodnotí heterogenní skupinu pacientů, kteří využívají odlišné způsoby ventilační podpory 
nebo dokonce takovou podporu nemají, tak jiná studie [143] přesto dokazuje, že zátěž na 
neformálního pečovatele a jeho kvalitu života je průměrně stejná pro různé typy léčby 
samotného pacienta s ALS. 

Vyhodnocení Markovových modelů 

Vyhodnocení Markovových modelů proběhlo dvakrát. Obě vyhodnocení přinesla 
změny v oblasti nákladů. Na obrázku 4.11 jsou vidět změny kumulativních nákladů 
z perspektivy celospolečenské oproti perspektivě plátce zdravotní péče (obrázek 4.8). 
V rámci druhého vyhodnocení byly navíc také změněny vstupní přínosy, které jsou 
vztažené ke kvalitě života neformálního pečovatele. Při vyhodnocení došlo tedy ke změně 
kumulativních přínosů, které jsou na obrázku 4.12. 

 

Obrázek 4.11: Kumulativní náklady z perspektivy celospolečenské – ALS 
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Obrázek 4.12: Kumulativní přínosy neformálního pečovatele – ALS 

Analýza nákladů a užitků 

 Po vyhodnocení Markovových modelů byla modelována analýza nákladů a užitku 
s použitím nákladů z celospolečenské perspektivy, a to za použití kvality života pacientů 
(viz tabulka 4.72) a dále za použití kvality života neformálního pečovatele (viz tabulka 
4.73). Výsledky byly následně sloučeny a byla vyhodnocena analýza nákladů a užitku 
z perspektivy celospolečenské, která hodnotí dva přístupy umělé plicní ventilace 
u pacientů s diagnózou ALS v rámci 10letého horizontu. Výsledky analýzy nákladů 
a užitků z celospolečenské perspektivy jsou uvedeny v tabulce 4.74. 

Tabulka 4.72: Výsledky analýzy nákladů a užitku – přínosy pacienta – ALS 

Strategie Náklady 
[Kč] 

Inkrementální 
náklady [Kč] 

Přínosy 
[QALY] 

Inkrementální 
přínosy [QALY] 

ICUR 
[Kč/QALY] 

DUPV 6 725 727 0 1,60 0 0 
UPV 8 461 150 -1 735 423 1,44 0,16 -1,1*107 

Tabulka 4.73: Výsledky analýzy nákladů a užitku – přínosy neformálního pečovatele – 
ALS 

Strategie Náklady 
[Kč] 

Inkrementální 
náklady [Kč] 

Přínosy 
[QALY] 

Inkrementální 
přínosy [QALY] 

ICUR 
[Kč/QALY] 

DUPV 6 725 727 0 1,95 0 0 
UPV 8 461 150 -1 735 423 2,34 -0,39 4,5*106 

Tabulka 4.74: Výsledky analýzy nákladů a užitku z celospolečenské perspektivy – ALS 

Strategie Náklady 
[Kč] 

Inkrementální 
náklady [Kč] 

Přínosy 
[QALY] 

Inkrementální 
přínosy [QALY] 

ICUR 
[Kč/QALY] 

DUPV 6 725 727 0 3,55 0 0 
UPV 8 461 150 -1 735 423 3,78 -0,23 7,6*106 
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4.6 Model domácí umělé plicní ventilace u pacientů s CHOPN 

Následující podkapitoly popisují základní informace o diagnóze CHOPN, tvorbu 
modelu pro vyhodnocení CUA včetně analýzy senzitivity, scénářů a validace výsledků. 
Pro vytvoření modelu byl využit software TreeAge Pro a jeho modul Healthcare. Analýza 
nákladů a užitku vyhodnocuje pomocí techniky Markovových modelů efektivitu použití 
DUPV oproti UPV u dospělých pacientů s diagnózou CHOPN z perspektivy plátce péče. 
Na konci kapitoly byl proveden také výpočet CUA z celospolečenské perspektivy 

4.6.1 Chronická obstrukční plicní nemoc 

Chronická obstrukční plicní nemoc je chronické zánětlivé běžně se vyskytující 
onemocnění, kterému lze předejít a je možné ho léčit. Typicky dochází k progresivnímu 
omezení proudění vzduchu do plic a zvýšené chronické zánětlivé reakci v dýchacích 
cestách a plicích vlivem škodlivých částic nebo plynů. Výskyt exacerbací a komorbidit 
zvyšuje závažnost tohoto onemocnění [159, 160].  

Prevalence, morbidita a úmrtnost se mezi státy a různými skupinami lidí po světě liší. 
Prevalence je často přímo úměrná s výskytem kouření tabáku, ale jinde to může být také 
způsobeno znečištěním ovzduší, a to jak v prostředí venkovním, pracovním tak vnitřním. 
Morbidita se zvyšuje s věkem a přidruženými nemoci, které mají dopad na celkový 
zdravotní stav pacienta. V ČR je každoročně hospitalizováno z důvodu CHOPN asi 
16 000 osob z toho každý rok umírá přibližně 3 500 pacientů [159, 160]. 

Stanovení diagnózy 

 Diagnóza CHOPN je charakteristická přítomností rizikových faktorů a anamnézou 
klinických příznaků. Klinická diagnóza musí být vždy ověřena metodami funkčního 
vyšetření plic, a to zejména potvrzení bronchiální obstrukce spirometrickým vyšetřením 
po aplikaci bronchodilatancií. Dále jsou prováděna zátěžová vyšetření a svojí roli hrají 
i zobrazovací metody[160]. 

 Na základě spirometrických testů a sledovaných příznaků je možné pacienty rozdělit 
do 4 kategorií: 

• 1. stupeň – kategorie A 
o lehká bronchiální obstrukce bez častých akutních exacerbací 
o post-BDT FEV1 ≥ 80 % náležitých hodnot (post-bronchodilatační hodnota 

usilovně vydechnutého objemu za první sekundu), 
o minimální subjektivní příznaky [160]. 

• 2. stupeň – kategorie B 
o střední bronchiální obstrukce bez častých akutních exacerbací, 
o post-BDT FEV1 50-80 % náležitých hodnot, 
o výraznější klinické příznaky než kategorie A [160]. 

• 3. stupeň – kategorie C 
o těžká bronchiální obstrukce a/nebo časté akutní exacerbace, 
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o post-BDT FEV1 30-50 % náležitých hodnot [160], 
o minimální příznaky. 

• 4. stupeň – kategorie D 
o velmi těžká bronchiální obstrukce a/nebo časté akutní exacerbace, 
o post-BDT FEV1 £ 30 % náležitých hodnot, 
o výraznější příznaky než kategorie C [160]. 

Léčba 

Prvním krokem v léčbě je odstranění iniciačních inhalačních rizik, což je základní 
podmínka pro úspěšnou léčbu. Mezi tyto rizika patří např. kouření cigaret. Dalším 
krokem je tzv. paušální léčba pro všechny pacienty se symptomy CHOPN. U pacientů se 
využívají různé farmakologické i nefarmakologické přístupy. Farmakologická léčba 
zahrnuje zejména inhalační bronchodilatancia užívaná proti dušnosti, vzniku akutních 
exacerbací a dále slouží ke zvýšení tolerance zátěže a kvality života. Součástí 
farmakologické léčby je i vakcinace proti chřipce nebo pneumokokovi. Během 
nefarmakologické léčby je zajišťována respirační rehabilitace, pohybová aktivita, 
ergoterapie, nutriční edukace a psychosociální podpora. Zejména pak u pacientů 
kategorie B a D, kteří mají již vyhranění fenotyp, se kromě paušální léčby zvažuje 
zařazení tzv. fenotypicky cílené léčby. Kombinují se různé přístupy farmakologické 
a nefarmakologické léčby dle daného fenotypu pacienta. Kromě léčby CHOPN je potřeba 
také řešit i přidružená onemocnění, která se často u pacientů vyskytují [160]. 

 Součástí léčby je také kyslíková terapie a ventilační podpora. Kyslíková terapie se 
může pacientům podávat jako domácí dlouhodobá kyslíková léčba, a to u stavů chronické 
respirační nedostatečnosti, u tréninku fyzické kondice nebo jako substituční léčba při letu 
letadlem. Ventilační podpora je u vyšších kategorií zajišťována neinvazivním nebo 
invazivním přístupem [160]. 

Německý guideline [2, 3] doporučuje dlouhodobou NIV v případě symptomatické 
chronické respirační nedostatečnosti nebo za přítomnosti přetrvávající hyperkapnie po 
akutní exacerbaci vyžadující hospitalizaci. Alespoň jedno z následujících indikačních 
kritérií by mělo být splněno:  

• chronická denní hyperkapnie – PaCO2 ³ 50 mmHg; 
• noční hyperkapnie – PaCO2 ³ 55 mmHg; 
• stabilní denní hyperkapnie s 46–50 mmHg a vzestup PTCCO2 ³ 10 mmHg během 

spánku; 
• když je perzistentní hyperkapnie (PaCO2 > 53 mmHg) přítomna nejméně 14 dní 

po ukončení akutní ventilační terapie akutní respirační acidózy; 
• pokud je dekantace (odstranění tracheostomie) po dlouhodobém odstavení možná 

pouze pomocí NIV, což je nezbytné pro dlouhodobé sledování příznaků 
a prevence hyperkapnie, dokonce i po propuštění z nemocnice. 

V případě netolerance NIV nebo jejího selhání se přistupuje k invazivní ventilaci. Dále 
je dle doporučení [159] také řešením v následujících případech: 
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• netolerance nebo selhání NIV; 
• stav po respirační nebo srdeční zástavě; 
• snížené vědomí, psychomotorická agitace nedostatečně řízena sedací; 
• masivní aspirace nebo přetrvávající zvracení; 
• přetrvávající neschopnost odstranit sekreci dýchacích cest; 
• těžká hemodynamická nestabilita bez reakce na tekutiny a vazoaktivní léky; 
• těžká komorová nebo supraventrikulární arytmie; 
• život ohrožující hypoxémie u pacientů neschopných tolerovat NIV. 

Posledním krokem léčby může být i transplantace plic, která je zvažována pouze 
u pacientů s vysokým skóre BODE indexu používající se k predikci úmrtnosti pacientů 
s CHOPN [160]. 

4.6.2 Tvorba modelu 

Analýza nákladů a užitku DUPV z perspektivy plátce zdravotní péče u pacientů 
s CHOPN byla opět modelována pomocí Markovových modelů, a to ve formě 
Markovova stromu za pomoci licencovaného počítačového software TreeAge Pro a jeho 
modulu Healthcare [100]. Model vznikl na základě doporučených postupů [2, 3, 159, 160] 
a konzultace s odborníky, kteří se podílí na léčbě pomocí DUPV. 

Výběr zdravotních stavů 

 Stejně jako byl vytvořen model pro pacienty s ALS, tak byl vytvořen model pro 
pacienty s CHOPN. Opět se skládá ze dvou Markovových rozhodovacích stromů, kde 
každý z nich představuje jeden způsob péče o pacienty s CHOPN vyžadující ventilační 
podporu, a to péče ve zdravotnickém zařízení nebo v domácím prostředí. Markovův strom 
pro péči v domácím prostředí („DUPV“) je vytvořen ze 4 stavů a na obrázku 4.13 
můžeme tedy vidět stejný 4stavový Markovův diagram „DUPV“ jako u pacientů s ALS. 
Stejně tak to platí pro péči ve zdravotnickém zařízení („UPV“), kdy na obrázku 4.14 je 
uveden 3stavový Markovův diagram „UPV“ jako pro pacienty s ALS.  
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Obrázek 4.13: Stavový diagram Markovova modelu „DUPV“ – CHOPN 

 

Obrázek 4.14: Stavový diagram Markovova modelu „UPV“ – CHOPN 
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Určení směru přechodu 

 Struktura rozhodovacích stromů Markovových modelů je tedy opět stejná jako tomu 
bylo u modelu pacientů s ALS. Markovův model ve struktuře rozhodovacího stromu pro 
DUPV je uveden na obrázku 4.15 a pro UPV na obrázku 4.16. Nastavená data pro 
simulaci vytvořeného Markovova modelu pro CHOPN jsou uvedena pod každým stavem 
a přechodem.
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Obrázek 4.15: Markovův strom domácí umělé plicní ventilace – CHOPN  
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Obrázek 4.16: Markovův strom umělé plicní ventilace – CHOPN
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Stanovení délky a počtu cyklů (časový horizont) 

Vzhledem k charakteru onemocnění a studií [161–167] analyzující křivky přežití byl 
u CHOPN zvolen 10letý časový horizont, který byl opět simulován tak, že jeden cyklus 
odpovídá jednomu měsíci. Celkový počet cyklů je tedy 120. 

Pravděpodobnost změny zdravotních stavů 

 Dánská studie [161] byla použita pro získání pravděpodobnosti přechodů přes větev 
úmrtí („Death“), resp. větev přežití/pokračování v léčbě („Survival“), pro zdravotní stav 
neinvazivní („NIV“) umělé plicní ventilace. Další zahraniční studie [162] byla pak 
využita pro stejné větve, ale příslušících ke zdravotnímu stavu invazivní umělé plicní 
ventilace („IV“). Použitá pravděpodobnost byla opět získána extrahováním příslušných 
kumulativních Kaplan-Meierových křivek přežití, které se týkaly péče pomocí 
neinvazivní nebo invazivní umělé plicní ventilace. Pomocí programu R [153] byly na 
základě získaných dat vytvořeny Kaplan-Meierovy křivky přežití a následně byly 
proloženy křivkami rozdělení pravděpodobností. Pro pravděpodobnost úmrtí pacienta na 
neinvazivní umělé plicní ventilaci („p_death_NIV“) bylo dle hodnoty log-likelihood ratio 
vybráno logaritmicko-normální rozdělení pravděpodobností, které je charakterizováno 
střední hodnotou a směrodatnou odchylkou. Pro pravděpodobnost úmrtí pacienta na 
invazivní umělé plicní ventilaci („p_death_IV“) bylo dle hodnoty log-likelihood ratio 
vybráno normální rozdělení pravděpodobností, které je charakterizováno střední 
hodnotou a směrodatnou odchylkou. Proložení pravděpodobnosti přežití jednotlivých 
stavů je uvedeno na obrázku 4.17. 

 

Obrázek 4.17: Proložení Kaplan-Meierovy křivky přežití křivkami rozdělení 
pravděpodobností použité pro stav a) „NIV“, b) „IV“ – CHOPN 

Dle výsledků zahraničních studií [168, 169] sledující pacienty s neinvazivní umělou 
plicní ventilací byla stanovena pravděpodobnost přechodu na invazivní přístup u pacientů 
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s CHOPN („Transition to IV“). Pravděpodobnost přechodu pacienta do nemocnice 
(„Hospitalization“) při zhoršení jeho stavu s invazivním přístupem DUPV byly 
odhadnuty na základě názorů expertů. Na základě výsledků studie autorů Stefan et al. 
[170] byla stanovena pravděpodobnost přechodu zpět do domácího prostředí. Jak už bylo 
zmíněno u modelu ALS, tak dle odborného názoru (agentura ProCare Medical s.r.o.) 
nedochází k odlišnosti funkčních parametrů u pacienta mezi domácí péčí a péčí ve 
zdravotnickém zařízení, a proto pro Markovův strom „DUPV“ a Markovův strom „UPV“ 
byly pro stejné zdravotní stavy a přechody zvoleny stejné hodnoty. Zdravotní stavy 
a pravděpodobnosti vzájemných přechodů jsou uvedeny v tabulce 4.75. 
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Tabulka 4.75: Přechodové pravděpodobnosti zdravotních stavů – CHOPN 

Zdravotní stav DUPV Přes větev Pravděpodobnost Zdroj dat Přechod do stavu Pravděpodobnost Zdroj dat 

NIV 
Survival Dopočet51 [161] NIV 0,954 [168, 169] 

Hospitalization 0,046 [168, 169] 

Death Log-normální 
rozdělení 

[161] Death -- -- 

IV Survival Dopočet51 [162] 
IV 0,999 Expertní odhad 

Hospitalization 0,001 Expertní odhad 
Death Normální rozdělení [162] Death -- -- 

Hospitalization 
-- -- -- Hospitalization 0,407 [170] 
-- -- -- IV 0,460 [170] 
-- -- -- Death 0,133 [170] 

Death -- -- -- -- -- -- 
Zdravotní stav UPV Přes větev Pravděpodobnost Zdroj dat Přechod do stavu Pravděpodobnost Zdroj dat 

NIV 
Survival Dopočet51 [161] 

NIV 0,954 [168, 169] 
IV 0,046 [168, 169] 

Death 
Log-normální 

rozdělení 
[161] Death -- -- 

IV -- -- -- IV Dopočet51 [162] 
-- -- -- Death Normální rozdělení [162] 

Death -- -- -- --- -- -- 
 

 
51 Pravděpodobnost je v každém cyklu jiná a závisí na rozdělení pravděpodobností. Dopočet do součtu hodnoty 1. 
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Identifikace nákladů 

 Jelikož je analýza nákladů a užitku počítána z perspektivy plátce zdravotní péče, tak 
byly využity hodnoty nákladů opět z kapitoly 4.1. Každý zdravotní stav je definován 
měsíčními náklady a dále jsou v modelu přiřazeny přechodové náklady pro převoz 
pacienta. Pro úpravu budoucích nákladů byla zvolena 3% diskontní sazba [45, 90]. 
Náklady použité v modelu péče jsou uvedeny v tabulce 4.76.  

