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Abstrakt 
 

Zhodnocení screeningu novorozenecké žloutenky v komparaci s ručními náběry 

 

 

Cíle studie: Hlavním cílem diplomové práce bylo určit nákladovost, diagnostickou 

účinnost a bezpečnost metod používaných k diagnostice novorozenecké žloutenky, a to 

transkutánní bilirubinometrie a krevního odběru.  

Metody: Pro výpočet nákladů obou diagnostických metod byla provedena detailní 

analýza celého průběhu screeningu novorozenecké žloutenky. Ke kalkulaci byla využita 

metoda microcostingu, náklady byly hodnoceny z pohledu poskytovatele zdravotní péče. 

Za účelem vyhodnocení diagnostické účinnosti a bezpečnosti technologií byla provedena 

systematická rešerše a následná metaanalýza. 

Výsledky: Výsledek kalkulace nákladů transkutánní bilirubinometrie je přibližně 

desetkrát nižší než u krevního odběru. Celkové náklady na transkutánní bilirubinometrii 

byly vyčísleny na hodnotu 9,71 Kč na 1 měření a u metody krevního odběru na hodnotu 

90,56 Kč na 1 vyšetření. U transkutánní bilirubinometrie a krevního odběru byla 

prokázána dobrá korelace, celková hodnota 0,857 ukazuje silnou korelaci metod. 

Z odborných studií bylo zjištěno, že krevní odběr vzorku je pro novorozence bolestivý, 

stresující a je spojen se zvýšeným rizikem infekce. Naopak transkutánní bilirubinometrie 

je bezbolestná, nestresující a bezpečná metoda pro hodnocení hladiny bilirubinu. 

Závěr: Na základě výsledků lze transkutánní bilirubinometrii považovat za spolehlivou, 

bezpečnou a cenově dostupnou metodu k identifikaci novorozenecké žloutenky.  

  

 

Klíčová slova: novorozenecká žloutenka, transkutánní bilirubinometrie, krevní odběr, 

nákladová analýza 

 

 

 



 

 

Abstract 

 
The assessment of neonatal jaundice screening in comparison with blood sampling 

 

 

Objective: The main interest of this thesis is to assess the cost, compare the diagnostic 

efficiency and also safety of different methods used to diagnose neonatal jaundice, 

namely transcutaneous bilirubinometry and blood sampling. 

Methods: Cost comparison was made by a detailed analysis of the whole procedure of 

the newborn jaundice screening. The expenses were calculated according to the 

microcosting method, from the view of the provider of health care. In order to evaluate 

the diagnostic efficiency and safety of technologies, a systematic search and subsequent 

meta-analysis were performed. 

Results: The expenses of transcutaneous bilirubinometry were calculated to be 

approximately ten times lower than by using the blood sampling method. The complete 

price for transcutaneous bilirubinometry was calculated to be 9.71 Czech crowns for one 

measurement. The blood sampling method costs 90.56 Czech crowns for one 

measurement. There is quite a good correlation between these two methods with  

a correlation coefficient 0,857. By studied literature the blood sampling method seems to 

be painful, more newborn-stressing and burdened with infection risc. On the contrary 

transcutaneous bilirubinometry is a painless, less stressful and safe method for bilirubin 

evaluation.  

Conclusion: Transcutaneous bilirubinometry may be considered as a reliable, safe and 

cost effective method for identifying neonetal jaundice. 

 

 

Key words: neonatal jaundice, transcutaneous bilirubinometry, blood sampling, cost 

analysis 
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Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

AB0  

BTK 

Krevní systém AB0 tvoří 4 krevní skupiny – A, B, AB, 0 

Bezpečnostně technická kontrola 

DPH   Daň z přidané hodnoty 

ISPV Informační systém o průměrných výdělcích 

PRISMA Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 

QUADAS Quality assessment for diagnostic accuracy studies 

TcB Transcutaneous bilirubin 

TSB  Total serum bilirubin 
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Úvod 

Novorozenecká žloutenka je běžnou poporodní komplikací u novorozenců.  