Tabulka 4.76: Náklady zdravotních stavů z perspektivy plátce zdravotní péče – CHOPN 

Zdravotní stavy DUPV Náklady za měsíc (30 dní) 
NIV 17 058 Kč 
IV 129 051 Kč52 

Hospitalization 1.-3. měsíc 338 277 Kč, další měsíce 224 502 Kč 
Transfer (Transition to IV) 4 459 Kč 
Transfer (Hospitalization) 4 412 Kč 

Transfer (Transition to home with IV) 4 074 Kč 
Death - 

Zdravotní stavy UPV Náklady za měsíc (30 dní) 
NIV 224 502 Kč53 
IV 224 502 Kč53 

Death - 

Identifikace přínosů  

Přínosy pro zdravotní stav „NIV“ Markovova stromu „DUPV“ byly získány ze 
zahraniční studie [171], která hodnotila kvalitu života pomocí dotazníku SF-36, a to 
přímo před aplikací NIV a pak následně jeden, tři, šest, devět a dvanáct měsíců po aplikaci 
neinvazivní ventilační podpory. Výsledky dotazníku SF-36 byly převedeny dle vzorce 
3.1 na výsledné skóre SF-6D. Hodnoty byly následně proloženy křivkou v programu R 
[153], aby se získaly hodnoty pro celý časový horizont modelování. Průměrný věk 
pacientů s CHOPN je 65,2 let [171]. Pro účely modelování, kdy se stanovuje délka života 
na 120 let, byla proložena křivka hodnot od 65,2, let do 120 let, kterým by kvalita života 
odpovídala hodnotě 0. Pro zdravotní stav „IV“ byly použity stejné hodnoty, jelikož 
zahraniční studie [65, 157] dokazují, že rozdíly v kvalitě života mezi invazivním 
a neinvazivním přístupem ventilační podpory jsou nevýznamné.  

Hodnoty přínosů zdravotního stavu „Hospitalization“ a zdravotních stavů 
v Markovově stromu „UPV“ byly sníženy o 10 %, a to na základě konzultace s odborníky 
a na základě výsledků zahraničních studií [8, 52, 59–66], které dokazují zlepšení kvality 
života v domácím prostředí. Pro diskontování přínosů byla stejně jako u nákladů zvolena 
3% sazba [45, 90]. 

 

 
52 Průměrná úhrada za mobilního a imobilního pacienta. 
53 Pro účely Markovova modelu „UPV“ byly použity náklady NVP. 
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Výběr počáteční distribuce pacientů 

 Počáteční distribuce pacientů byla zvolena na základě retrospektivní kohortové studie 
[172] s konečným počtem 25 628 pacientů, která porovnává výstupy pacientů s CHOPN 
léčených pomocí neinvazivní a invazivní umělé plicní ventilace.  

Vyhodnocení Markovových modelů 

V závislosti na zvolených přechodových pravděpodobnostech se kohorta pacientů 
během jednotlivých cyklů v Markovově modelu distribuuje. Na obrázku 4.18 je uvedena 
distribuce kohorty v jednotlivých zdravotních stavech v rámci 10letého časového 
horizontu pro Markovův model „DUPV“. Pro Markovův model „UPV“ je distribuce 
kohorty pacientů uvedena na obrázku 4.19. 

 

Obrázek 4.18: Distribuce kohorty v jednotlivých cyklech („DUPV“) – CHOPN 

 

Obrázek 4.19: Distribuce kohorty v jednotlivých cyklech („UPV“) – CHOPN 
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 Během distribuce kohorty pacientů v jednotlivých cyklech 10letého časového 
horizontu se rozdělují náklady. Kumulativní náklady Markovova modelu „DUPV“ 
odpovídají hodnotě 2 378 660 Kč a pro Markovův model „UPV“ odpovídají hodnotě 
5 793 883 Kč. Graf kumulativních nákladů je uveden na obrázku 4.20. 

 

Obrázek 4.20: Kumulativní náklady z perspektivy plátce – CHOPN 

 Současně byl také sestaven graf kumulativních přínosů vznikajících během distribuce 
pacientů u jednotlivých zdravotních stavů v 10letém horizontu. Pro strategii v domácím 
prostředí kumulativní přínosy odpovídají hodnotě 1,20 QALY a ve zdravotnickém 
zařízení odpovídají hodnotě 1,16 QALY. Na obrázku 4.21 jsou zobrazeny kumulativní 
přínosy pro obě strategie. 

 

Obrázek 4.21. Kumulativní přínosy z perspektivy plátce – CHOPN 
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zařízení. Analýza byla provedena u pacientů s diagnózou CHOPN z perspektivy plátce 
zdravotní péče v rámci 10letého horizontu. Ventilační podpora pacienta je zajišťována 
neinvazivním nebo invazivním přístupem. Analýza nákladů a užitku ukázala, že strategie 
v domácí prostředí „DUPV“ je dominantní intervencí a je nákladově efektivní. Výsledky 
CUA z perspektivy plátce péče jsou uvedeny v tabulce 4.77. 

Tabulka 4.77: Výsledky analýzy nákladů a užitku z perspektivy plátce – CHOPN 

Strategie 
Náklady 

[Kč] 
Inkrementální 
náklady [Kč] 

Přínosy 
[QALY] 

Inkrementální 
přínosy [QALY] 

ICUR 
[Kč/QALY] 

DUPV 2 378 660 0 1,20 0 0 
UPV 5 793 883 -3 415 224 1,16 0,05 -73 131 881 

4.6.4 Analýza senzitivity 

V rámci analýzy senzitivity byla použita deterministická jednocestná analýza 
senzitivity a následně probabilistická analýza senzitivity. 

Jednocestná analýza senzitivity 

 Jednocestná analýza senzitivity zkoumá náklady na DUPV, UPV a náklady na 
převozy pacienta. Všechny parametry byly variovány o ±30 % z důvodu nedostatku dat 
[90]. Všechny jednocestné analýzy senzitivity jsou souhrnně uvedeny v tabulce 4.78 a 
jejich grafické znázornění v příloze C. 

 Náklady na NIV v domácí péči pacienta byly variovány v rámci jednocestné analýzy 
senzitivity o ±30 %. Změny nevedou k výrazné změně ICUR a nedochází ke změně 
dominantnosti. DUPV, která zůstává stále dominantní intervencí a je nákladově efektivní. 
Změny o ±30 % v rámci měsíčních nákladů na mobilního pacienta i imobilního pacienta 
v domácí péči s invazivním přístupem ventilační podpory nepřineslo opět změnu 
dominantnosti hodnocené intervence. To stejné platí i pro variování nákladů na jednotlivé 
možnosti převozu pacienta. K největší změně hodnoty ICUR došlo stejně jako  
u ALS v rámci variování nákladů na NIV a IV ve zdravotnickém zařízení. Avšak ani  
30% snížení nákladů nevedlo ke změně charakteru ICUR a DUPV zůstává dominantní 
intervencí.
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Tabulka 4.78: Výsledky všech jednocestných analýz senzitivity při ±30% změně parametru – CHOPN 

Parametr 
Základní 

hodnota [Kč] 
Dolní hodnota 

[Kč] 
Horní hodnota 

[Kč] 
ICUR [Kč/QALY] 
Základní hodnota  

ICUR 
[Kč/QALY] 

Dolní hodnota 

ICUR 
[Kč/QALY] 

Horní hodnota 
Náklady NIV/IV (UPV) 224 502 157 151 291853 -73 131 881 -35 911 691 -110 352 071 

Náklady IV (DUPV – imobilní pacient) 130 551 91 386 169716 -73 131 881 -79 780 057 -66 483 706 
Náklady IV (DUPV – mobilní pacient) 127 551 89 286 165816 -73 131 881 -79 627 285 -66 636 478 

Náklady NIV (DUPV) 17 058 11 941 22175 -73 131 881 -73 981 173 -72 282 590 
Transfer (Transition to IV) 4 459 3 121 5797 -73 131 881 -73 141 643 -73 122 120 

Transfer (Transition to home with IV) 4 074 2 852 5296 -73 131 881 -73 139 081 -73 124 682 
Transfer (Hospitalization) 4 412 3 088 5736 -73 131 881 -73 132 316 -73 131 447 
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Probabilistická analýza senzitivity 

Součástí analýzy senzitivity byla také probabilistická analýza senzitivity. Dle 
dostupných dat byla zvolena pro proměnné vhodná rozdělení pravděpodobností  
a v případě nedostatku dat bylo zvoleno rovnoměrné rozdělení s rozsahem změny ±30 %. 
Poté byla provedena Monte Carlo simulace 2. řádu s počtem 10 000 náhodných 
opakování. Jednotlivé proměnné týkající se nákladů, přínosů a pravděpodobností jsou 
uvedeny v tabulce 4.79. 

Výsledek každé provedené simulace je uveden na grafu inkrementálních nákladů a 
přínosů (obrázek 4.22). Modré body v množství 47,53 % nacházející se v kvadrantu SE54 
odpovídají stavu, kdy DUPV je dominantní intervencí a můžeme ji považovat za 
nákladově efektivní. Další modré body v množství 52,19 %, které se nacházejí 
v kvadrantu SW, odpovídají na základě WTP opět stavu, kdy můžeme DUPV považovat 
za nákladově efektivní. Hranice ochoty platit je v České republice stanovena na hodnotu 
1,2 milion Kč/QALY [111, 112]. Zbytek modrých bodů v množství 0,01 % se nachází 
v kvadrantu NE a dle stanovené hodnoty WTP můžeme opět DUPV považovat za 
nákladově efektivní. Červené body v množství 0,27 % v kvadrantu SW naopak dle WTP 
odpovídají stavu, kdy DUPV můžeme považovat za nákladově neefektivní. Modré body 
však celkově zastupují více než 50 % simulovaných výsledků a tudíž můžeme 
předpokládat, že DUPV je nákladově efektivní [90].  

Výsledný ICUR (-73 131 881 Kč/QALY) základního scénáře (viz kapitola 4.6.3) je 
označen na stejném grafu žlutým bodem. Průměrný ICUR ze všech provedených simulací 
odpovídá hodnotě -52 966 531 Kč/QALY a liší se od hodnoty základního scénáře o 38 %. 
Zelená elipsa představuje 95% elipsu spolehlivosti. 

 
54 Rozložení kvadrantů incremental cost-utility plane je uvedeno na obrázku 3.1. 
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Tabulka 4.79: Parametry probabilistické analýzy senzitivity – CHOPN 

 Proměnná Rozdělení pravděpodobnosti Hodnoty Zdroj 

Náklady DUPV 
IV 

Technické vybavení Uniform 
Min: 20 550 
Max: 23 550 

Kapitola 4.1.1 

Ošetřovatelská péče Uniform 
Min: 0 

Max: 38 809 
Kapitola 4.1.1 

Ostatní náklady Uniform 
Min: 0,7 
Max: 1,3 

[90] 

Náklady DUPV 
NIV 

Technické vybavení Triangular 
Min: 865 

Nejpravděpodobnější: 1 338 
Max: 2 085 

Kapitola 4.1.2 

Ostatní náklady Uniform 
Min: 0,7 
Max: 1,3 

[90] 

Náklady DUPV  
Hospitalizace Ošetřovací den Nezahrnuto do PSA -- -- 

Náklady na převoz 

Transition to IV Uniform 
Min: 0,7 
Max: 1,3 

[90] Hospitalization Uniform 
Min: 0,7 
Max: 1,3 

Transition to home with IV Uniform 
Min: 0,7 
Max: 1,3 

Náklady UPV Ošetřovací den Triangular 
Min: 84 707 

Nejpravděpodobnější: 224 502 
Max: 338 277 

Kapitola 4.1.3 

Přínosy 

DUPV Beta 
Průměr: Mění se dle cyklu 

Směrodatná odchylka: 30 %55 
Kapitola 4.6.2 

UPV Beta 
Průměr: Mění se dle cyklu 

Směrodatná odchylka: 30 %55 
Kapitola 4.6.2 

10% snížení kvality života UPV 
oproti DUPV 

Uniform 
Min: 0,7 
Max: 1,3 

Kapitola 4.6.2 
[90] 

Pravděpodobnosti přechodů DUPV/UPV Uniform 
Min: 0,7 
Max: 1,3 

[90] 

 
55 Směrodatná odchylka byla zvolena díky nedostatku dat jako 30 % z dané hodnoty průměru přínosu, který se mění dle cyklu. 



 
 

 151 

 

Obrázek 4.22: Graf inkrementálních nákladů a přínosů probabilistické analýzy senzitivity – CHOPN  
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4.6.5 Analýza scénářů 

Pomocí analýzy scénářů byl zkoumán vliv odlišného nastavení modelu na výsledky 
analýzy nákladů a užitku. Analýza scénářů byla zaměřena na změnu počáteční distribuce, 
diskontní sazby, časového horizontu a hodnoty přínosů pro UPV. Pro každou změnu bylo 
vytvořeno několik scénářů a byla vyhodnocena analýza nákladů a užitku. Výsledky 
analýz jednotlivých scénářů jsou uvedeny v příloze D. 

Změna počáteční distribuce 

Analýza scénářů byla provedena ve výběru počáteční distribuce pacientů. Pro výběr 
počáteční distribuce byly vybrány 2 scénáře: 

A. celá počáteční distribuce vstoupila do stavu neinvazivní („NIV“) umělé plicní 
ventilace; 

B. celá počáteční distribuce vstoupila do stavu invazivní („IV“) umělé plicní 
ventilace. 

Scénář A ovlivnil výsledek CUA, tj. hodnoty ICUR. Došlo ke změně nákladů, ale 
zejména ke změně přínosů, kdy UPV má vyšší přínos než DUPV. Hodnota ICUR je však 
velmi vysoká. DUPV můžeme tedy na základě WTP považovat za nákladově efektivní 
intervenci.  

Scénář B neovlivnil výsledek CUA. Došlo ke zvýšení nákladů u obou strategií, při 
kterém se ale téměř zachoval jejich rozdíl. Ke zvětšení rozdílu došlo u přínosů, a to 
zejména ve prospěch DUPV.  

Změna diskontní sazby 

Základní diskontní sazba byla stanovena na 3 %. V rámci analýzy scénářů byly 
vybrány další dva odlišné scénáře: 

C. diskontní sazba je zvýšena na 5 %; 
D. diskontní sazba je snížena na 0 %. 

Zvýšení diskontní sazby ve scénáři C neovlivnilo výslednou hodnotu ICUR z pohledu 
změny dominantnosti a nedošlo ani k výrazným změnám u samotných nákladů a přínosů.  

 Scénář D opět neovlivnil výrazně náklady ani přínosy jednotlivých intervencí 
a nedošlo tedy ani ke změně výsledné hodnoty ICUR. 

Změna časového horizontu 

Základní časový horizont byl nastaven v rozsahu 10 let (120 cyklů). V rámci analýzy 
scénářů byly provedeny tři změny časového horizontu: 

E. časový horizont je 5 let (60 cyklů); 
F. časový horizont je 15 let (180 cyklů); 
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G. časový horizont je 20 let (240 cyklů). 

Zkrácení časového horizontu na 5 let přineslo snížení nákladů i přínosů u obou variant. 
Jejich rozdíly jsou však téměř stejné a nedošlo tedy ke změně hodnoty ICUR. 

Prodloužení časového horizontu o 5 let zvýšilo nepatrně celkově náklady i přínosy pro 
obě strategie. Význam hodnoty ICUR zůstal ale stejný a DUPV je intervencí dominantní 
a nákladově efektivní. 

Ještě další prodloužení časového horizontu, a to na 20 let, nepřineslo změny ve 
významu hodnoty ICUR a výsledek CUA zůstává opět stejný. 

Změna hodnoty přínosů pro UPV 

 Dle závěrů zahraničních studií [8, 52, 59–66] a konzultace s odborníky byla hodnota 
přínosů pro zdravotní stavy, v kterých je pacient ve zdravotnickém zařízení, snížena 
o 10 %. V rámci analýzy scénářů byly provedeny další 3 scénáře se změněnou této 
hodnoty přínosů pro UPV: 

H. kvalita života pacienta UPV je stejná jako kvalita života pacienta DUPV; 
I. kvalita života pacienta UPV je o 10 % vyšší; 
J. kvalita života pacienta UPV je o 20 % vyšší. 

Při stejné hodnotě kvality pacienta v domácím prostředí a v prostředí zdravotnického 
zařízení došlo ke změně charakteru ICUR. DUPV zůstává levnější variantou, ale přínosy 
jsou vyšší u strategie ve zdravotnickém zařízení. Hodnota ICUR ale ukazuje, že ve 
srovnání s WTP je strategie ve zdravotnickém zařízení nákladově neefektivní. 

Ve scénáři J byla zvýšena hodnota kvality života pacienta o 10 % pro zdravotní stavy 
ve zdravotnickém zařízení. To zvýšilo celkovou hodnotu přínosů pro strategii ve 
zdravotnickém zařízení a tím došlo i ke snížení hodnoty ICUR, která se ale opět nedostala 
pod hranici WTP. 

Zvýšení kvality života pacienta pro zdravotnické stavy UPV o 20 % zvýšilo ještě více 
přínosy, a to zejména pro strategii UPV. Došlo sice opět ke změně hodnoty ICUR, ale ta 
se nedostala pod hranici WTP. 

4.6.6 Validace výsledků 

Jelikož model pro CHOPN je stejný jako pro ALS, tak platí stejná validace modelu, 
při které sestavení modelu a průběh péče o pacienty vyžadující ventilační podporu byl 
konzultován s experty zajišťující v ČR péči o pacienty s DUPV (navrhovatelé 
a dodavatelé DUPV dle metodiky VZP ČR). V rámci interní validace byly využity 
základní nástroje v programu TreeAge Pro, které neodhalily žádné chyby v početních 
postupech. Externí validace samotného modelu bude provedena s dostupnými zdroji 
v diskuzi kapitole 5, a to společně s výsledky týkající se diagnózy CHOPN. 
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4.6.7 Celospolečenská perspektiva 

Po analýze nákladů a užitku z perspektivy plátce péče následovala opět analýza 
nákladů a užitku z celospolečenské perspektivy. Nastavení a vlastnosti Markovových 
modelů byly beze změny oproti perspektivě plátce. Změna proběhla u vstupních nákladů 
a z důvodu celospolečenské perspektivy byla hodnocena kvalita života neformálních 
pečovatelů. 

Identifikace nákladů 

 V rámci celospolečenské perspektivy jsou zahrnuty pro jednotlivé stavy náklady 
z perspektivy plátce (viz kapitola 4.1), náklady z perspektivy pacienta (viz kapitola 4.3) 
a nepřímé náklady (viz kapitola 4.4). Náklady jsou kalkulovány pro rok 2020 a pro úpravu 
budoucích nákladů byla zvolena 3% diskontní sazba [45, 90]. 

 Výpočet nákladů pro CHOPN z celospolečenské perspektivy byl proveden stejně jako 
pro onemocnění ALS (viz kapitola 4.5.7). Jediná změna proběhla u nákladů na neformální 
péči, u které byly využity jiné hodnoty pro výpočet v souvislosti se stráveným časem 
neformální péče o pacienta. Podkladem pro tuto změnu byla španělská studie [173], která 
hodnotí dopady na neformálního pečovatele pečujícího o pacienta s CHOPN. Studie 
neanalyzuje jednotlivé typy léčby, tudíž ani to, zda pacient potřebuje ventilační podporu. 
Proto byly pro účely výpočtu nákladů jednotlivé hodnoty dle závislosti pacienta 
zpracovány jako vážený průměr. Vážený průměr počtu hodin neformální péče odpovídá 
hodnotě 9,5±13,1 a byl použit pro invazivní i neinvazivní domácí umělou plicní ventilaci. 
Upravené náklady pro celospolečenskou perspektivu použité v modelu jsou uvedeny 
v tabulce 4.80. 
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Tabulka 4.80: Náklady zdravotních stavů z celospolečenské perspektivy – CHOPN 

Zdravotní stavy 
DUPV 

Náklady z 
perspektivy plátce 

Náklady z 
perspektivy pacienta 

Sociální transferové 
platby 

Náklady spojené se 
ztrátou produktivity 

Náklady na 
neformální péči Celkem 

NIV 17 058 Kč 339 Kč 18 539 Kč 24 739 Kč 64 890 Kč 125 565 Kč 
IV 129 051 Kč56 3 051 Kč 18 539 Kč 24 739 Kč 64 890 Kč 240 270 Kč 

Hospitalization 
1.-3. měsíc 

338 277 Kč, další 
měsíce 224 502 Kč 

- 18 539 Kč 24 739 Kč 24 739 Kč 
1.-3. měsíc 

406 293 Kč, další 
měsíce 292 518 Kč 

Transfer 
(Transition to IV) 

4 459 Kč - - - - 4 459 Kč 

Transfer 
(Hospitalization) 

4 412 Kč - - - - 4 412 Kč 

Transfer 
(Transition to home 

with IV) 
4 074 Kč - - - - 4 074 Kč 

Death - - - - - 0 Kč 
Zdravotní stavy 

UPV 
Náklady za měsíc 

(30 dní)      

NIV 224 502 Kč57 0 Kč 8 069 Kč 24 739 Kč 0 Kč 257 309 Kč 
IV 224 502 Kč57 0 Kč 8 069 Kč 24 739 Kč 0 Kč 257 309 Kč 

Death - - - - - 0 Kč 

 
56 Průměrná úhrada za mobilního a imobilního pacienta. 
57 Pro účely Markovova modelu „UPV“ byly použity náklady NVP. 
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Identifikace přínosů 

 V rámci identifikace přínosů byly přidány přínosy týkající se kvality života 
neformálních pečovatelů, která může být vlivem domácí umělé plicní ventilace 
ovlivněna. Jako zdroj byla zvolena studie [174], která hodnotila kvalitu života 
neformálního pečovatele pomocí visuálně analogové škály dotazníku EQ-5D [110]. Jedná 
se však opět obecně o pacienty s CHOPN bez analýzy, jaký typ léčby je jim poskytován. 
Jelikož jsou k dispozici údaje o kvalitě života v rozmezí 3 let, tak hodnoty byly proloženy 
křivkou v programu R [153], aby se získaly hodnoty pro celý časový horizont 
modelování. Průměrný věk neformálního pečovatele v dané studii je 62,08 let. Pro účely 
modelování, kdy se stanovuje délka života na 120 let, byla proložena křivka hodnot od 
62,08 let do 120 let, kterým by kvalita života odpovídala hodnotě 0. Stejné hodnoty budou 
použity jak pro neinvazivní přístup, tak pro invazivní přístup domácí umělé plicní 
ventilace a umělé plicní ventilace ve zdravotnickém zařízení. 

Vyhodnocení Markovových modelů   

Vyhodnocení Markovových modelů bylo provedeno za použití kvality života pacienta 
a následně za použití kvality života neformálního pečovatele. V obou případech došlo ke 
změně v oblasti nákladů. Na obrázku 4.23 jsou vidět změny kumulativních nákladů 
z perspektivy celospolečenské oproti perspektivě plátce zdravotní péče (obrázek 4.20). 
V druhém případě byly navíc také změněny vstupní přínosy, které jsou vztažené ke 
kvalitě života neformálního pečovatele. Při vyhodnocení došlo tedy ke změně 
kumulativních přínosů, které jsou na obrázku 4.24.   

 

Obrázek 4.23: Kumulativní náklady z perspektivy celospolečenské – CHOPN 
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Obrázek 4.24: Kumulativní přínosy neformálního pečovatele – CHOPN 

Analýza nákladů a užitků 

 Analýza nákladů a užitku byla vyhodnocena s použitím nákladů z celospolečenské 
perspektivy za použití kvality života pacientů (viz tabulka 4.81) a dále za použití kvality 
života neformálního pečovatele (viz tabulka 4.82). Následně byly výsledky jednotlivých 
analýz sloučeny a byla vyhodnocena celková analýza nákladů a užitku z perspektivy 
celospolečenské, která hodnotí dvě strategie poskytování umělé plicní ventilace 
u pacientů s diagnózou CHOPN v rámci 10letého horizontu. Výsledky analýzy nákladů 
a užitků z celospolečenské perspektivy jsou uvedeny v tabulce 4.83. 

Tabulka 4.81: Výsledky analýzy nákladů a užitku – přínosy pacienta – CHOPN 

Strategie Náklady 
[Kč] 

Inkrementální 
náklady [Kč] 

Přínosy 
[QALY] 

Inkrementální 
přínosy [QALY] 

ICUR 
[Kč/QALY] 

DUPV 5 023 585 0 1,21 0 0 
UPV 6 640 557 -1 616 972 1,16 0,05 -3,5*107 

Tabulka 4.82: Výsledky analýzy nákladů a užitku – přínosy neformálního pečovatele – 
CHOPN 

Strategie Náklady 
[Kč] 

Inkrementální 
náklady [Kč] 

Přínosy 
[QALY] 

Inkrementální 
přínosy [QALY] 

ICUR 
[Kč/QALY] 

DUPV 5 023 585 0 1,31 0 0 
UPV 6 640 557 -1 616 972 1,40 -0,09 1,9*107 

Tabulka 4.83: Výsledky analýzy nákladů a užitku z celospolečenské perspektivy – 
CHOPN 

Strategie Náklady 
[Kč] 

Inkrementální 
náklady [Kč] 

Přínosy 
[QALY] 

Inkrementální 
přínosy [QALY] 

ICUR 
[Kč/QALY] 

DUPV 5 023 585 0 2,52 0 0 
UPV 6 640 557 -1 616 972 2,56 -0,04 4,1*107 
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4.7 Řízení rizik 

Zde je uvedena část výsledků vycházející z diplomové práce [175], která byla se 
studentem konzultována a výsledky publikovány [176, 177]. Uvedené výsledky jsou 
zaměřeny na řízení rizik u domácí umělé plicní ventilace, jelikož přesun pacienta do 
domácí péče v rámci DUPV s sebou nese řadu rizik. I když rizika nemusí nikdy 
vzniknout, tak je nutné s nimi počítat a analyzovat je. 

4.7.1 Analýza způsobů a důsledků poruch ve zdravotnictví (HFMEA) 

Analýza způsobů a důsledků poruch ve zdravotnictví (HFMEA) je prospektivní 
analýza vycházející z kombinace několika metod. Tato analýza byla na základě svojí 
povahy aplikována pro oblast samotné léčby DUPV, resp. oblast ošetřovatelské péče. 
Průběh celé metody je obsažen v následujících 5 krocích.  

1. Definice tématu HFMEA 

Ošetřovatelská péče je neoddělitelná součást terapie pacientů s DUPV, u které 
můžeme předpokládat vznik potenciálních rizik. Na individuálním ošetřovatelském plánu 
se podílí řada osob, jejichž spolupráce je potřebná k dosažení co nejvyšší kvality 
poskytované péče. Analýza byla provedena z pohledu zdravotních rizik pacienta. 
U pacientů můžeme očekávat zhoršování zdravotního stavu na základě průběhu nemoci, 
ale s tím spojená rizika často nemůžeme ovlivnit. Analýza byla tedy zacílena na situace, 
které jsou neočekávané a nesouvisí přímo s danou diagnózou. 	

2. Tým odborníků 

Při sestavování týmu byla navázána spolupráce s Fakultní nemocnicí v Motole, 
protože se podílí na zprostředkovávání DUPV v prostředí České republiky. Tým byl 
tvořen primářkou následné NIP a DIOP Fakultní nemocnice v Motole a zdravotní sestrou 
ze stejného oddělení. Zdravotní sestra mimo jiné zastupovala i neformálního ošetřovatele, 
který by měl být začleněn do celé analýzy rizik. Hlas neformálního ošetřovatele má totiž 
velkou váhu při rozhodování o závažnosti a pravděpodobnosti možných rizik a dále je 
možné vytvořit taková opatření, která jsou na míru jak pacientům, tak ošetřovatelům, kteří 
se podílejí na celém procesu DUPV. Z Fakultní nemocnice v Motole se dále podílel na 
analýze profesor kliniky anesteziologie a resuscitace. Posledním členem týmu byl pak 
koordinátor občanského sdružení Dech života.  

3. Grafické znázornění procesu 

Oblastí hodnocení je ošetřovatelský plán, který se může u jednotlivých pacientů lišit. 
Přesto bylo jeho grafické znázornění vytvořeno tak, aby plán bylo možné využít pro 
většinu pacientů s DUPV. Mezi odlišnosti můžeme zařadit třeba invazivní vstupy jako je 
PEG, tracheostomie nebo močový katétr. Díky tomu je grafické zpracování vytvořeno 
tak, aby bylo možné invazivní vstupy do hodnocení zahrnout nebo vyloučit. Grafické 
znázornění procesu je uvedeno na obrázku 4.25. 
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Obrázek 4.25: Grafické znázornění ošetřovatelského plánu [175] 
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4. Provedení analýzy rizik 

Analýza rizik byla provedena se snahou identifikovat možná selhání u jednotlivých 
procesů a podprocesů. Tato selhání by mohla představovat určitá zdravotní rizika 
a týmem odborníků jich bylo identifikováno celkově 41.  

Po vytvoření grafického znázornění ošetřovatelského plánu a identifikaci selhání 
k jednotlivým procesům bylo nutné definovat týmem odborníků pro samotnou analýzu 
stupně závažnosti dle dopadu na jednotlivé pacienty. Jednotlivé hodnoty závažnosti jsou 
popsány v tabulce 4.84.  

Tabulka 4.84: Definování míry závažnosti HFMEA [175] 

Závažnost Popis Klasifikace 
Malá Bez zdravotních obtíží, nedojde ke zhoršení zdravotního stavu 1 

Střední Dočasné zdravotní obtíže, které nevyžadují odborný lékařský zásah 2 
Velká Zdravotní obtíže, které mohou vyžadovat odborný lékařský zásah a 

mohou vést k dlouhodobému zhoršení stavu 
3 

Katastrofická Obtíže vedoucí k trvalým následkům nebo riziku úmrtí 4 

Dále byly odborným týmem definovány hodnoty pravděpodobnosti na základě míry 
potenciálního výskytu jednotlivých selhání. Tyto hodnoty jsou definovány v tabulce 4.85. 

Tabulka 4.85: Definování míry pravděpodobnosti HFMEA [175] 

Pravděpodobnost Popis Klasifikace 
Nepravděpodobná Ve většině případů může nastat v rámci 5-30 let 1 

Méně častá Ve většině případů může nastat v rámci 2-5 let 2 
Častá Ve většině případů může nastat 1-2 do roka 3 

Velmi častá Ve většině případů může nastat několikrát do roka 4 

Po definování míry závažnosti a pravděpodobnosti byly míry k jednotlivý selháním 
přiřazeny. Jelikož se jedná o terapii pomocí DUPV, tak se u většiny selhání vyskytuje 
vyšší míra závažnosti než pravděpodobnosti, což se objevilo u 29 selhání. U 7 selhání 
byla míra závažnosti a pravděpodobnosti stejná a u zbylých 5 selhání byla naopak míra 
závažnosti nižší než míra pravděpodobnosti. Po přiřazení hodnot závažnosti 
a pravděpodobnosti byla stanovena hodnota Hazard Score, která se vypočítá 
vynásobením hodnoty míry závažnosti a pravděpodobnosti. Na základě matice rizik (viz 
tabulka 4.86), která byla sestavena opět týmem odborníků, a hodnoty Hazard Score bylo 
identifikováno 6 kritických selhání. Hranice pro kritickou rizikovost byla nastavena na 
hodnotu 8 a tudíž u selhání s hodnotou 8 a více nebylo nutné řešit, zda jsou hrozbou pro 
selhání celého procesu. 
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Tabulka 4.86: Hazard Scoring Matrix [175] 

Pr
av

dě
po

do
bn

os
t  velmi častá 4 8 12 16 

častá 3 6 9 12 

méně častá 2 4 6 8 

nepravděpodobná 1 2 3 4 

 
 

malá střední velká katastrofická 

 
 

Závažnost 

Dle postupu rozhodovacího stromu HFMEA (viz obrázek 3.2) byl vybrán další postup 
pro jednotlivá selhání. Rozhodovací strom řeší otázky, které se týkají rizika selhání celého 
procesu, efektivity procesů kontroly selhání a zjistitelnosti selhání. Rizikem selhání 
celého procesu v této analýze je nemožnost dále využívat DUPV, což může vést 
k hospitalizaci pacienta. Pomocí rozhodovacího stromu bylo zhodnoceno 14 selhání, 
u nichž bylo potřeba definovat potenciální příčiny a zaměřit se na jejich následná řešení. 	

5. Identifikace akcí a výsledků 

Jakmile došlo k identifikaci potenciálních příčin, tak byla opět stejným způsobem 
u daných příčin stanovena míra závažnosti a pravděpodobnosti, použita matice rizik 
a rozhodovací strom HFMEA. Identifikace akcí a výsledků pro 14 analyzovaných selhání 
jsou uvedeny v následujícím textu a v tabulce 4.87. Analýzy sledující všech 
41 zkoumaných rizik jsou uvedeny v příloze E. 

Selhání procesního kroku 2A	

V rámci kontroly tracheostomické manžety byla identifikována selhání, která se týkají 
jejího tlaku. Ten může být buď nadměrný nebo nedostatečný. Závažnějším selháním je 
nadměrný tlak, jelikož dochází k útlaku stěn trachey a je zde možnost prasknutí dané 
manžety. Na základě analýzy rizika pomocí Hazard Scoring Matrix a rozhodovacího 
stromu bylo toto selhání následně řešeno. Mezi možné příčiny tohoto selhání, které byly 
stanoveny odborným týmem, patří nedostatečná zkušenost ošetřovatele a nedostatečné 
vybavení. První z příčin lze vyřešit pravidelným sledováním stupně edukace 
neformálního pečovatele, což může provádět např. formální ošetřovatel. Druhou z příčin 
lze vyřešit zejména nákupem vhodného vybavení (manometr pro měření tlaku) a následně 
kontrolou pro správnou funkčnost. 