Je způsobena zhoršenou schopností těla dítěte vylučovat bilirubin v krvi. V České 

republice se ročně rodí více jak 100 000 dětí, z toho ve více než 60 % je 

diagnostikována novorozenecká žloutenka různého stupně závažnosti. U předčasně 

narozených dětí je tato incidence až 80 %. Proto je novorozenecká žloutenka jedním 

z nejčastějších důvodů nutnosti lékařské péče. Ve většině případů se jedná 

o fyziologickou žloutenku, která je obecně neškodná. Důležitá je ale rychlá 

diferenciace novorozenců s patologickými příčinami, kdy je nutno zabránit 

nežádoucím následkům. Zvýšené hladiny bilirubinu mohou vyústit v kritickou 

žloutenku, která může způsobit dlouhodobé, nevratné a někdy ničivé neurologické 

poškození a ve vzácných případech i smrt.  

K identifikaci novorozenecké žloutenky je důležitá správná diagnostika. 

V běžné praxi je využíváno vizuálního vyšetření, transkutánního měření bilirubinu 

a analýzy krevního séra. Na základě správného a včasného určení hladiny bilirubinu 

může být zahájen vhodný typ léčby nebo naopak může být zabráněno zbytečnému 

přetížení novorozenců, jejichž hladiny bilirubinu nikdy nedosáhnou kritické úrovně 

a vyřeší se bez léčby. 

Hlavním cílem této diplomové práce je provést analýzu diagnostické účinnosti 

a nákladovosti screeningu novorozenecké žloutenky. V rámci diplomové práce 

budou zanalyzovány zahraniční zdroje a zhodnocena situace screeningu 

novorozenecké žloutenky ve světe i České republice. Ve vybraném zdravotnické 

zařízení bude stanoven průběh diagnostiky tohoto onemocnění a nákladově 

ohodnoceny jednotlivé položky pro transkutánní bilirubinometrii a krevní odběry. 

Pomocí systematické rešerše budou získány odborné publikace k porovnání 

diagnostické účinnosti transkutánní bilirubinometrie a ručních odběrů krve a jejich 

bezpečnosti.  
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1 Současný stav problematiky 

1.1 Novorozenecká žloutenka  

Projevem novorozenecké žloutenky je žlutavé zbarvení kůže, sliznic a bělma 

očí v důsledku zvýšené hladiny bilirubinu v krvi a tkáních. Žluté zbarvení je patrné 

obvykle při hodnotách bilirubinu nad 85 µmol/l. Viditelnou žloutenku má téměř  

60-70 % zralých zdravých novorozenců. Zvýšená hladina bilirubinu v krvi nad  

25 µmol/l je nazývána hyperbilirubinémie neboli novorozenecká žloutenka [1; 2]. 

Podle toho, který bilirubin je zvýšený, je rozlišována hyperbilirubinémie 

na nekonjugovanou, konjugovanou a smíšenou. Bilirubin je žluté krevní barvivo 

vznikající rozpadem velkého množství erytrocytů. Takto vzniklý bilirubin je 

nazýván nekonjugovaný, je nerozpustný ve vodě a nemůže se v této formě vyloučit 

z organismu. Poté je přeměněn jaterní buňkou na konjugovaný bilirubin, žlučí 

putuje do střeva a je vyloučen stolicí a močí z organismu. Bilirubin je metabolit, 

který je za určitých podmínek nebezpečný pro organismus z důvodu vazeb na 

některé struktury mozkového kmene, které mohou být nenávratně poškozeny. 

Fyziologická žloutenka 

Fyziologická žloutenka je dočasné zvýšení nekonjugovaného bilirubinu. 

Neobjevuje se hned po porodu, ale v průběhu dvou až tří dní. Během druhého týdne 

života mizí. Celkové hladiny bilirubinu dosahují maximálně 205 µmol/l [1]. 

Hladina konjugovaného bilirubinu nepřesahuje 34 µmol/l [2].  

Zvýšená hladina bilirubinu po porodu je zapříčiněna několika důvody (kratší 

doba přežívání erytrocytů, rozklad spolykané krve při porodu, nevyzrálá jaterní 

enzymatická funkce, obsah bilirubinu ve smolce). Tento typ hyperbilirubinémie 

není nebezpečný., během několika dní po porodu zvýšená hladina bilirubinu klesne 

na fyziologickou hodnotu a nevyžaduje tak terapii. Kontrola její intenzity je 

sledována během pobytu novorozence v nemocnici pomocí transkutánního 

bilirubinometru, popřípadě vyšetřením krevního séra [1; 2]. 