Selhání procesního kroku 2C	

Dalším selháním v prvním kroku byla nedostatečná dezinfekce kanyly během čištění. 
Identifikovanou příčinou je lidský faktor v podobě nesprávně či nedbale prováděné 
dezinfekce. To lze řešit edukací ošetřovatele a poskytnutím doporučeného postupu 
k daným činnostem.	
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Selhání procesního kroku 2D	

Vznik dekanylace nebo posunutí tracheostomické kanyly do nevhodné pozice je 
dalším selháním. Jedná se o stavy, které je nutné považovat za závažné a mohou být 
způsobeny lidským faktorem nebo nevhodný vybavením. Lidský faktor lze opět 
minimalizovat pravidelnou kontrolou edukace ošetřovatele a dále také poskytnutím 
doporučeného postupu k dané činnosti. Pokud by se jednalo o nevhodné vybavení, tak je 
nutné požádat o nový typ vybavení, což může být jiný typ fixace kanyly nebo změna 
samotné kanyly na základě doporučení lékaře.	

Selhání procesního kroku 3A	

Dále je nutno zabývat se selháním souvisejícím s kontrolou a výměnou katetru. Jednou 
z příčin selhání při kontrole a výměně katetru je nedodržení hygienických zásad. To je 
především dáno lidským faktorem. Jak již bylo zmíněno dříve, tento faktor u mnoha rizik 
bude přetrvávat. Je možné ho eliminovat důslednou kontrolou personálu, dále nastavením 
interních předpisů či proškolením personálu o významu dané problematiky. Snížení 
pravděpodobnosti selhání tohoto rizika je také spojeno s edukací ošetřovatelů po prvních 
6-12 měsících. 	

Selhání procesního kroku 4A	

Selhání spojené s nedostatečnou kontrolou místa vpichu v rámci péče PEG se zpravidla 
skládají z příčiny nedodržení hygienických zásad (4A1) a selhání při nerozpoznání 
infekce (4A2). Nerozpoznání infekce pak může souviset buď s chybějící nebo 
nedostatečnou edukací a dále může být příčinou nedostatečná pozornost. Tomuto riziku 
lze předcházet především rozvržením úkolů při zabezpečování DUPV mezi formální 
a neformální pečovatele a dále pak nastavením kontroly rozvrhu léčebného plánu. Při 
nedodržování hygienických zásad je třeba k minimalizaci tohoto rizika důsledně edukovat 
neformální pečovatele. K tomu může opět dopomoci např. vytvoření doporučených 
postupů či proškolení ohledně významu problematiky a řešení dané situace. 	

Selhání procesního kroku 5A	

V pátém kroku týkající se péče o pokožku a pohybový aparát bylo analyzováno riziko 
selhání při polohování pacienta, které se skládá z několika dílčích rizik. Jedná se 
o nedostatečnou frekvenci, pád pacienta při manipulaci a dekanylaci tracheostomické 
kanyly. Nedostatečná frekvence polohování může být dána časovou náročností, či 
zanedbáním ošetřovatele. Zde je jednoznačně na místě opět důsledné proškolení 
ošetřujících, dále je možné částečně toto riziko eliminovat nákupem antidekubitní 
matrace či polohovatelného lůžka. Dalším doporučením vedoucím k eliminaci tohoto 
rizika je nastavení pravidelného hodnocení dekubitů dle standardní škály pro hodnocení 
dekubitů. S rizikem pádu pacienta při manipulaci může být spjato s nedostatečným 
zabezpečením lůžka, popř. s vyčerpaností pečovatele. Toto riziko je možno eliminovat 
řádnou kontrolou léčebného plánu, dále pak důslednou komunikací mezi formální 
a neformální ošetřovatelskou péčí u daného pacienta. Taktéž je možno alespoň částečně 
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toto riziko eliminovat pořízením zvedáku či vhodnějšího lůžka. Dalším rizikem 
spojeného s chybnou manipulací u polohování je dekanylace tracheostomické kanyly, 
která může být způsobena nepozorností ošetřovatele či zvolením nevhodného typu 
kanyly. Toto riziko lze částečně eliminovat důsledným proškolením a konzultací 
s lékařem ohledně vhodnosti velikosti kanyly.	

Selhání procesního kroku 6A	

V rámci péče o dýchací cesty a dutinu ústní může dojít při péči o sekreci k narušení 
sterility odsávačky nebo iritaci trachey odsávačkou. Neprovedení sterilizace odsávačky 
může být dáno už z výroby. Riziko z pohledu výrobce by však mělo být vskutku 
minimální vzhledem k dozoru nad trhem se zdravotnickými prostředky v České republice. 
Nejvyšší riziko související s tímto selháním tedy souvisí opět s lidským faktorem. To je 
možné eliminovat důsledným proškolením, komunikací mezi formálními a neformálními 
ošetřovateli a dále pravidelnou edukací. Iritace trachey může být zapříčiněna několika 
způsoby. Jedná se o nešetrné odsávání, nevhodné vybavení a přílišnou intenzitu 
odsávačky. Všechna tato rizika souvisejí s vhodností vybavení, s upravením odsávačky 
či s nefunkčností odsávačky. V případě potřeby je možné toto riziko eliminovat 
proškolením a dále konzultací s technikem společnosti, od které je odsávačka pořízena. 
Dále je u odsávání potřeba důsledně komunikovat s pacientem, aby nedošlo k nějaké 
nežádoucí příhodě. 	

Selhání procesního kroku 6D	

Riziko související se zvlhčováním vzduchu v rámci péče o dýchací cesty a dutinu ústní 
je spojeno především s hromaděním vody v okruhu. To může následně vést k vyššímu 
bakteriálnímu podílu, který jde do inspiračního filtru, dále pak nefunkčností okruhu  
a v neposlední řadě ke vznikajícím alarmům na domácím plicním ventilátoru. Toto riziko 
může vzniknout jednak nedostatečnou edukací ošetřovatelů a dále pak nedostatečnou 
kontrolou příslušenství. To se dá částečně eliminovat pravidelnou kontrolou okruhu, což 
může být součástí ošetřovatelského plánu. 	

Selhání procesního kroku 7A	

Posledním krokem v ošetřovatelském plánu je uživatelská údržba technického 
vybavení, v němž dalším zdrojem možných selhání může být čištění ventilátoru a dalšího 
vybavení. To může být spojeno s dvěma faktory, kterými jsou nedostatečná frekvence 
čištění či nedostatečná pečlivost. Oba tyto faktory mohou být dány zejména lidským 
selháním, a to především špatnou či nedůslednou edukací a špatně nastavenými činnostmi 
mezi jednotlivci, kteří se na ošetřování pacienta podílejí. Eliminovat tato rizika lze 
především důsledným proškolením a efektivním nastavením ošetřovatelského plánu. 	
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Tabulka 4.87: Hodnocení selhání v procesu ošetřovatelského plánu [175] 

Analýza rizik Identifikace akcí a výsledků 
Krok v 
procesu 

Selhání Potenciální 
příčina 

Hazard 
Score 

Riziko 
selhání 

procesu? 

Efektivní 
proces 

kontroly? 

Dostatečná 
detektabilita? 

Pokračovat? Další akce Popis akce Hodnocení výsledků 

Kontrola 
manžety (2A) 

Nadměrný tlak 
v manžetě 

(2A1) 

Nezkušenost 
ošetřovatele 

(2A1a) 

3 Ano Ne Ne Ano Kontrolovat Pravidelná kontrola 
dostatečné míry 

edukace 

Kontrola edukace 
neformálních 

ošetřovatelů po prvních 
6 a 12 měsících 

Nedostatečné 
vybavení – 
manometr 

(2A1b) 

12 → Ne Ne Ano Eliminovat Podání žádosti o 
poskytnutí 
manometru 
pojišťovnou 

Stanovení pojišťovny o 
výsledcích žádosti 

Čištění 
vnitřní 

kanyly (2C) 

Nedostatečná 
dezinfekce 

(2C2) 

Lidský faktor 
(2C2a) 

8 → Ne Ne Ano Kontrolovat Guideliny, školení o 
významu 

problematiky 

Kontrola edukace 
neformálních 

ošetřovatelů po prvních 
6 a 12 měsících 

Výměna 
fixační pásky 

(2D) 

Dekanylace 
nebo posunutí 

tracheostomické 
kanyly 
(2D2) 

Lidský faktor 
(2D2a) 

8 → Ne Ne Ano Kontrolovat Pravidelná kontrola 
dostatečné míry 

edukace 

Kontrola edukace 
neformálních 

ošetřovatelů po prvních 
6 a 12 měsících 

Nevhodný typ 
kanyly/pásky 

(2D2b) 

6 Ano Ne Ne Ano Eliminovat Zažádat o nový druh 
vybavení 

Lékařský posudek 

Kontrola a 
výměna 

katétru (3A) 

Nedodržení 
hygienických 
zásad (3A1) 

Lidský faktor 
(3A1a) 

8 → Ne Ne Ano Kontrolovat Guideliny, školení o 
významu 

problematiky 

Kontrola edukace 
neformálních 

ošetřovatelů po prvních 
6 a 12 měsících 
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Analýza rizik Identifikace akcí a výsledků 
Krok v 
procesu 

Selhání Potenciální 
příčina 

Hazard 
Score 

Riziko 
selhání 

procesu? 

Efektivní 
proces 

kontroly? 

Dostatečná 
detektabilita? 

Pokračovat? Další akce Popis akce Hodnocení výsledků 

Kontrola 
místa vpichu 

(4A) 

Nedodržení 
hygienických 
zásad (4A1) 

Lidský faktor 
(4A1a) 

8 → Ne Ne Ano Kontrolovat Guideliny, školení o 
významu 

problematiky 

Kontrola edukace 
neformálních 

ošetřovatelů po 
prvních 6 a 12 

měsících 
Selhání při 

nerozpoznání 
infekce 
(4A2) 

Nedostatečná 
edukace (4A2a) 

4 Ano Ano - Ne    

Nedostatečná 
pozornost 

(4A2b) 

8 → Ne Ne Ano Kontrolovat Vhodné rozvržení 
úkolů mezi formální 

a neformální 
pečovatele, 

kooperace obou 
členů 

Kontrola rozvrhu 
léčebného plánu 

Polohování 
(5A) 

Nedostatečná 
frekvence (5A1) 

Časová 
náročnost, 
nedbalost 
(5A1a) 

9 → Ne Ne Ano Eliminovat Zažádat o 
antidekubitní 

matraci 

Pravidelně, dle škály 
hodnocení dekubitů 

Pád pacienta při 
manipulaci 

(5A3) 

Nedostatečné 
zabezpečení 
lůžka (5A3a) 

9 → Ne Ne Ano Eliminovat Zajistit vhodné 
vybavení, lůžko 

- 

Vyčerpanost 
pečovatele 

(5A3b) 

9 → Ne Ne Ano Kontrolovat Vhodné rozvržení 
úkolů mezi formální 

a neformální 
pečovatele, 

kooperace obou 
členů 

Kontrola rozvrhu 
léčebného plánu 

Dekanylace 
tracheostomické 

kanyly (5A6) 

Lidský faktor 
(5A6a) 

3 Ano Ne Ne Ano Přijmout - - 

Nevhodný typ 
kanyly (5A6b) 

6 Ano Ne Ne Ano Eliminovat Zažádat o vhodnější 
vybavení po 

konzultaci s lékařem 

Lékařský posudek 
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Analýza rizik Identifikace akcí a výsledků 
Krok v 
procesu 

Selhání Potenciální 
příčina 

Hazard 
Score 

Riziko 
selhání 

procesu? 

Efektivní 
proces 

kontroly? 

Dostatečná 
detektabilita? 

Pokračovat? Další akce Popis akce Hodnocení výsledků 

Péče o sekreci 
(6A) 

Nesterilní 
odsávačka 

(6A2) 

Lidský faktor 
(6A2a) 

6 Ano Ne Ne Ano Kontrolovat Guideliny, školení 
o významu 

problematiky 

Kontrola edukace 
neformálních 

ošetřovatelů po prvních 
6 a 12 měsících 

Iritace trachey 
odsávačkou 

(6A3) 

Nešetrné 
odsávání 
(6A3a) 

6 Ano Ne Ano Ne    

Nevhodné 
vybavení 
(6A3b) 

3 Ano Ne Ne Ano Eliminovat Žádost o 
vhodnější 
vybavení 

Subjektivní hodnocení 
pacientem 

Přílišná 
intenzita 

odsávačky 
(6A3c) 

6 Ano Ne Ne Ano Kontrolovat Upravení 
nastavení 
odsávačky 

Subjektivní hodnocení 
pacientem 

Zvlhčování 
vdechovaného 
vzduchu (6D) 

Iritace trachey 
odsávačkou 

(6A3) 

Nevhodné 
vybavení 
(6A3b) 

3 Ano Ne Ne Ano Eliminovat Žádost o 
vhodnější 
vybavení 

Subjektivní hodnocení 
pacientem 

Přílišná 
intenzita 

odsávačky 
(6A3c) 

6 Ano Ne Ne Ano Kontrolovat Upravení 
nastavení 
odsávačky 

Subjektivní hodnocení 
pacientem 

Čištění 
ventilátoru a 

dalšího 
vybavení (7A) 

Nedostatečná 
frekvence 

(7A1) 

Přílišná 
intenzita 

odsávačky 
(6A3c) 

6 Ano Ne Ne Ano Kontrolovat Upravení 
nastavení 
odsávačky 

Subjektivní hodnocení 
pacientem 

Nejasné 
rozvržení úkolů 

mezi 
ošetřovatele 

(7A1b) 

6 Ano Ne Ne Ano Kontrolovat Pravidelné 
kontroly 

zodpovědností 
ošetřovatelského 

plánu 

Checklist úkolů 

Nedostatečná 
pečlivost (7A2) 

Lidský faktor 
(7A2a) 

6 Ano Ne Ne Ano Kontrolovat Guideliny, školení 
o významu 

problematiky 

Kontrola edukace 
neformálních 

ošetřovatelů po prvních 
6 a 12 měsících 
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4.7.2 Analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA) 

Jak bylo zjištěno v předchozí analýze HFMEA, tak během ošetřovatelské péče 
poskytované pacientovi vznikají jistá rizika, která jsou často způsobena lidským 
faktorem. Analýza způsobů a důsledků poruch je proaktivní metoda, která byla naopak 
využita pro identifikaci možných selhání u technického vybavení, resp. jednotlivých částí 
plicního ventilátoru. Metoda je rozdělena do následujících 7 kroků. 

1. Výběr oblasti hodnocení 

Zajištění invazivní DUPV je závislé na moderním technickém vybavení, které s sebou 
může přinést určitá rizika. Právě proto je FMEA zaměřena na technické vybavení, a to na 
plicní ventilátor využívaný pro DUPV. Velká část pacientů je na chodu přístroje 
bezprostředně závislá a v případě jeho poruchy by mohlo dojít k života ohrožující situaci. 
Z tohoto důvodu je analýza zaměřena na technické poruchy, které by mohly nastat při 
užívání plicního ventilátoru [175, 177]. 

2. Výběr multidisciplinárního týmu 

Pro tvorbu analýzy bylo potřeba zajistit odborníky zabývajícími se problematikou 
technických poruch. Tým byl tvořen dvěma servisními techniky, kteří zajišťují servis 
plicních ventilátorů užívaných v domácí péči a mají mnohaleté zkušenosti s jejich 
poruchami [175, 177]. 

3. Tvorba jednotlivých kroků procesu 

Pro tvorbu jednotlivých kroků procesu bylo vytvořeno zjednodušené grafické schéma 
plicního ventilátoru. Postup vpravování vzduchu do dýchacích cest daného pacienta je 
zobrazeno na obrázku 4.26. Součástí tohoto procesu jsou další části sloužící ke kontrole 
a zajištění správné funkčnosti plicního ventilátoru [175, 177]. 

 

Obrázek 4.26: Schéma plicního ventilátoru pro DUPV [175, 177] 
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4. Výčet potenciálních selhání a jejich příčin 

V rámci tohoto kroku byla provedena identifikace potenciálních selhání a následně 
byly určeny jejich možné příčiny a následky, který by mohly být způsobeny daným 
selháním. Všechna potenciální selhání byla přidělena k jednotlivým krokům daného 
procesu [175, 177]. 

5. Určení hodnoty pravděpodobnosti výskytu, odhalení a závažnosti 

Pro určení hodnoty pravděpodobnosti výskytu, odhalení a závažnosti byly týmem 
sestaveny stupnice. Jednotlivé hodnoty pravděpodobnosti výskytu jsou definovány 
v tabulce 4.88 [175, 177]. 

Tabulka 4.88: Definování hodnoty pravděpodobnosti výskytu [175, 177] 

Výskyt Popis Klasifikace 
Nepravděpodobný Ve většině případů může nastat v rámci 5-30 let 1 

Méně častý Ve většině případů může nastat v rámci 2-10 let 2 
Častý Ve většině případů může nastat 1-2 do roka 3 

Velmi častý Ve většině případů může nastat několikrát do roka 4 
Téměř jistý Ve většině případů může nastat několikrát do roka 5 

Dále byly odborným týmem definovány hodnoty pravděpodobnosti odhalení, které 
jsou uvedeny v tabulce 4.89 [175, 177]. 

Tabulka 4.89: Definování hodnoty pravděpodobnosti odhalení [175, 177] 

Odhalení Popis Klasifikace 
Jisté Včasné odhalení je jisté ve všech případech 1 

Velmi časté Včasné odhalení ve většině případů 2 
Časté Včasné odhalení v méně než polovině případů 3 

Nepravděpodobné Včasné odhalení pouze v ojedinělých případech 4 
Nemožné Není možnost včasného odhalení 5 

Jako poslední byla týmem stanovena stupnice pro hodnoty závažnosti selhání, které 
jsou uvedeny v tabulce 4.90 [175, 177]. 

Tabulka 4.90: Definování hodnoty závažnosti [175, 177] 

Závažnost Popis Klasifikace 
Nevýznamná Částečná porucha, která neovlivňuje uživatelské možnosti 

přístroje ani efekt terapie  
1 

Mírná Částečná porucha, která ovlivňuje uživatelské možnosti přístroje 2 
Střední Částečná porucha přístroje snižuje efektivitu terapie 3 
Závažná Porucha ohrožující efektivitu terapie a představující zdravotní 

rizika 
4 

Katastrofická Porucha ohrožující život pacienta. 5 
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6. Vyhodnocení výsledků analýzy   

Po přidělení hodnot pravděpodobnosti výskytu, odhalení a závažnosti bylo možné dle 
vzorce 3.4 stanovit hodnotu RPN. V tabulce 4.91 jsou uvedeny potenciální selhání, 
kterých bylo pomocí této analýzy identifikováno celkem 22. Nejčastějšími příčinami 
identifikovaných selhání jsou zanesení součástek nečistotami, vystavení nepřiměřeným 
tepelným podmínkám a mechanické poškození způsobené lidským faktorem [175, 177]. 

Dle zkušeností jednotlivých členů týmu je možné zaznamenat i dehtové stopy na 
turbíně ventilátoru, které vznikají od cigaretového kouře přítomného v blízkosti plicního 
ventilátoru. Přehřátí plicního ventilátoru je nejčastěji způsobeno právě při zanášení 
součástek nečistotami a potom také nepřiměřenému vystavování slunečnímu záření. 
Stejně jako tomu bylo u analýzy HFMEA, tak velkým rizikem je lidský faktor, který není 
možné nikdy zcela odstranit. Stejně jako u jiného technického vybavení dochází přirozeně 
k opotřebení součástek. Je tedy potřeba dle doporučení výrobce dodržovat pravidelné 
kontroly, provádět funkční testy plicního ventilátoru a používat pouze originální náhradní 
díly a příslušenství [175, 177]. 

7. Stanovení priorit jednotlivých selhání/poruch na základě hodnot RPN 

V poslední části analýzy byla na základě velikosti RPN stanovena priorita pozornosti 
selhání. U selhání s nejvyšší hodnotou RPN byla provedena nápravná opatření a bylo 
využito Paretova diagramu pro zhodnocení rizika jednotlivých součástek a jejich podílu 
na celkovém počtu poruch. Paretův diagram je uveden na obrázku 4.27 [175, 177]. 

 

Obrázek 4.27: Paretův diagram pro hodnocení priority rizik dle RPN [175, 177] 

 Na základě Paretova diagramu můžeme říci, že mezi nejrizikovější komponenty 
plicního ventilátoru patří turbína, mikroprocesor, alarm a baterie, které celkově zastupují 
80 % všech poruch [175, 177]. 
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Tabulka 4.91: Identifikace a hodnocení rizik pomocí FMEA [175, 177] 

Součástka Selhání Příčina Následky 

Zá
va

žn
os

t 

V
ýs

ky
t 

O
dh

al
en

í  

R
PN

 

Opatření 

Filtr Zanesení filtru Nepravidelná kontrola čistoty 
Přehřátí systému; 

Snížení doby životnosti 
součástek 

3 3 2 18 Pravidelná výměna filtru 

Inspirační 
ventil 

Porušení 
ventilu 

Mechanická porucha vlivem 
lidského faktoru; 

Neoriginální spotřební materiál 

Porucha proudění vzduchu 
ventilátorem 3 2 3 18 Vhodné prostorové rozmístění 

vybavení 

Turbína 

Nedostatečný 
výkon 

Nečistota na součástce; 
Přehřátí kvůli neoriginálnímu 

vybavení (brašna) 

Nedosažení potřebného tlaku 
či objemu 4 3 4 48 

Zajištění vyšší čistoty domácího 
prostředí; 

Využívání originálního vybavení 

Ztráta funkce 
turbíny 

Mechanická porucha vlivem 
lidského faktoru; 

Nečistota na součástce; 

Pacient nemá přísun 
vzduchu z ventilátoru 5 3 4 60 

Vhodné prostorové rozmístění 
vybavení; 

Zajištění vyšší čistoty domácího 
prostředí 

Porucha 
kontinuálního 
běhu turbíny 

Mechanická porucha vlivem 
lidského faktoru 

Nečistota na součástce; 

Ztráta kontinuálního 
zásobení vzduchem 4 3 4 48 

Vhodné prostorové rozmístění 
vybavení; 

Zajištění vyšší čistoty domácího 
prostředí 

Přehřátí 
turbíny Nečistota na součástce Snížení životnosti součástek 3 4 4 48 Zajištění vyšší čistoty domácího 

prostředí 

Proporcionální 
ventil pro 

PEEP 

Porucha 
funkce chlopně 

ventilu 

Nečistota na součástce; 
Vadná součástka z výroby Změna PEEP tlaku 3 2 4 24 

Zajištění vyšší čistoty domácího 
prostředí; 

Provádění pravidelné bezpečnostně 
technické kontroly 

Proporcionální 
regulátor 

Nedomykavost 
chlopně 

regulátoru 

Nečistota na součástce; 
Vadná součástka z výroby 

Nedostatečný nebo 
nadměrný tlak z ventilátoru 3 2 4 24 

Zajištění vyšší čistoty domácího 
prostředí; 

Provádění pravidelné bezpečnostně 
technické kontroly 
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Součástka Selhání Příčina Následky 

Zá
va

žn
os

t 

V
ýs

ky
t 

O
dh

al
en

í 

R
PN

 

Opatření 

Senzory tlaku a 
průtoku 

Měří chybné 
hodnoty 

Nečistota na součástce; 
Mechanická porucha vlivem 

lidského faktoru; 
Kondenzace páry na čidlech 

Chybné údaje o ventilačním 
procesu 3 2 3 18 

Zajištění vyšší čistoty domácího 
prostředí; 

Vhodné prostorové rozmístění 
vybavení; 

Kontrola stavu vlhkosti okruhu 
Expirační ventil Porušení 

ventilu 
Mechanická porucha vlivem 

lidského faktoru; 
Neoriginální spotřební materiál 

Porucha proudění vzduchu 3 2 3 18 Vhodné prostorové rozmístění 
vybavení; 

Využívání originálního vybavení 
Mikroprocesor Ztráta řídící 

funkce 
Mechanická porucha vlivem 

lidského faktoru; 
Nevhodný externí zdroj napájení 

Funkce ventilátoru je 
vyřazena 

5 2 4 40 Vhodné prostorové rozmístění 
vybavení; 

Pořízení vhodného externího zdroje; 
Provádění pravidelné bezpečnostně 

technické kontroly 
Částečná 

porucha řídící 
funkce  

Mechanická porucha vlivem 
lidského faktoru; 

Nevhodný externí zdroj napájení 

Narušení funkce ventilátoru 4 3 4 48 Vhodné prostorové rozmístění 
vybavení; 

Pořízení vhodného externího zdroje 
Chybné 

zpracování 
přijímaných a 
odesílaných 

dat 

Vadná součástka z výroby Narušení funkce ventilátoru 4 3 4 48 Provádění pravidelné bezpečnostně 
technické kontroly 

Displej Nereaguje na 
dotyk 

Mechanická porucha vlivem 
lidského faktoru; 

Opotřebení 

Není možnost ovládat 
nastavení ventilátoru 

4 2 2 16 Zamezit vystavování nadměrným 
tepelným podmínkám 

Tlačítka Nereaguje při 
stisknutí 

Mechanická porucha vlivem 
lidského faktoru; 

Opotřebení 

Není možné ovládat 
nastavení ventilátoru; 

3 1 4 12 Opatrné zacházení; 
Pravidelná kontrola funkcí 

Paměť Nelze zobrazit 
potřebná data 

Softwarová porucha Ztráta informací 2 1 4 8 Pravidelné kontrola funkce 
ventilátoru 
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Součástka Selhání Příčina Následky 

Zá
va

žn
os

t 

V
ýs

ky
t  

O
dh

al
en

í 

R
PN

 

Opatření 

Alarmy 

Porucha hlasitosti 
alarmu 

Mechanická porucha vlivem 
lidského faktoru; 

Vadná součástka z výroby 

Omezení možnosti identifikace 
poruchy 4 3 3 36 Pravidelné provádění testů funkce 

ventilátoru 

Alarm se 
nespouští 

v potřebných 
situacích  

Mechanická porucha vlivem 
lidského faktoru; 

Vadná součástka z výroby 

Omezení možnosti identifikace 
poruchy; 5 2 4 40 

Pravidelné provádění testů funkce 
ventilátoru; 

Provádění pravidelné bezpečnostně 
technické kontroly 

Alarm se spouští 
bez příčiny 

Záměna technické poruchy se 
změnou zdravotního stavu 

Mechanická porucha vlivem 
lidského faktoru; 

Vadná součástka z výroby 

Omezení možnosti identifikace 
poruchy; 

Snížení pozornosti v případě 
reálné poruchy 

4 3 4 48 Pravidelné provádění testů funkce 
ventilátoru 

Baterie Redukce doby 
nabití 

Nevhodné nabíjení; 
Vystavení baterie nevhodným 

teplotním podmínkám; 

Omezení provozu náhradního 
zdroje; 

4 3 3 36 Vhodné podmínky pro napájení 

Přehřátí baterie Nevhodný zdroj napájení; 
Vystavení baterie nevhodným 

teplotním podmínkám 

Nízká nebo žádná kapacita 
baterie; 

Snížení životnosti součástek 

4 3 3 36 Zamezit vystavování nadměrným 
tepelným podmínkám; 

Provádění pravidelné bezpečnostně 
technické kontroly; 

Vhodné podmínky pro napájení 
Hlavní zdroj 

napájení 
Přerušení 
napájení 

Výpadek proudu; 
Porucha napájecího kabelu 

Nutné napájení externím 
zdrojem, omezení doby provozu 

3 3 4 36 Kvalitní externí zdroj  
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5 Diskuze 

V současné době neexistuje v České republice komplexní systém, který by zajistil 
postupné poskytování neinvazivního a invazivního přístupu domácí umělé plicní 
ventilace. Systémy poskytování těchto dvou přístupů jsou od sebe rozděleny a za domácí 
umělou plicní ventilace je v ČR obecně považován pouze přístup invazivní [35]. 
Společnost European Respiratory Society ve studii Eurovent [6], která probíhala od 
července 2001 do června 2002, uvedla jako průměrný počet pacientů s domácí umělou 
plicní ventilaci 6,6/100 000 obyvatel. Od doby tohoto průzkumu můžeme předpokládat, 
že se stalo používání DUPV více rozšířeným a neustále dochází v Evropě k nárůstu počtu 
pacientů, a to zejména díky lepším systémům úhrady zdravotní péče, rozšíření indikací 
a vývoji používaných technologií [13, 14]. V České republice se DUPV objevuje teprve 
od roku 2003 a počet pacientů se pohybuje na úrovni 125 invazivně ventilovaných 
pacientů v domácím prostředí [12]. To můžeme v současné době považovat za velmi 
podprůměrné, jelikož při správně nastaveném systému poskytování a financování DUPV 
můžeme očekávat přibližně až 600 pacientů s invazivním přístupem [30]. K tomu mohl 
přispět pilotní projekt VZP ČR, který měl odstranit náročnou administrativu a zajistit 
dostatečnou ošetřovatelskou a odbornou péči. Odpovědnost za celý přesun pacienta byla 
centralizována do jednotlivých zdravotnických zařízení, která garantovala veškerou péči 
včetně dalších potřeb pacienta s DUPV a byla hrazena formou komplexního ošetřovacího 
dne [29, 32]. Výsledky pilotního projektu byly oproti původní metodice MZ ČR pozitivní 
a získané zkušenosti mohly přinést podklady pro nové nastavení metodiky poskytování 
a financování DUPV, a to včetně neinvazivního přístupu DUPV [33]. K tomu však 
nedošlo a nová metodika VZP ČR spíše připomíná původní metodiku MZ ČR. 
Poskytování DUPV může být sice zajišťováno větším množstvím center včetně většího 
množství smluvních dodavatelů technického vybavení, ale objevují se zde opět 
administrativní kroky a jednotlivé oblasti komplexního zajištění DUPV, které jsou 
rozděleny mezi více subjektů. Oproti pilotnímu projektu VZP ČR došlo také k výraznému 
snížení úhrady z veřejného zdravotního pojištění s omezením spotřebního materiálu [35]. 
Dle konzultace s některými experty, kteří jsou součástí smluvních poskytovatelů 
zdravotních služeb a smluvních dodavatelů technického vybavení, je toto množství 
naprosto nedostačující. I když zahraniční guidelines [2, 3, 9, 11, 144, 145] doporučují 
propojení a návaznost neinvazivní a invazivní domácí umělé plicní ventilace, tak v České 
republice takové propojení neexistuje. Neinvazivní domácí umělá plicní ventilace zůstává 
opět mimo metodiku VZP ČR a pacientovi může být poskytnuta jen v podobě úhrady 
zdravotnických prostředků na poukaz [34, 40].  

Nákladová stránka DUPV byla hodnocena v několika studiích [8, 55–57], které byly 
analyzovány v rámci současného stavu problematiky a dokazují, že péče pacienta 
v domácím prostředí je levnější oproti léčbě ve zdravotnickém zařízení. Z pohledu 
nákladů je výhodné provádět také adaptační proces pacienta rovnou v domácím prostředí 
pacienta [52–54]. Náklady na danou péči jsou velmi důležité zejména pro plátce zdravotní 
péče, na jehož rozpočet padá úhrada za poskytování zdravotní péče. Dále se však náklady 
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samozřejmě dotýkají i dalších perspektiv. Proto byly náklady spojené s DUPV a UPV 
analyzovány ze tří perspektiv, a to perspektivy plátce péče, zdravotnického zařízení  
a pacienta. Součástí analýzy nákladů byla i analýza nepřímých nákladů. V rámci analýzy 
nákladů byly použity v některých případech průměrné hodnoty dostupných údajů, což 
můžeme brát jako limitaci oproti sběru reálných nákladových dat.  

Pro zhodnocení DUPV byl vybrán model pracující se zdravotními stavy, kam řadíme 
Markovovy modely. Je to způsob, kterým můžeme znázornit a kvantifikovat jednotlivé 
změny zdravotních stavů vycházející z přirozeného průběhu onemocnění nebo z použití 
dané technologie [45, 90]. Modelování a simulace včetně vyhodnocení byly vytvořeny 
prostřednictvím software TreeAge Pro Healthcare [100], v kterém jsou pro tvorbu modelu 
využívány Markovovy stromy. Chandra [94] ve své studii použil také Markovův model 
pro vyhodnocení efektivity a nákladové efektivity jednotlivých intervencí používaných 
u populace pacientů s CHOPN. Další studie [95] využívající poznatky předchozí studie 
hodnotila pomocí Markovova modelu nákladovou efektivitu, která srovnává domácí 
umělou plicní ventilaci s obvyklou péčí o pacienty s CHOPN v prostředí Spojeného 
království. Markovův model byl sestaven pro prostředí České republiky tak, aby byly 
dodrženy doporučené postupy [2, 3, 9, 11, 144, 145] týkající se poskytování péče pomocí 
domácí umělé plicní ventilace. Následná kontrola a konečné sestavení modelu byly 
konzultovány s experty zajišťující v ČR péči o pacienty s DUPV (navrhovatelé  
a dodavatelé DUPV dle metodiky VZP ČR). 

U pacientů s ALS hraje umělá plicní ventilace velkou roli v prodloužení jejich života 
a s neinvazivní umělou plicní ventilací je nutné začít včas. To dokazují i studie [3–7] 
zkoumající správný čas inicializace DUPV a použití optimální techniky ventilace. 
V modelu je zajištěna následnost péče domácí umělé plicní ventilace, a to z neinvazivní 
na invazivní domácí umělou plicní ventilaci, která by měla v rámci poskytování péče 
o pacienty s ALS fungovat [2, 3, 9, 11]. Jak už bylo ale zmíněno výše, tak v ČR tomu tak 
není a současná metodika [35] domácí umělé plicní ventilace řeší jen přístup invazivní. 

Pro nákladovou složku analýzy nákladů a užitku z perspektivy plátce byly zvoleny 
podklady týkající se roku 2020. Jednotlivé pravděpodobnosti přechodu v modelu byly 
stanoveny na základě analyzovaných studií nebo na základě expertního názoru. Stejně 
tomu bylo i u stanovení přínosů, které byly převzaty z dostupných studií a popřípadě 
upraveny dle názoru expertů.  

Hodnota ICUR stanovená z perspektivy plátce v horizontu 10 let zdravotní péče 
pacientů s ALS spadá do kvadrantu incremental cost-utility plane, v kterém má nová 
intervence nižší náklady a vyšší efekt než komparátor. To znamená, že se jedná 
o intervenci nákladově efektivní a dominantní. K těmto závěrům, kdy je DUPV levnější 
a má větší efekt, společně dochází se svými výsledky pro různé diagnózy i výše 
zmiňované studie [8, 15, 52–54, 57, 64–66, 178], i když žádná z nich přímo neprovádí 
cost-utility analýzu, která by srovnávala nemocniční a domácí použití umělé plicní 
ventilace zahrnující neinvazivní i invazivní přístup. Jednocestná analýza senzitivity 
týkající se vstupních parametrů neovlivnila výsledky a DUPV bylo vždy nákladově 
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efektivní. Provedená probabilistická analýza senzitivity ukázala možnost výsledků,  
u kterých bychom mohli DUPV považovat za nákladově neefektivní. Avšak jednalo se 
pouze o malé procento všech simulovaných výsledků. K další změně došlo u analýzy 
scénářů při úpravě hodnoty přínosů péče ve prospěch strategie ve zdravotnickém zařízení. 
Zde je možné pozorovat vyšší hodnotu QALY u strategie ve zdravotnickém zařízení. 
Avšak dle názorů expertů i analyzovaných studií [54, 59, 62, 155, 179, 180] je kvalita 
života pacienta vyšší právě v domácí péči. 