Patologická žloutenka 

Patologická žloutenka se objevuje již v prvních 24 hodinách života 

novorozence. Pokud hladina bilirubinu stoupá o 86 µmol/l za 1 den a hodnota 

bilirubinu je vyšší než 220 µmol/l, jedná se o hyperbilirubinémii [3]. Protože nelze 

bezpečně odlišit fyziologickou žloutenku od patologické, je třeba ikterické dítě dle 

potřeby kontrolovat a zjistit případné příčiny. 

Jednou z příčin závažné hyperbilirubinémie je Rh inkompatibilita  

a inkompatibilita v krevním ABO systému, proto je toto u matek během těhotenství 

důsledně sledováno. Dále na rozvoj hyperbilirubinémie je třeba myslet  
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u nedonošených dětí, při polycytemii, v případech diabetické fetopatie či porodního 

traumatismu. Jako hlavní problém hyperbilirubinemie je toxicita bilirubinu, která 

může vést ke vzniku bilirubinové encefalopatie (jádrový ikterus, kernikterus) 

[3; 4]. 

1.2 Diagnostika a terapie novorozenecké žloutenky 

Cílem screeningu novorozenecké žloutenky je podpořit dřívější identifikaci  

a léčbu, aby se zabránilo těžké nebo kritické hyperbilirubinémii a kernikterům  

a současně zabránit přetížení novorozenců, jejichž hladiny bilirubinu nikdy 

nedosáhnou kritické úrovně a vyřeší se bez léčby. Pro odhad nebo měření hladin 

bilirubinu u novorozenců se používají tři metody: vizuální vyšetření, transkutánní 

měření bilirubinu a analýza krevního séra.  

Sledování novorozenecké žloutenky je součástí každodenního vyšetření dítěte 

při ranní vizitě na novorozeneckém oddělení. Jako první je intenzita žloutenky 

hodnocena lékařem a sestrou vizuálně za optimálních světelných podmínek. Lékař 

kontroluje zbarvení kůže, sliznic a bělma pohledem. První žluté zbarvení kůže se 

obvykle objevuje nejprve v obličeji a postupuje kaudálně k tělu a končetinám. Poté 

následuje měření pomocí transkutánního bilirubinometru (TcB), který měří hladinu 

bilirubinu přes kůži. Jde o elektronický přístroj, kdy jeho velkou výhodou je 

neinvazivnost, ale přímé stanovení hladiny bilirubinu v séru nenahrazuje. Pokud 

jsou naměřeny patologické hodnoty, následuje laboratorní vyšetření koncentrace 

celkového bilirubinu (TSB). Zjištěním hladiny bilirubinu v závislosti na gestačním 

věku dítěte je možné určit riziko hyperbilirubinémie [5].  

 

1.2.1 Transkutánní bilirubinometrie 

Transkutánní bilirubinometrie je dnes již běžně používanou neinvazivní 

metodou ke sledování ikteru novorozence. První bilirubinometr (někdy nazýván 

ikterometr), sloužící k měření hladiny bilirubinu, byl uveden na trh roku 1980, od 

té doby prošel různými technickými změnami. Uvádí se, že díky bilirubinometru 

klesla nutnost odběru krve až o 80 % [6]. 

Bilirubinometr má velký přínos ve screeningu novorozenecké žloutenky. 

Vyšetření je rychlé a snadné, omezuje tak časově náročné krevní odběry, které jsou 

často pro citlivé novorozence stresující.  Také tímto efektním vyšetřením se může 

snížit počet opakovaných příjmů a délka pobytu v nemocnici. Ale i přes tyto velké 

výhody a přínosy zcela nenahrazuje přímé stanovení hladiny bilirubinu v séru [7]. 

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) [8] uvádí, že 

pokud transkutánní bilirubinometr zaznamená hladinu bilirubinu nad 250 µmol/l, 



 

12 

 

měla by být provedeno měření hladiny sérového bilirubinu, aby se přesně zjistila 

hladina bilirubinu. Dále by transkutánní bilirubinometrie neměla být používána u 

dětí narozených před 35. týdnem, protože jsou náchylnější ke kernikteru, u relativně 

nízkých hladin bilirubinu, než kojenci narození v termínu. Proto je potřeba u těchto 

novorozenců přesnější a důslednější kontrola. Užívání bilirubinometru při 

fototerapii může zkreslovat výsledky měření [9]. Ale Zecca a kol. [10] v roce 2009 

prokázali, že pokud se měření během fototerapie provádí na místech zakrytých 

speciální náplastí, která je dodávána výrobcem bilirubinometru, tak je dobrá shoda 

mezi transkutánním a sérovým bilirubinem. 

Transkutánní bilirubinometrie je obvykle měřena na hrudní kosti nebo čele 

dítěte. Na vyhodnocení účinnosti bilirubinometru a vlivu místa, kde je měřeno, byly 

provedeny studie. Konkrétně byla porovnávána oblast čela a hrudní kosti. Jednalo 

se o novorozence bez hemolytického onemocnění, kteří nepodstoupili žádnou 

léčbu. El-Kabbany a kol. [11] osvědčili přesnost neinvazivního měření TcB za 

použití přístroje JM-103 (Minolta, Japonsko) ve srovnání s TSB měřeným 

klinickými laboratorními metodami. Tato studie také prokázala přesnější měření 

TcB nad hrudní kostí než na čele a ve všech případech byla lepší přesnost 

u novorozenců, které byly ve stáří tří dnů po porodu. Ke stejnému závěru došli 

Mahram a kol. [12] v roce 2015, kdy výsledky jejich studie ukázaly, že korelační 

koeficient mezi sérovým bilirubinem a transkutánním hodnocením bilirubinu má 

hodnotu 0,82. Tento výsledek potvrzuje spolehlivost transkutánního 

bilirubinometru při posuzování hladiny bilirubinu u novorozenců. 

 

Přístroje pro měření bilirubinu 

Přístrojů používaných při metodě transkutánní bilirubinometrie existuje na trhu 

celá řada. Tyto přístroje poskytují zjištění hladiny bilirubinu neinvazivním 

způsobem. Transkutánní bilirubinometrie je založena na optické spektroskopii, kdy 

množství absorpce světla bilirubinem je závislé na koncentraci bilirubinu v kůži. 

V praxi to funguje tak, že světlo, které se pomocí přístroje nasměřuje na kůži, měří 

intenzitu vlnové délky vráceného světla. [13].  

Jednotlivé přístroje se liší svým vzhledem, doplňkovými funkcemi, místem, 

kde lze měřit, také jejich přesností, čímž se zabývá mnoho studií. Přehled přístrojů 

na trhu je dán v tabulce níže (Tabulka 1) a srovnání parametrů jednotlivých přístrojů 

je v příloze 1.   
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Tabulka 1: Transkutánní bilirubinometry dostupné na trhu 

Přístroj Výrobce Země 

JM-105 Dräger Německo 

MBJ20 M&B Čína 

BiliChek Philips USA 

BiliCareTM Systém Natus USA 

Bilispect MBR Německo 

 

Výhodou většiny bilirubinometrů je nepotřebnost jednorázového materiálu při 

vyšetření. BiliChek se od ostatních přístrojů liší nutností spotřebního materiálu, kdy 

pro každé měření je zapotřebí čistý a jednorázový hrot, který podstatně zvyšuje 

náklady na test [14]. Místo měření bilirubinometrem je nejčastěji na čele nebo nad 

hrudní kostí dítěte. Odlišný je přístroj Bilispect, který je často měřen na ruce dítěte 

a BiliCare, který je přikládán na ucho dítěte [15; 16]. 

Dále se v literatuře popisují i jiné metody, méně náročné, ovšem nejsou na tolik 

přesné, jde o metodu BiliCam, která potřebuje další výzkum, aby mohla být 

využívána jako screening novorozenecké žloutenky a technologie BiliStick, která 

je především zaměřená na screening hyperbilirubinemie v podmínkách 

rozvojových zemí.  

BiliCam 

Podobně jako v jiných oborech medicíny, tak i ve sledování novorozenecké 

žloutenky je v poslední době snaha o využití smartphonů. Jde o neinvazivní systém, 

který nabízí zřetelné výhody v oblasti nákladů a dostupnosti, používá vestavěnou 

kameru a papírovou kalibrační kartu pro kontrolu novorozenecké žloutenky.  