Průměrné přežití dle použité studie [152] pro získání pravděpodobnosti přežití 
odpovídá 22,9 měsícům bez použití umělé plicní ventilace, 25,8 měsícům se samotnou 
neinvazivní DUPV, 56,8 měsícům, pokud byla počáteční neinvazivní DUPV následována 
invazivní DUPV, a 33,8 měsícům, pokud byla použita pouze invazivní DUPV. Tato 
studie byla vybrána kvůli velkému počtu pacientů evropského státu, srovnání několika 
přístupů a zejména kvůli sledování pacientů až do jejich konce života v 15letém 
horizontu. Obdobné výsledky přežití pacientů s ALS za použití umělé plicní ventilace 
však přináší i další studie, jako je studie [148] z roku 2012 týkající se neinvazivní DUPV 
nebo studie [149, 150] týkající se invazivní DUPV. Bourke [151] se zabýval různými 
charakteristikami pacientů jako je stav bulbárních funkcí, které dle výsledků ovlivňují 
kvalitu života i přežití pacientů s ALS využívající umělou plicní ventilaci. Tyto rozdíly 
nebyly v Markovově modelu brány v potaz. Ze všech výsledků zmíněných studií je však 
zřejmé, že dochází k prodloužení života při použití umělé plicní ventilace, a navíc při 
použití DUPV ke zvýšení kvality života, což může mít vliv také na délku života pacienta.  

Jelikož v rámci poskytování DUPV hrají velkou roli sociální systém a neformální 
pečovatelé, tak perspektiva plátce je pro komplexní zhodnocení DUPV limitující. 
Sociální systém totiž vynakládá velkou část financí na podporu této poskytované péče ve 
formě různých sociálních dávek, příspěvků nebo důchodů. S tím dále souvisí i náklady 
na neformální péči, kterou často zajišťují rodinní příslušníci, kteří kvůli poskytované péči 
mohou přijít i o vlastní zaměstnání, čímž vznikají z celospolečenského pohledu náklady 
na neformálního pečovatele. To mohou potvrzovat výsledky studie [143], která zkoumá 
kvalitu života ventilovaných pacientů s ALS a jejich pečovatelů. Ke ztrátě zaměstnání 
dochází u neinvazivního přístupu DUPV v 19 % případů a u invazivního přístupu až 
v 60 % případů. Průměrná doba strávená péčí o daného pacienta je dle této studie 
12,6 hodin pro neinvazivní přístup a 14,4 hodin pro invazivní přístup, což vede 
k ovlivnění dalších činností neformálního pečovatele. 

I když Mustfa [181] uvádí, že neinvazivní přístup nemá žádný dopad na kvalitu života 
pečovatele a nijak významně pečovatele nezatěžuje, tak naopak doporučené postupy 
[145] uvádí, že během onemocnění pacienta dochází k postupné ztrátě nezávislosti a je 
nutná pomoc s každodenními činnostmi. To zvyšuje zátěž na neformální pečovatele,  
u kterých to následně může vést k sociálním, psychickým a emocionálním problémům. 
U pečovatelů starající se o pacienty s DUPV se snižuje kvalita života, která je 
doprovázena fyzickou slabostí a u manželských párů se může vyskytovat snížená 
sexualita. Značnou zátěž a výrazné omezení dalších činností uvádí také Gelinas [182].  
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Na základě těchto podkladů byla provedena další analýza nákladů a užitku, a to právě 
z perspektivy celospolečenské. Byly uvažovány veškeré náklady související s DUPV 
a analyzována kvalita života neformálních pečovatelů. K CUA posloužil již vytvořený 
Markovův model. V tomto případě byla DUPV opět levnější strategií, ale dopad na 
kvalitu života neformálního pečovatele je zásadní a pro UPV vyšla vyšší hodnota QALY. 
Přesto výsledný ICUR odpovídá hodnotě 7 725 333 Kč/QALY a spadá do kvadrantu  
SW incremental cost-utility plane. Pokud bychom brali v potaz hodnotu hranice  
WTP rovnající se pro Českou republiku hodnotě 1,2 milion Kč/QALY, tak můžeme 
DUPV stále považovat za nákladově efektivní [111, 112]. 

Dalším velmi závažným onemocněním, které má velké zastoupení při využívání umělé 
plicní ventilace, je CHOPN [13]. Dle dat o dispenzarizaci diagnózy J40-J44 a J47 bylo 
v České republice v roce 2017 celkově 228 859 pacientů s CHOPN [183]. Každoročně je 
pro CHOPN hospitalizováno asi 16 000 pacientů, z nichž přibližně 3 500 pacientů za rok 
zemře [160]. Analyzované studie [8, 59, 157] dokazují, že život pacienta užívající UPV 
se prodlužuje a při zajištění DUPV se dokonce zvyšuje i kvalita života pacienta. 
Návaznost a důležitost využití neinvazivní ventilační podpory u pacientů s CHOPN, která 
je zachycena v modelu, potvrzuje také metaanalýza [184] z roku 2020. I když by to 
zdravotní stav pacientů umožňoval, tak zavedený systém poskytování DUPV v České 
republice přechod do domácí péče všem pacientům nedokáže zajistit. Zdravotní stavy  
a jednotlivé přechody Markovova modelu pro CHOPN byly stejné jako u diagnózy ALS, 
kdy byly brány v potaz doporučené postupy [2, 3, 9, 11].  

Pro nákladovou složku analýzy nákladů a užitku z perspektivy plátce by zvoleny opět 
podklady týkající se roku 2020. Odlišnost od ALS byla pouze drobná, a to v oblasti 
převozu pacienta. Jednotlivé pravděpodobnosti přechodů v modelu byly opět stanoveny 
na základě analyzovaných studií nebo na základě expertního názoru. Stejně tomu bylo  
i u stanovení přínosů, které byly převzaty z dostupných studií a popřípadě upraveny dle 
názoru expertů. Jako zdroj pro přínosy v podobě kvality života byla použita studie [171] 
využívající k hodnocení kvality života dotazník SF-36. Stejně tak tomu bylo i u diagnózy 
ALS [153]. V obou případech bylo nutné tyto hodnoty pro účely modelu převést na 
hodnotu SF-6D [107]. 

Výsledný ICUR pro analýzu nákladů a užitku z perspektivy plátce v horizontu 10 let 
ukázal, že nová intervence má opět nižší náklady a vyšší efekt než komparátor, jak tomu 
také bylo u diagnózy ALS. To znamená, že DUPV je i pro diagnózu CHOPN intervencí 
nákladově efektivní a dominantní. Můžeme tak opět potvrdit jednotlivé výsledky studií 
[8, 15, 52–54, 57, 59–66, 178], které byly zmíněny také u diagnózy ALS. Ke změnám 
výsledků nedošlo ani v rámci jednocestné analýzy senzitivity. Probabilistická analýza 
senzitivity však ukázala i výsledky, kdy DUPV můžeme považovat za nákladově 
neefektivní intervenci. Jednalo se opět ale pouze o malé procento simulovaných výsledků. 
V případě analýzy scénářů nastala změna při úpravě hodnoty přínosů péče ve prospěch 
UPV, při které se zvýšila hodnota QALY. Dle hodnoty WTP by opět byl považován za 
nákladově efektivní intervenci přístup v domácím prostředí. Jak už navíc bylo zmíněno 
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u ALS, tak dle názorů expertů i analyzovaných studií [54, 59, 62, 155, 179], je kvalita 
života pacienta vyšší právě při péči v domácím prostředí pacienta.  

I pro diagnózu CHOPN byla provedena CUA z celospolečenské perspektivy a opět byl 
zachován původní Markovův model. U diagnózy CHOPN z důvodu nedostatku dat 
a odborných studií nebyl v analýze zohledněn rozdíl stráveného času neformálního 
pečovatele u pacientů vyžadující invazivní přístup a neinvazivní přístup, jako tomu bylo 
u diagnózy ALS. Dalším nedostatkem v rámci celospolečenské perspektivy je kombinace 
dvou odlišných dotazníků při hodnocení kvality života, a to SF-36 s převodem na SF-6D 
pro kvalitu života pacienta a EQ-5D pro kvalitu života neformálního pečovatele. Zrovna 
tak nebyl zohledněn rozdíl mezi kvalitou života neformálního pečovatele, pokud je 
pacient ve zdravotnickém zařízení nebo v domácím prostředí. Vyhodnocení analýzy 
nákladů a užitku z perspektivy celospolečenské ukázalo, že DUPV je opět výhodnější po 
nákladové stránce. Z pohledu přínosů je však drobná převaha na straně UPV. Přesto ve 
srovnání s hodnotou WTP můžeme DUPV považovat za nákladově efektivní [111, 112]. 
Přesto je nutné brát v úvahu zmíněné limitace, které znevýhodňují UPV na straně přínosů. 

Vyhodnocením modelu pro pacienty s CHOPN je možné potvrdit to, že model lze 
využít pro další perspektivy a zejména diagnózy, které jsou typické pro DUPV. Změny 
pravděpodobností přechodů, nákladů a přínosů můžou být následně provedeny dle 
diagnózy, analyzované země nebo v souvislosti s novým sběrem dat. Sběr nových dat, 
které by byly sbírány přesně pro účely navrhnutého Markovova modelu, by mohly 
odstranit jisté nedostatky provedených analýz a odstranit zmiňované limitace.  

Ze samotné povahy DUPV vychází fakt, že se u ní vyskytují potenciální rizika, která 
plynou z přechodu do domácí péče a samotného typu poskytované léčby. Na tyto rizika 
můžeme nahlížet z více perspektiv. Jako první můžeme uvést perspektivu samotného 
pacienta, kterou můžeme považovat za nejzávažnější. Rizika totiž úzce souvisí se 
zdravotním stavem daného jedince a odvíjí se od samotné diagnózy a vývoje daného 
onemocnění [74]. Další skupina rizik se týká technického vybavení a jeho potenciální 
poruchy [69]. Při poskytování DUPV je pacient na tomto vybavení závislý, což vede 
k tomu, že závažnost rizik se zvyšuje. Dochází zde k určité individualitě dle pacienta, kdy 
některé poruchy mohou pro jednoho znamenat pouze snížení standardního pohodlí, ale 
pro někoho to může znamenat život ohrožující stav [78]. Nemusí však dojít jen k poruše 
technického vybavení, ale riziko může vznikat i z nedostatečného množství či kvality 
[185]. Na další rizika se můžeme dívat z perspektivy neformálních pečovatelů, což jsou 
nejčastěji rodinní příslušníci, kteří ve většině případů poskytují ošetřovatelskou péči 
pacientovi v domácím prostředí. Jde o velmi náročnou situaci, která ovlivňuje obě strany 
a může mít negativní dopady na účinnost poskytované péče, což opět ohrožuje samotného 
pacienta [71]. Pro vhodné a komplexní zajištění DUPV je potřeba identifikovat co nejvíce 
potenciálních rizik z různých perspektiv a následně vytvořit taková opatření, která sníží 
pravděpodobnost vzniku těchto rizik. K tomuto procesu se po celém světě využívá celá 
řada různých typů analýz rizik, které vedou ke zlepšení různých oblastí, a to včetně 
zdravotnictví [79]. 
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Pro zhodnocení rizik a stanovení pokynů ke zmírnění rizik v rámci ošetřovatelského 
plánu DUPV byla použita Analýza způsobů a důsledků poruch ve zdravotnictví.  
HFMEA ukazuje, že je nutné stanovit podrobný ošetřovatelský plán a zaměřit se na 
důsledné vzdělávání neformálních pečovatelů, včetně jejich podpory prostřednictvím 
kontrolních seznamů a pravidelných kontrol. Právě lidský faktor může být běžnou 
příčinou selhání vedoucí k ohrožení zdraví pacienta. K tomu může dojít na základě 
nedostatečného vzdělání neformálních pečovatelů nebo snížení kvality poskytované péče 
v důsledku psychického a fyzického vyčerpání. Díky tomu je nutné zajistit dostatečné 
kontroly a vzdělání, jak popisuje A.K. Simonds [183]. Nedostatek či vhodnost 
technického vybavení je dalším rizikem, které ohrožuje bezproblémový chod celého 
procesu domácí péče, což potvrzuje studie R. Gershona [181]. 

Ošetřovatelský plán byl analyzován právě pomocí HFMEA, jelikož oproti klasické 
FMEA je řešena více nástroji jako je např. rozhodovací strom pro ověření skutečné míry 
rizika. Některá velmi závažná rizika s malou pravděpodobností vzniku by tak byla 
označena jako méně riziková a prioritně by se neanalyzovala. U DUPV mohou být ale 
tyto situace pro pacienta fatální. Jak potvrdila i G. Faiella [79], tak klasická FMEA není 
vhodná pro identifikaci zdravotních rizik. Výše uvedená skutečnost byla potvrzena 
například při selhání tracheostomické manžety. Její nadměrný tlak může způsobit 
poškození a vést k prasknutí, což by byla na jedné straně velmi vážná situace, na druhé 
straně však velmi nepravděpodobná. U FMEA by se oproti HFMEA takovému selhání 
nevěnovala dostatečná pozornost. 

Specifickou oblastí FMEA byla identifikace rizik, která mohou vzniknout 
z technických poruch plicního ventilátoru za účelem zajištění DUPV. Na základě 
zjištěných příčin a přiřazených hodnocení v rámci FMEA byly navrženy různé prostředky 
a podle Paretova diagramu určeny nejrizikovější komponenty ventilátoru. Na základě 
analýzy bylo prokázáno, že problémem jsou zejména nečistoty, které způsobují poruchu 
jednotlivých složek, což popisuje i autor R. Gershon [15]. Paretův diagram ukazuje, že 
nejvíce poruchovou složkou je samotná turbína ventilátoru. Překvapivým ale častým 
jevem je znečištění turbíny ventilátoru dehtem z cigaretového kouře, což potvrdili jak 
servisní technici, kteří byli součástí hodnotícího týmu analýzy, tak tento jev potvrzuje 
výše uvedená studie. Další poruchy, jako jsou mechanická poškození, jsou způsobeny 
opět lidským faktorem. Tato poškození mohou zahrnovat různá poškození dílů 
ventilátoru, nesprávné zacházení vedoucí k pádu, vystavení nadměrné teplotě nebo 
použití neoriginálních součástí. Proto je důležité, aby lidé, kteří přicházejí do styku se 
zařízením, byli při používání dostatečně informováni a s technickým vybavením 
zacházeli opatrně. Použití ventilátoru je neodmyslitelně spojeno s prováděním funkčních 
testů a kalibrací, které zajišťují správné fungování a mohou detekovat potenciální 
poruchy. 

Ošetřovatelský plán a technické poruchy plicního ventilátoru nejsou jedinými 
oblastmi, které by měly být při zavádění DUPV hodnoceny z hlediska rizik. Možností, 
jak pokrýt všechna rizika ze všech výše uvedených perspektiv souvisejících s DUPV, je 
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vytvořit model, který kombinuje další doplňkové metody. O použití kombinace několika 
analýz hovořil Shaqdan [185]. 

Součástí modelu pro hodnocení rizik DUPV může být právě provedená HFMEA pro 
hodnocení zdravotních rizik, FMEA pro technická rizika a metoda retrospektivní analýzy 
kořenových příčin (RCA), která bude sloužit jako retrospektivní hodnocení hlavních 
příčin rehospitalizace pacientů či úmrtí. K prohloubení analýzy vysoce rizikových poruch 
by byla použita analýza stromu poruch (FTA) založená na výsledcích metod HFMEA 
a FMEA. Tento model byl představen autory [171] v roce 2018. 

V současné době by bylo možné uvažovat o další výhodě DUPV, a to v souvislosti 
s COVID-19. V dlouhodobějším horizontu by mohlo dojít díky pacientům v domácím 
prostředí k uvolnění lůžek v nemocničních zařízeních pro akutní pacienty s COVID-19, 
kteří vyžadují léčbu pomocí umělé plicní ventilace. To zmiňuje v souvislosti s jinými 
onemocněními již studie [58] z roku 2006.  
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Závěr 

Vytvořený model a výsledky provedené analýzy nákladů a užitků ukazují, že 
z pohledu plátce zdravotní péče a následně i z celospolečenského pohledu jsou náklady 
na domácí umělou plicní ventilaci nižší než ve zdravotnickém zařízení. Z pohledu 
celospolečenského, kdy ve zdravotní péči a samotné analýze hraje velkou roli neformální 
pečovatel, jsou však přínosy vyšší ve zdravotnickém zařízení. Přesto u obou hodnocených 
perspektiv můžeme domácí umělou plicní ventilaci u dospělých pacientů s ALS nebo 
CHOPN považovat za nákladově efektivní. Následné výsledky analýzy senzitivity  
a analýzy scénářů nevykazují významné změny ve výsledcích. Na základě těchto 
výsledků a jejich diskuze vychází doporučení k detailnějšímu výzkumu 
z celospolečenské perspektivy pro další typické diagnózy, a to se sběrem většího 
množství nových vstupních dat. 