Princip tohoto systému je pořízení fotografie za použití kalibrační karty, která 

pomáhá BiliCamu se přizpůsobit různým světelným podmínkám a aplikovat 

barevné korekce. Po potvrzení použitelné fotografie ji systém nahraje na server, 

který analyzuje pokožku novorozence pro odhad hladiny bilirubinu. Poté jsou 

sděleny výsledky a může být naplánován další postup péče o novorozence [17].  

K zavedení této metody do běžné praxe byly provedeny a jsou stále prováděny 

různé studie. Lilian de Greef a kol. [17] v roce 2014 provedli klinickou studii na 

Washingtonské univerzitě, kde hodnotili BiliCam na 100 novorozencích. 

Výsledkem studie bylo příznivé srovnání TSB a BiliCam, ale bylo zmíněno, že 

nová technologie nemůže nahradit test TSB. Výhodou oproti běžným 

transkutánním bilirubinometrům je všudypřítomnost, přenositelnost a cena 
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smartphonů. Jde o metodu, která by mohla být využívána i jako screening  

v domácím prostředí. Navzdory těmto výhodám existuje spousta otázek a omezení, 

která vyžadují další výzkum, než bude moci BiliCam být plně využíván jako nástroj 

screeningu novorozenecké žloutenky. 

BiliStick 

Dalším přístrojem, který umožňuje měřit koncentraci bilirubinu je Bilistick. 

Bilistick je minimálně invazivní a nízkorozpočtová metoda, která je využívána 

zejména v rozvojových zemích, kde je problémem nákladovost, špatný přístup ke 

screeningovým programům a laboratorním vyšetřením a dochází tak k opoždění 

léčby. Tato metoda poskytuje cenově dostupný a přesný systém screeningu 

novorozenecké žloutenky. Zkouška vyžaduje odběr malého vzorku krve (25 μl)  

a následnou aplikaci na zkušební pásku Bilistick, oddělí se plazma od buněk  

a pomocí čtečky je stanovena koncentrace bilirubinu v plazmě [18; 19]. 

 

1.2.2 Laboratorní vyšetření krve 

Zlatým standardem pro detekci hyperbilirubinémie u novorozenců je celkové 

měření sérového bilirubinu. Laboratorní vyšetření bilirubinu v séru je možno 

provádět ze žilního nebo kapilárního odběru. Jednotlivé výsledky se mohou podle 

zvoleného způsobu odběru mírně lišit, rozdíl však není signifikantní k ovlivnění 

léčby novorozence.  

Ke stanovení hladiny bilirubinu se používá především přímá fotometrie. 

Stanovení bilirubinu metodou přímé fotometrie umožňuje snížit objem odebírané 

krve oproti stanovení v biochemické laboratoři. Analyzátory pracují s objemy krve 

v řádu desítek µl a lze získat výsledky ve stejném čase s výsledky parametrů 

acidobazického stavu, iontů a některých metabolitů. 

Stanovení hladin TSB zůstává invazivním, bolestivým, stresujícím a časově 

náročnějším postupem. Opakované odebírání vzorků krve je spojeno s rizikem 

infekce, osteomyelitidy a tvorbou jizev [5]. 

Mezi další laboratorní vyšetření patří odběr pupečníkové krve. Pokud se během 

těhotenství zjistí, že má matka krevní skupinu O nebo je Rh negativní, což jsou 

rizikové faktory pro hyperbilirubinémii, je odebírána ihned po porodu krev 

z pupečníkové šňůry pro určení hladiny bilirubinu a krevní skupiny dítěte [20].  
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1.2.3 Terapie novorozenecké žloutenky 

Léčba ikteru je indikována podle „Hodrova indikačního grafu“, který 

zohledňuje dynamiku vzestupu bilirubinu, gestační věk dítěte a určuje potřebnou 

léčbu či frekvenci kontrol hladiny bilirubinu. Dále záleží na donošenosti 

novorozence, shodnosti krevní skupiny a Rh faktoru dítěte [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při běžné fyziologické žloutence stačí vystavit dítě několikrát denně dennímu 

světlu. Při patologické žloutence musí následovat další léčba. Mezi možné 

terapeutické metody patří fototerapie, imunoterapie a výměnná transfuze.   

Fototerapie 

Fototerapie je základní léčbou hyperbilirubinemie. Na nekonjugovaný 

bilirubin působí světelné záření o určité vlnové délce a mění ho tak na ve vodě 

rozpustnou formu, která se již může vyloučit močí z těla ven. Nejčastěji se používá 

modré světlo o vlnové délce 460 nm [21], která je nejblíže k absorpčnímu spektru 

bilirubinu.   Důležitá je ochrana očí dětí, aby nedošlo k poškození sítnice, kontrola 

teploty dítěte, dostatečná hydratace a výživa. Existuje několik typů přístrojů, 

nejčastěji stojanové se zářivkovými zdroji světla nebo LED diodami. V některých 

případech lze fototerapii provádět přímo na pokoji pomocí fototerapeutické 

destičky v postýlce. Po fototerapii je nutno dítě dále sledovat z důvodu rebound 

fenoménu, kdy je možnost návratu zvýšení hladiny bilirubinu [4]. 

Obrázek 1: Indikační graf pro léčbu hyperbilirubinemie (podle Hodra) [4]. 
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Imunoterapie 

Provádí se u novorozenců s izoimunní hemolytickou nemocí, kteří nesplňují 

podmínky pro výměnnou transfuzi. Podávají se imunoglobuliny v dávce  

0,5 g/kg intravenόzně. Tato léčba umožňuje zabránit rychlejšímu vzestupu hladiny 

bilirubinu [4]. 

Výměnná transfuze 

Výměnná transfuze je účinnou, ale invazivní eliminační metodou. Je 

prováděna, pokud hladina bilirubinu je tak vysoká, že nelze předpokládat úspěch 

konzervativních terapeutických metod. Na výměnnou transfuzi se specializují 

neonatologická pracoviště v perinatologických centrech [4]. 

 

1.3 Doporučené postupy screeningu žloutenky ve světě 

Tato část práce je zaměřena na diagnostiku novorozenecké žloutenky ve světě 

a na techniky, které jsou při ní používány.  

Z důvodu předvídatelnosti, prevence, identifikace, sledování a léčby 

hyperbilirubinémie některé státy vydaly pokyny k novorozenecké žloutence. Cílem 

těchto pokynů je podpořit dobrý přístup k managementu diagnostiky a léčby 

novorozenecké žloutenky, který sníží četnost závažné neonatální hyperbilirubinemie 

a bilirubinové encefalopatie a minimalizuje tak její riziko, zbytečnou léčbu a také 

nadměrné náklady.  

Při zjišťování doporučených postupů pro novorozeneckou žloutenku v různých 

zemích ve světě, byla využita celá řada databází. Primárním zdrojem informace 

o existenci doporučených postupů byla studie z roku 2016 od Renesme a kol. [22], 

kdy na základě této studie byly dohledány existující doporučené postupy ve světě.  

V následující tabulce (Tabulka 2) jsou shrnuty státy a názvy publikací, 

ve kterých jsou popsány doporučené postupy pro diagnostiku novorozenecké 

žloutenky pro jednotlivé země. Doporučené postupy jsou staršího data, v současné 

době nebyly žádné nové vydány. Diagnostika žloutenky se v jednotlivých státech 

výrazně neliší, standardně se skládá z vizuální kontroly, TcB a TSB.  
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Tabulka 2: Zahraniční doporučené postupy řízení novorozenecké žloutenky  

Země Název Autor Rok 
Cílová 

skupina 
Zdroj 

VB Neonatal jaundice.  NICE 2010 

předčasně, 

termínově 

narození 

novorozenci 

[23] 

USA 

Management of 

hyperbilirubinemia in the 

newborn infant 35 or 

more weeks of gestation.  

AAP 2004 
gestační věk 

≥35 týdnů  
[20] 

Kanada 

Guidelines for detection, 

management and 

prevention of 

hyperbilirubinemia in 

term and late preterm 

newborn infants (35 or 

more weeks’ gestation). 

Paediatr Child 

Health, 

Canadian 

Paediatric 

Society 

2007 
gestační věk 

≥35 týdnů  
[24] 

Švýcarsko 

Assessment and 

Treatment of Jaundiced 

Newborn Infants 35 0/7 

or more Weeks of 

Gestation.  