Podle výsledků HFMEA a rozboru jednotlivých rizik v ošetřovatelském plánu domácí 
umělé plicní ventilace je kritickou součástí podrobné nastavení ošetřovatelského plánu 
s důkladným vzděláváním neformálních pečovatelů, kteří v něm hrají zásadní roli. 
Edukaci je vhodné pravidelně opakovat a samotnou kontrolu péče podpořit vytvořenými 
kontrolními seznamy pro kontrolu jednotlivých kroků. Na základě výsledků FMEA 
zkoumající technické poruchy plicního ventilátoru bylo prokázáno, že problémem jsou 
především nečistoty, které způsobují selhání jednotlivých komponent. Další příčinou 
případných selhání je lidský faktor způsobující mechanická poškození. Proto je opět 
nutné zajistit dostatečnou informovanost obsluhy plicního ventilátoru a provádět 
pravidelné funkční testy a kalibrace.  

Celkově můžeme dle vytvořeného modelu domácí umělou plicní ventilaci považovat 
za nákladově efektivní intervenci, která by v České republice mohla zajistit kvalitní  
a bezpečnou zdravotní péči většímu množství pacientů včetně návaznosti péče mezi 
neinvazivním a invazivním přístupem. 
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Příloha A: Jednocestná analýza senzitivity – ALS  

 

Obrázek 1: Analýza senzitivity změny nákladů NIV/IV (UPV) – ALS 

 

Obrázek 2: Analýza senzitivity změny nákladů IV (DUPV – imobilní pacient) – ALS 

-48 290 598

-43 290 598

-38 290 598

-33 290 598

-28 290 598

-23 290 598

157 151 179 602 202 052 224 502 246 952 269 402 291 853

IC
U

R 
[K

č]

Náklady NIV/IV (UPV) [Kč]

ICUR

-35 842 572

-35 342 572

-34 842 572

-34 342 572

-33 842 572

-33 342 572

91 386 104 441 117 496 130 551 143 606 156 661 169 716

IC
U

R 
[K

č]

Náklady IV (DUPV - imobilní pacient) [Kč]

ICUR



 
 

 200 

 

Obrázek 3: Analýza senzitivity změny nákladů IV (DUPV – mobilní pacient) – ALS 

 

Obrázek 4: Analýza senzitivity změny nákladů NIV (DUPV) – ALS 
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Obrázek 5: Analýza senzitivity změny nákladů na transfer (Transition to home with IV) 
– ALS 

 

Obrázek 6: Analýza senzitivity změny nákladů na transfer (Transition to IV) – ALS 
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Obrázek 7: Analýza senzitivity změny nákladů na transfer (Hospitalization) – ALS 
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Příloha B: Výsledky analýzy scénářů – ALS  

Tabulka 1: Výsledky analýzy nákladů a užitku – scénář A – ALS 

Strategie Náklady 
[Kč] 

Inkrementální 
náklady [Kč] 

Přínosy 
[QALY] 

Inkrementální 
přínosy [QALY] 

ICUR 
[Kč/QALY] 

DUPV 793 719 0 1,64 0 0 
UPV 7 557 428 -6 763 709 1,48 0,16 -4,2*107 

Tabulka 2: Výsledky analýzy nákladů a užitku – scénář B – ALS 

Strategie Náklady 
[Kč] 

Inkrementální 
náklady [Kč] 

Přínosy 
[QALY] 

Inkrementální 
přínosy [QALY] 

ICUR 
[Kč/QALY] 

DUPV 4 053 862 0 1,53 0 0 
UPV 7 042 492 -2 988 631 1,38 0,15 -2*107 

Tabulka 3: Výsledky analýzy nákladů a užitku – scénář C – ALS 

Strategie Náklady 
[Kč] 

Inkrementální 
náklady [Kč] 

Přínosy 
[QALY] 

Inkrementální 
přínosy [QALY] 

ICUR 
[Kč/QALY] 

DUPV 1 823 074 0 1,54 0 0 
UPV 7 082 917 -5 259 843 1,39 0,15 -3,4*107 

Tabulka 4: Výsledky analýzy nákladů a užitku – scénář D – ALS 

Strategie Náklady 
[Kč] 

Inkrementální 
náklady [Kč] 

Přínosy 
[QALY] 

Inkrementální 
přínosy [QALY] 

ICUR 
[Kč/QALY] 

DUPV 2 036 811 0 1,71 0 0 
UPV 7 890 007 -5 853 196 1,54 0,17 -3,4*107 

Tabulka 5: Výsledky analýzy nákladů a užitku – scénář E – ALS 

Strategie Náklady 
[Kč] 

Inkrementální 
náklady [Kč] 

Přínosy 
[QALY] 

Inkrementální 
přínosy [QALY] 

ICUR 
[Kč/QALY] 

DUPV 1 692 260 0 1,45 0 0 
UPV 6 647 907 -4 955 647 1,31 0,14 -3,4*107 

Tabulka 6: Výsledky analýzy nákladů a užitku – scénář F – ALS 

Strategie Náklady 
[Kč] 

Inkrementální 
náklady [Kč] 

Přínosy 
[QALY] 

Inkrementální 
přínosy [QALY] 

ICUR 
[Kč/QALY] 

DUPV 1 940 025 0 1,62 0 0 
UPV 7 472 924 -5 532 899 1,46 0,16 -3,4*107 

Tabulka 7: Výsledky analýzy nákladů a užitku – scénář G – ALS 

Strategie Náklady 
[Kč] 

Inkrementální 
náklady [Kč] 

Přínosy 
[QALY] 

Inkrementální 
přínosy [QALY] 

ICUR 
[Kč/QALY] 

DUPV 1 949 392 0 1,62 0 0 
UPV 7 490 544 -5 541 152 1,46 0,16 -3,4*107 
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Tabulka 8: Výsledky analýzy nákladů a užitku – scénář H – ALS 

Strategie Náklady 
[Kč] 

Inkrementální 
náklady [Kč] 

Přínosy 
[QALY] 

Inkrementální 
přínosy [QALY] 

ICUR 
[Kč/QALY] 

DUPV 1 902 167 0 1,60 0 0 
UPV 7 382 350 -5 480 183 1,60 -0,00072 7,61*109 

Tabulka 9: Výsledky analýzy nákladů a užitku – scénář I – ALS 

Strategie Náklady 
[Kč] 

Inkrementální 
náklady [Kč] 

Přínosy 
[QALY] 

Inkrementální 
přínosy [QALY] 

ICUR 
[Kč/QALY] 

DUPV 1 902 167 0 1,60 0 0 
UPV 7 382 350 -5 480 183 1,76 -0,16 3,4*107 

Tabulka 10: Výsledky analýzy nákladů a užitku – scénář J – ALS 

Strategie Náklady 
[Kč] 

Inkrementální 
náklady [Kč] 

Přínosy 
[QALY] 

Inkrementální 
přínosy [QALY] 

ICUR 
[Kč/QALY] 

DUPV 1 902 167 0 1,60 0 0 
UPV 7 382 350 -5 480 183 1,92 -0,32 1,7*107 

  



 
 

 205 

Příloha C: Jednocestná analýza senzitivity – CHOPN 

 

Obrázek 1: Analýza senzitivity změny nákladů NIV/IV (UPV) – CHOPN 

 

Obrázek 2: Analýza senzitivity změny nákladů IV (DUPV – imobilní pacient) – CHOPN 

-110 352 071

-100 352 071

-90 352 071

-80 352 071

-70 352 071

-60 352 071

-50 352 071

-40 352 071

157 151 179 602 202 052 224 502 246 952 269 402 291 853

IC
U

R 
[K

č]

Náklady NIV/IV (UPV) [Kč]

ICUR

-79 780 057

-77 780 057

-75 780 057

-73 780 057

-71 780 057

-69 780 057

-67 780 057

91 386 104 441 117 496 130 551 143 606 156 661 169 716

IC
U

R 
[K

č]

Náklady IV (DUPV – imobilní pacient) [Kč]

ICUR
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Obrázek 3: Analýza senzitivity změny nákladů IV (DUPV – mobilní pacient) – CHOPN 

 

Obrázek 4: Analýza senzitivity změny nákladů NIV (DUPV) – CHOPN 

 

Obrázek 5: Analýza senzitivity změny nákladů na transfer (Transition to IV) – CHOPN 

-79 627 285

-77 627 285

-75 627 285

-73 627 285

-71 627 285

-69 627 285

-67 627 285

89 286 102 041 114 796 127 551 140 306 153 061 165 816

IC
U

R 
[K

č]

Náklady IV (DUPV – mobilní pacient) [Kč] 

ICUR

-73 981 173
-73 781 173
-73 581 173
-73 381 173
-73 181 173
-72 981 173
-72 781 173
-72 581 173
-72 381 173

11 941 13 646 15 352 17 058 18 764 20 470 22 175

IC
U

R 
[K

č]

Náklady NIV (DUPV) [Kč]

Analýza senzitivity změny nákladů NIV (DUPV) 

ICUR

-73 141 643
-73 139 643
-73 137 643
-73 135 643
-73 133 643
-73 131 643
-73 129 643
-73 127 643
-73 125 643
-73 123 643

3 121 3 567 4 013 4 459 4 905 5 351 5 797

IC
U

R 
[K

č]

Náklady na transfer (Transition to IV) [Kč]

ICUR
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Obrázek 6: Analýza senzitivity změny nákladů na transfer (Transition to home with IV) 
– CHOPN 

 

Obrázek 7: Analýza senzitivity změny nákladů na transfer (Hospitalization) – CHOPN 

  

-73 139 081

-73 137 081

-73 135 081

-73 133 081

-73 131 081

-73 129 081

-73 127 081

-73 125 081

2 852 3 259 3 667 4 074 4 481 4 889 5 296

IC
U

R 
[K

č]

Náklady na transfer (Transition to home with IV) [Kč]

ICUR

-73 132 316
-73 132 216
-73 132 116
-73 132 016
-73 131 916
-73 131 816
-73 131 716
-73 131 616
-73 131 516

3 088 3 530 3 971 4 412 4 853 5 294 5 736

IC
U

R 
[K

č]

Náklady na transfer (Hospitalization) [Kč]

ICUR
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Příloha D: Výsledky analýzy scénářů – CHOPN 

Tabulka 1: Výsledky analýzy nákladů a užitku – scénář A – CHOPN 

Strategie Náklady 
[Kč] 

Inkrementální 
náklady [Kč] 

Přínosy 
[QALY] 

Inkrementální 
přínosy [QALY] 

ICUR 
[Kč/QALY] 

DUPV 1 591 388 0 1,028 0 0 
UPV 5 130 830 -3 539 442 1,029 -0,001 4,3*109 

Tabulka 2: Výsledky analýzy nákladů a užitku – scénář B – CHOPN 

Strategie Náklady 
[Kč] 

Inkrementální 
náklady [Kč] 

Přínosy 
[QALY] 

Inkrementální 
přínosy [QALY] 

ICUR 
[Kč/QALY] 

DUPV 4 215 626 0 1,63 0 0 
UPV 7 341 009 -3 125 382 1,47 0,16 -2*107 

Tabulka 3: Výsledky analýzy nákladů a užitku – scénář C – CHOPN 

Strategie Náklady 
[Kč] 

Inkrementální 
náklady [Kč] 

Přínosy 
[QALY] 

Inkrementální 
přínosy [QALY] 

ICUR 
[Kč/QALY] 

DUPV 2 295 583 0 1,17 0 0 
UPV 5 607 182 -3 311 599 1,13 0,05 -7,2*107 

Tabulka 4: Výsledky analýzy nákladů a užitku – scénář D – CHOPN 

Strategie Náklady 
[Kč] 

Inkrementální 
náklady [Kč] 

Přínosy 
[QALY] 

Inkrementální 
přínosy [QALY] 

ICUR 
[Kč/QALY] 

DUPV 2 515 579 0 1,27 0 0 
UPV 6 101 396 -3 585 817 1,22 0,05 -7,5*107 

Tabulka 5: Výsledky analýzy nákladů a užitku – scénář E – CHOPN 

Strategie Náklady 
[Kč] 

Inkrementální 
náklady [Kč] 

Přínosy 
[QALY] 

Inkrementální 
přínosy [QALY] 

ICUR 
[Kč/QALY] 

DUPV 2 323 626 0 1,18 0 0 
UPV 5 663 402 -3 339 776 1,14 0,05 -7,2*107 

Tabulka 6: Výsledky analýzy nákladů a užitku – scénář F – CHOPN 

Strategie Náklady 
[Kč] 

Inkrementální 
náklady [Kč] 

Přínosy 
[QALY] 

Inkrementální 
přínosy [QALY] 

ICUR 
[Kč/QALY] 

DUPV 2379029 0 1,21 0 0 
UPV 5795352 -3 416 322 1,16 0,05 -7,3*107 

Tabulka 7: Výsledky analýzy nákladů a užitku – scénář G – CHOPN 

Strategie Náklady 
[Kč] 

Inkrementální 
náklady [Kč] 

Přínosy 
[QALY] 

Inkrementální 
přínosy [QALY] 

ICUR 
[Kč/QALY] 

DUPV 2 379 040 0 1,21 0 0 
UPV 5 795 402 -3 416 362 1,16 0,05 -7,3*107 
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Tabulka 8: Výsledky analýzy nákladů a užitku – scénář H – CHOPN 

Strategie Náklady 
[Kč] 

Inkrementální 
náklady [Kč] 

Přínosy 
[QALY] 

Inkrementální 
přínosy [QALY] 

ICUR 
[Kč/QALY] 

DUPV 2 378 660 0 1,21 0 0 
UPV 5 793 883 -3 415 224 1,29 -0,08 4,3*107 

Tabulka 9: Výsledky analýzy nákladů a užitku – scénář I – CHOPN 

Strategie Náklady 
[Kč] 

Inkrementální 
náklady [Kč] 

Přínosy 
[QALY] 

Inkrementální 
přínosy [QALY] 

ICUR 
[Kč/QALY] 

DUPV 2 378 660 0 1,21  0 
UPV 5 793 883 -3 415 224 1,42 -0,21 1,7*107 

Tabulka 10: Výsledky analýzy nákladů a užitku – scénář J – CHOPN 

Strategie Náklady 
[Kč] 

Inkrementální 
náklady [Kč] 

Přínosy 
[QALY] 

Inkrementální 
přínosy [QALY] 

ICUR 
[Kč/QALY] 

DUPV 2 378 660 0 1,22 0 0 
UPV 5 793 883 -3 415 224 1,55 -0,33 1*107 
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Příloha E: Analýza HFMEA [175] 

HFMEA pro proces č. 1 – Medikamentózní léčba 
HFMEA krok č. 4 - analýza rizik HFMEA krok č. 5 – identifikace akcí a výsledků 

   hodnocení rozhodovací strom  

Krok v 
procesu Selhání Potenciální 

příčina 

Zá
va

žn
os

t 

Pr
av

dě
po

do
bn

os
t  

H
az

ar
d 

Sc
or

e 

R
iz

ik
o 

se
lh

án
í 

pr
oc
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u?

 

Ef
ek
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ní

 p
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s 

ko
nt

ro
ly

?  

D
os

ta
te

čn
á 

de
te

kt
ab

ili
ta

? 

Po
kr

ač
ov

at
? Další akce 

(přijmout, 
kontrolovat, 

eliminovat riziko) 

Popis akce 
Hodnocení 
výsledků  

 

Podání 
medikace 

(1A) 

Předávkování 
(1A1) → 3 1 3 Ne - - Ne  

Vynechání 
dávky 
(1A2) 

→ 2 2 4 Ne - - Ne  

Záměna 
medikace 

(1A3) 
→ 3 1 3 Ne - - Ne  

Vedení 
záznamu o 
medikaci 

(1B) 
 

Chybný zápis 
(1B1) → 1 2 2 Ne - - Ne  

Vynechání 
zápisu 
(1B2) 

→ 1 2 2 Ne - - Ne  
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HFMEA pro proces č. 2 – Péče o tracheostomii 1/3 

HFMEA krok č. 4 - analýza rizik HFMEA krok č. 5 – identifikace akcí a 
výsledků 

   hodnocení rozhodovací strom  

Krok v 
procesu Selhání Potenciální 

příčina 

Zá
va

žn
os

t 

Pr
av

dě
po

do
bn

os
t  

H
az

ar
d 

Sc
or
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R
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lh

án
í 
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oc

es
u?

 

Ef
ek

tiv
ní

 p
ro

ce
s 

ko
nt

ro
ly

? 

D
os

ta
te

čn
á 

de
te

kt
ab

ili
ta

? 