Arlettaz  

a kolektiv 
2006 

gestační věk 

≥35 týdnů   
[25] 

Itálie  

Italian guidelines for 

management and 

treatment of 

hyperbilirubinaemia of 

newborn infants ≥ 35 

weeks' gestational age. 

Romagnoli  

a kolektiv 
2014 

gestační věk 

≥35 týdnů  
[26] 

Nizozemí 

The management of 

hyperbilirubinemia in 

preterm infant. 

Vader-van 

Imhoff, D. E.  
2013 

gestační věk 

≥35 týdnů  
[27] 

Austrálie  

Queensland Maternity 

and Neonatal Clinical 

Guidelines: Neonatal 

jaundice.  

Queensland 

Government 
2012 

předčasně, 

termínově 

narození 

novorozenci 

[28] 

Nový 

Zéland 

 Management of 

Neonatal Jaundice. 

Auckland 

District Health 

Board 

2012 

předčasně, 

termínově 

narození 

novorozenci 

[29] 
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Země Název Autor Rok 
Cílová 

skupina 
Zdroj 

Izrael 

Israel guidelines for the 

management of neonatal 

hyperbilirubinemia and 

prevention of kernicterus 

Kaplan M.  

a kolektiv 
2008 

gestační věk 

≥35 týdnů 
[30] 

Keňa 

Clinical management and 

referral guidelines – Vol 

II: Clinical guidelines for 

management and referral 

of common conditions at 

levels 2-3: Primary Care 

Ministry of 

Medical 

Services and 

Ministry of 

Public Health 

and Sanitation 

2009 - [31] 

Malajsie 

Management of jaundice 

in healthy term 

newborns. Clinical 

Practice Guideline 

Ministry of 

Health 

Malaysia 

2003 
gestační věk 

≥35 týdnů 
[32] 

Jižní 

Afrika 

Phototherapy and 

exchange transfusion for 

neonatal 

hyperbilirubinaemia: 

neonatal academic 

hospitals' consensus 

guidelines for South 

African hospitals and 

primary care facilitie 

Horn  

a kolektiv 
2006 

předčasně, 

termínově 

narození 

novorozenci 

[33] 

 

Detailněji budou popsány 2 státy, a to Velká Británie a Švýcarsko. Velká 

Británie má tuto problematiku velmi podrobně zpracovanou a některé státy se o její 

dokument opírají. Švýcarsko bylo vybráno z důvodu dobré úrovně zdravotní péče 

a stejného systému financování zdravotní péče jako v České republice. 

 

Velká Británie    

Britský Národní institut pro zdraví a klinickou kvalitu NICE [23] v roce 2010 

vydal, s názvem „Neonatal jaundice“, pokyny pro hodnocení a léčbu 

novorozenecké žloutenky pro děti od narození do 28 dnů, včetně předčasně 

narozených dětí. Tento dokument byl vydán z důvodu špatných výsledků 

diagnostiky a léčby novorozenecké žloutenky ve Velké Británii. V první části jsou 

poskytnuty podrobné pokyny pro rodiče, porodní asistentky, zdravotní sestry, 
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praktické lékaře o diagnostice novorozenecké žloutenky a možných nežádoucích 

účincích. 

 Pro zjištění základního onemocnění je důležité včas rozlišit, jestli se jedná 

o fyziologickou žloutenku nebo patologickou žloutenku a zabránit tak nežádoucím 

následkům, jako je bilirubinová encefalopatie a kernikterus. NICE v tomto 

dokumentu doporučuje diagnostické postupy pro novorozeneckou žloutenku, které 

by se měly dodržovat, aby bylo zabráněno nežádoucím účinkům. 