Po
kr

ač
ov

at
? Další akce 

(přijmout, 
kontrolovat, 
eliminovat 

riziko) 

Popis akce 
Hodnocení 
výsledků  

 

Kontrola 
manžety 

(2A) 
 

Nadměrný tlak v 
manžetě 
(2A1) 

→ 4 1 4 Ano Ne Ne Ano  

 

Nezkušenost 
ošetřovatele 

(2A1a) 
3 1 3 Ano Ne Ne Ano Kontrolovat 

Pravidelná kontrola 
dostatečné míry 

edukace  

Kontrola edukace 
neformálních 

ošetřovatelů po 
prvních 6 a 12 

měsících 

Nedostatečné 
vybavení – 
manometr 

(2A1b) 

3 4 12 → Ne Ne Ano Eliminovat 

Podání žádosti o 
poskytnutí 
manometru 
pojišťovnou 

Stanovení 
pojišťovny o 

výsledcích žádosti 

Nedostatečný 
tlak v manžetě 

(2A2) 
→ 2 2 4 Ano Ne Ano Ne  
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HFMEA pro krok č. 2 – Péče o tracheostomii 2/3 
HFMEA krok č. 4 - analýza rizik HFMEA krok č. 5 – identifikace akcí a výsledků 

   hodnocení rozhodovací strom  

Krok v 
procesu Selhání Potenciální 

příčina 

Zá
va

žn
os

t 

Pr
av

dě
po

do
bn
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t  
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ly

? 

D
os

ta
te

čn
á 

de
te
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ta

?  

Po
kr

ač
ov

at
? Další akce 

(přijmout, 
kontrolovat, 
eliminovat 

riziko) 

Popis akce Hodnocení výsledků  
 

Péče o 
stomii 
(2B) 

 

Nedodržení zásad 
asepse 
(2B1) 

→ 3 2 6 Ne - - Ne  

Nerozpoznání 
příznaků zánětu 

 (2B2) 
→ 3 1 3 Ne - - Ne  

Čištění 
vnitřní 
kanyly 
(2C) 

 

Nedostatečná 
frekvence 

(2C1) 
→ 4 1 4 Ne - - Ne  

Nedostatečná 
dezinfekce 

(2C2) 
→ 4 2 8 → Ne Ne Ano  

 
Lidský faktor 

(2C2a) 4 2 8 → Ne Ne Ano Kontrolovat 
Guideliny, školení 

o významu 
problematiky 

Kontrola edukace 
neformálních 

ošetřovatelů po 
prvních 6 a 12 

měsících 
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HFMEA pro krok č. 2 – Péče o tracheostomii 
HFMEA krok č. 4 - analýza rizik HFMEA krok č. 5 – identifikace akcí a výsledků 

   hodnocení rozhodovací strom  

Krok v 
procesu Selhání Potenciální 

příčina 

Zá
va

žn
os

t 

Pr
av

dě
po

do
bn

os
t 
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az
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lh
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D
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á 
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?  

Po
kr

ač
ov

at
?  Další akce 

(přijmout, 
kontrolovat, 
eliminovat 

riziko) 

Popis akce Hodnocení výsledků  

Čištění 
vnitřní 
kanyly 
(2C) 

 

Dekanylace vnější kanyly 
(2C3) → 4 1 4 Ano Ano - Ne  

Posunutí kanyly uvnitř 
trachey 
 (2C4) 

→ 2 1 2 Ano Ne Ano Ne  

Výměna 
fixační 
pásky 
(2D) 

 

Přílišné utažení/povolení 
(2D1) → 2 1 2 Ne - - Ne  

Dekanylace nebo 
posunutí tracheostomické 

kanyly 
(2D2) 

→ 4 2 8 → Ne Ne Ano  

 

Lidský faktor 
(2D2a) 4 2 8 → Ne Ne Ano Kontrolovat 

Pravidelná 
kontrola 

dostatečné míry 
edukace 

Kontrola edukace 
neformálních ošetřovatelů 

po prvních 6 a 12 
měsících 

Nevhodný typ 
kanyly/ pásky 

(2D2b) 
3 2 6 Ano Ne Ne Ano Eliminovat 

Zažádat o nový 
druh vybavení 

Lékařský posudek 
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HFMEA pro krok č. 3 – Péče o močový katétr 

HFMEA krok č. 4 - analýza rizik HFMEA krok č. 5 – identifikace akcí a 
výsledků 

   hodnocení rozhodovací strom  

Krok v 
procesu Selhání Potenciální 

příčina 

Zá
va

žn
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t  
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?  

D
os

ta
te

čn
á 
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ta

?  

Po
kr

ač
ov

at
?  Další akce 

(přijmout, 
kontrolovat, 
eliminovat 

riziko) 

Popis akce Hodnocení 
výsledků 

Kontrola a 
výměna 
katétru 
(3A) 

 

Nedodržení 
hygienických zásad 

(3A1) 
→ 4 2 8 → Ne Ne Ano  

 
Lidský 
faktor 
(3A1a) 

4 2 8 → Ne Ne Ano Kontrolovat 
Guideliny, školení 

o významu 
problematiky 

Kontrola edukace 
neformálních 

ošetřovatelů po 
prvních 6 a 12 

měsících 

Neopatrné zacházení 
 (3A2) → 3 1 3 Ne - - Ne  

Kontrola a 
výměna 
sběrného 

sáčku 
(3B) 

 

Nedodržení 
hygienických zásad 

(3B1) 
→ 3 2 6 Ano Ne Ano Ne  
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HFMEA pro krok č. 4 – Péče o PEG 
HFMEA krok č. 4 - analýza rizik HFMEA krok č. 5 – identifikace akcí a výsledků 

   hodnocení rozhodovací strom  

Krok v 
procesu Selhání Potenciální 

příčina 

Zá
va

žn
os

t 

Pr
av

dě
po

do
bn
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t  

H
az

ar
d 

Sc
or
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 p
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čn
á 
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ta

? 

Po
kr

ač
ov

at
?  Další akce 

(přijmout, 
kontrolovat, 
eliminovat 

riziko) 

Popis akce Hodnocení výsledků  

Kontrola 
místa 

vpichu 
(4A) 

 

Nedodržení 
hygienických 

zásad 
(4A1) 

→ 4 2 8 → Ne Ne Ano  

 
Lidský faktor 

(4A1a) 4 2 8 → Ne Ne Ano Kontrolovat 
Guideliny, školení o významu 

problematiky 

Kontrola edukace 
neformálních 

ošetřovatelů po prvních 
6 a 12 měsících 

Selhání při 
nerozpoznání 

infekce 
(4A2) 

 

→ 4 2 8 → Ne Ne Ano  

 

Nedostatečná 
edukace  
(4A2a) 

4 1 4 Ano Ano - Ne  

Nedostatečná 
pozornost 
(4A2b) 

4 2 8 → Ne Ne Ano Kontrolovat 

Vhodné rozvržení úkolů mezi 
formální a neformální 

pečovatele, kooperace obou 
členů 

Kontrola rozvrhu 
léčebného plánu 

Podávání 
výživy 
 (4B) 

Vytržení katétru 
(4B1) → 4 1 4 Ano Ano - Ne  
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HFMEA pro krok č. 5 – Péče o pokožku a pohybový aparát 1/3 

HFMEA krok č. 4 - analýza rizik HFMEA krok č. 5 – identifikace akcí a 
výsledků 

   hodnocení Rozhodovací strom  

Krok v 
procesu Selhání Potenciální 

příčina 

Zá
va

žn
os

t 

Pr
av

dě
po

do
bn

os
t 

H
az

ar
d 

Sc
or

e  

R
iz

ik
o 

se
lh

án
í 

pr
oc

es
u?

 

Ef
ek

tiv
ní

 p
ro

ce
s 

ko
nt

ro
ly

?  

D
os

ta
te

čn
á 

de
te

kt
ab

ili
ta

? 

Po
kr

ač
ov

at
? Další akce 

(přijmout, 
kontrolovat, 
eliminovat 

riziko) 

Popis akce Hodnocení 
výsledků  

Polohování 
(5A) 

Nedostatečná 
frekvence 

(5A1) 
→ 4 1 4 Ano Ne Ne Ano  

 

Časová 
náročnost, 
nedbalost 
(5A1a) 

3 3 9 → Ne Ne Ano Eliminovat 
Zažádat o 

antidekubitní matraci 

Pravidelně, dle 
škály hodnocení 

dekubitů 

Nesprávně 
zvolené polohy 

(5A2) 
→ 3 1 3 Ano Ano - Ne  

Pád pacienta při 
manipulaci 

(5A3) 
→ 4 1 4 Ano Ne Ne Ano  

 

Nedostatečné 
zabezpečení 

lůžka 
(5A3a) 

3 3 9 → Ne Ne Ano Eliminovat 
Zajistit vhodné 
vybavení, lůžko 

- 

Vyčerpanost 
pečovatele 

(5A3b) 
3 3 9 → Ne Ne Ano Kontrolovat 

Vhodné rozvržení 
úkolů mezi formální a 
neformální pečovatele, 
kooperace obou členů 

Kontrola rozvrhu 
léčebného plánu 
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HFMEA pro krok č. 5 – Péče o pokožku a pohybový aparát 2/3 
HFMEA krok č. 4 - analýza rizik HFMEA krok č. 5 – identifikace akcí a výsledků 

   hodnocení Rozhodovací strom  

Krok v 
procesu Selhání Potenciální 

příčina 

Zá
va

žn
os

t 

Pr
av

dě
po

do
bn

os
t 

H
az

ar
d 

Sc
or

e 

R
iz

ik
o 

se
lh

án
í 

pr
oc

es
u?

 

Ef
ek

tiv
ní

 p
ro

ce
s 

ko
nt

ro
ly

?  

D
os

ta
te

čn
á 

de
te

kt
ab

ili
ta

? 

Po
kr

ač
ov

at
? Další akce 

(přijmout, 
kontrolovat, 
eliminovat 

riziko) 

Popis akce Hodnocení 
výsledků 

Polohování 
(5A) 

Dislokace trubice 
ventilátoru 

(5A4) 
→ 3 2 6 Ano Ano - Ne  

Zalehnutí trubice 
ventilátoru 

(5A5) 
→ 3 2 6 Ano Ano - Ne  

Dekanylace 
tracheostomické 

kanyly 
(5A6) 

→ 3 1 3 Ano Ne Ne Ano  

 

Lidský faktor 
(5A6a) 3 1 3 Ano Ne Ne Ano Přijmout - - 

Nevhodný 
typ kanyly 

(5A6b) 
3 2 6 Ano Ne Ne Ano Eliminovat 

Zažádat o vhodnější 
vybavení po konzultaci 

s lékařem 

Lékařský 
posudek 
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HFMEA pro krok č. 5 – Péče o pokožku a pohybový aparát 3/3 

HFMEA krok č. 4 - analýza rizik HFMEA krok č. 5 – identifikace akcí a 
výsledků 

   hodnocení Rozhodovací strom  

Krok v 
procesu Selhání Potenciální 

příčina 

Zá
va

žn
os

t 

Pr
av

dě
po

do
bn

os
t 

H
az

ar
d 

Sc
or

e 

R
iz

ik
o 

se
lh

án
í 

pr
oc

es
u?

 

Ef
ek

tiv
ní

 p
ro

ce
s 

ko
nt

ro
ly

? 

D
os

ta
te

čn
á 

de
te

kt
ab

ili
ta

? 

Po
kr

ač
ov

at
? Další akce 

(přijmout, 
kontrolovat, 
eliminovat 

riziko) 

Popis akce Hodnocení 
výsledků  

Další 
prevence 
dekubitů 

(5B) 
 

Nedostatečná 
hygiena 
(5B1) 

→ 4 2 8 → Ne Ano Ne  

Nevhodné nebo 
nedostatečné 

pomůcky 
(5B2) 

→ 2 2 4 Ne - - Ne  

Nedostatečná 
výživa a pitný 

režim 
(5B3) 

→ 2 3 6 Ano Ne Ano Ne  

Fyzioterapie 
(5C) 

Nevhodně 
zvolené metody 

(5C1) 
→ 3 2 6 Ne - - Ne  

  



 
 

 219 

HFMEA pro krok č. 6 – Péče o dýchací cesty a dutinu ústní 1/2 
HFMEA krok č. 4 - analýza rizik HFMEA krok č. 5 – identifikace akcí a výsledků 

   hodnocení Rozhodovací strom  

Krok v 
procesu Selhání Potenciální 

příčina 

Zá
va

žn
os

t  

Pr
av

dě
po

do
bn

os
t  

H
az

ar
d 

Sc
or

e 

R
iz

ik
o 

se
lh

án
í 

pr
oc

es
u?

 

Ef
ek

tiv
ní

 p
ro

ce
s 

ko
nt

ro
ly

? 

D
os

ta
te

čn
á 

de
te

kt
ab

ili
ta

?  

Po
kr

ač
ov

at
? Další akce 

(přijmout, 
kontrolovat, 
eliminovat 

riziko) 

Popis akce Hodnocení výsledků 

Péče o 
sekreci 
(6A) 

 

Nedostatečná 
frekvence 

(6A1) 
→ 3 1 3 Ano Ne Ano Ne  

Nesterilní 
odsávačka 

(6A2) 
→ 3 2 6 Ano Ne Ne Ano  

 
Lidský faktor 

(6A2a) 3 2 6 Ano Ne Ne Ano Kontrolovat 
Guideliny, školení o 

významu problematiky 

Kontrola edukace 
neformálních ošetřovatelů 
po prvních 6 a 12 měsících 

Iritace trachey 
odsávačkou 

(6A3) 
→ 4 1 4 Ano Ne Ne Ano  

 
Nešetrné odsávání 

(6A3a) 3 2 6 Ano Ne Ano Ne  

Nevhodné 
vybavení 
(6A3b) 

3 1 3 Ano Ne Ne Ano Eliminovat 
Žádost o vhodnější 

vybavení 
Subjektivní hodnocení 

pacientem 

Přílišná intenzita 
odsávačky 

(6A3c) 
3 2 6 Ano Ne Ne Ano Kontrolovat 

Upravení nastavení 
odsávačky  

Subjektivní hodnocení 
pacientem 

  



 
 

 220 

HFMEA pro krok č. 6 – Péče o dýchací cesty a dutinu ústní 2/2 
HFMEA krok č. 4 - analýza rizik HFMEA krok č. 5 – identifikace akcí a výsledků 

   hodnocení Rozhodovací strom  

Krok v 
procesu Selhání Potenciální 

příčina 

Zá
va

žn
os

t 

Pr
av

dě
po

do
bn

os
t  

H
az

ar
d 

Sc
or

e  

R
iz

ik
o 

se
lh

án
í 

pr
oc

es
u?

 

Ef
ek

tiv
ní

 p
ro

ce
s 

ko
nt

ro
ly

? 

D
os

ta
te

čn
á 

de
te

kt
ab

ili
ta

?  

Po
kr

ač
ov

at
?  Další akce 

(přijmout, 
kontrolovat, 
eliminovat 

riziko) 

Popis akce 
Hodnocení výsledků  

 

Respirační 
fyzioterapie 

(6B) 

Nevhodně 
zvolené 
metody 
(6B1) 

→ 2 1 3 Ne - - Ne  

Dentální 
hygiena 

(6C) 

Nedůkladná 
péče 

(6C1) 
→ 1 2 2 Ne - - Ne  

Zvlhčování 
vdechovaného 

vzduchu 
(6D) 

Hromadění 
vody v okruhu 

(6D1) 
→ 3 1 3 Ano Ne Ne Ano  

 

Nedostatečná 
kontrola 

příslušenství 
(6D1a) 

3 1 3 Ano Ne Ne Ano Kontrolovat 
Zavést pravidelnou 

kontrolu okruhu 
Checklist s rozvržením 

úkolů 

Nedostatečná 
edukace 
(6D1b) 

3 1 3 Ano Ano - Ne  
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HFMEA pro krok č. 7 – Uživatelská údržba technického vybavení 
HFMEA krok č. 4 - analýza rizik HFMEA krok č. 5 – identifikace akcí a výsledků 

   hodnocení Rozhodovací strom  

Krok v 
procesu Selhání Potenciální 

příčina 

Zá
va

žn
os

t  

Pr
av

dě
po

do
bn

os
t 

H
az

ar
d 

Sc
or

e 

R
iz

ik
o 

se
lh

án
í 

pr
oc

es
u?

 

Ef
ek

tiv
ní

 p
ro

ce
s 

ko
nt

ro
ly

? 

D
os

ta
te

čá
 

de
te

kt
ab

ili
ta

?  

Po
kr

ač
ov

at
?  Další akce 

(přijmout, 
kontrolovat, 
eliminovat 

riziko) 

Popis akce Hodnocení výsledků 

Čištění 
ventilátoru a 

dalšího 
vybavení 

(7A) 

Nedostatečná 
frekvence 

(7A1) 
→ 3 2 6 Ano Ne Ne Ano  

 Nedostatečná 
edukace 

(7A1a) 
3 1 3 Ano Ano - Ne  

Nejasné 
rozvržení úkolů 

mezi ošetřovatele 
(7A1b) 

3 2 6 Ano Ne Ne Ano Kontrolovat 
Pravidelné kontroly 

zodpovědností 
ošetřovatelského plánu 

Checklist úkolů 

Nedostatečná 
pečlivost 

(7A2) 
→ 3 2 6 Ano Ne Ne Ano  

 

Lidský faktor 
(7A2a) 3 2 6 Ano Ne Ne Ano Kontrolovat 

Guideliny, školení o 
významu problematiky 

Kontrola edukace 
neformálních 

ošetřovatelů po prvních 
6 a 12 měsících 

Kontrola 
funkcí 

technického 
vybavení 

(7B) 

Nerozpoznání 
poruchy 

(7B1) 
→ 4 1 4 Ano Ano - Ne  

 
Nevhodné 
nastavení 

(7B2) 
→ 2 2 4 Ne - - Ne  