 Důležité je u všech dětí zkontrolovat, zda existují faktory spojené se zvýšenou 

pravděpodobností výskytu hyperbilirubinemie (novorozenci s viditelnou 

žloutenkou, s gestačním věkem méně než 38 týdnů, novorozenci, jejichž sourozenci 

měli novorozeneckou žloutenku, která vyžadovala fototerapii nebo ti, kteří jsou 

výhradně kojeni). Zdravotní pracovníci jsou vyzýváni, aby se při posuzování 

hyperbilirubinémie nezaměřovali pouze na vizuální kontrolu pomocí, které nelze 

určit hladinu bilirubinu a aby sledovali novorozence při každé příležitosti, zejména 

v prvních 72 h. Z důvodu brzkého propouštění z nemocnice ve Spojeném 

království (1 až 2 dny po narození) nebo domácích porodů je nutná dobrá 

informovanost rodičů o možnostech žloutenky. Při vizuální kontrole by se měl 

novorozenec zkontrolovat v jasném a nejlépe přirozeném světle a mělo by být 

provedeno vyšetření skléry, dásní a pokožky. Nemělo by se spoléhat pouze na 

vizuální kontrolu, ale měla by být zjištěna i hladina bilirubinu.   

Standardem pro měření hladiny bilirubinu je transkutánní bilirubinometr. 

Transkutánní bilirubinometr by se měl používat u dětí starších 35. týdne. Nutná 

kontrola novorozence pomocí bilirubinometru je po 24 hodinách po porodu (pokud 

není k dispozici bilirubinometr, měla by být změřena hladina sérového bilirubinu). 

K měření sérového bilirubinu jsou indikovány tyto případy: pokud bilirubinometr 

změří hladinu celkového bilirubinu vyšší než 250 µmol/l, pokud se projeví 

žloutenka do 24 hodin po narození nebo u dětí mladších 35. týdne gestačního věku. 

Ve Velké Británii je velká různorodost v hodnotách hladin bilirubinu, kdy by 

měla být zahájena fototerapie, zejména u dříve narozených dětí. Tento doporučený 

postup přesně popisuje, jaký by měl být při určitých hodnotách postup léčby. Snaha 

NICE je díky těmto doporučeným postupům docílit, aby kernikterus byl pro Velkou 

Británii diagnózou minulosti. 

 

Švýcarsko 

Na základě nových poznatků Švýcarská neonatologická společnost [34] vydala 

roku 2006 nová doporučení v novorozenecké žloutenky, která jsou určena pro 

novorozence gestačního stáří ≥35 týdnům a porodní hmotnosti více než 2000 g. 
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Jejich hlavním záměrem vydání těchto pokynů bylo včasně diagnostikovat 

hyperbilirubinémii, předejít zbytečné léčbě a rodičovské nejistotě. 

Ve Švýcarsku se postupy nějak výrazně neliší od jiných států. První důležité 

vyšetření při diagnostice hyperbilirubinémie je klinické vyšetření. Každý 

novorozenec by měl být pravidelně vizuálně kontrolován minimálně každých  

8-12 hodin. Je upozorňováno na novorozence s tmavší pokožkou, u kterých je třeba 

pečlivějšího vyhodnocování z důvodu náročnějšího klinického vyšetření. Jako další 

diagnostický krok je po klinickém vyšetření transkutánní měření bilirubinu. Dále je 

specifikováno, kdy by tato metoda neměla být využívána, a to u novorozenců  

s žloutenkou do 24 hodin a pokud novorozenec podstoupil fototerapii nebo 

výměnnou transfuzi. Použití transkutánního bilirubinometru u dětí s tmavou kůží 

záleží na použitém zařízení, ale při jakékoli pochybě by mělo být provedeno sérové 

měření bilirubinu.  

Vyšetření bilirubinu v séru by se mělo provádět, pokud má matka v krvi 

protilátky, žloutenka se projeví do 24 h nebo je protahovaná (po druhém týdnu 

života) nebo pokud je překročena limitní hladina bilirubinu, změřena transkutánním 

bilirubinometrem. 

 

1.4 Současné přístupy diagnostiky v ČR 

V České republice také existují doporučené postupy, které vydala Česká 

neonatologická společnost [4]. Screening novorozenecké žloutenky se skládá jako 

u ostatních států z vizuální kontroly, používání transkutánního bilirubinometru, 

krevních odběrů a následné léčby, která je indikována na základě grafu dle Hodra. 

Česká neonatologická společnost ve svém doporučení popisuje tento postup. 

Důležité je pečlivé sledování novorozence. Pro správný diagnostický a léčebný 

postup je nutné hodnotit dynamiku hladiny bilirubinu a zvážit rizika rozvoje 

závažné hyperbilirubinemie. Hyperbilirubinemie je definována jako zvýšená 

koncentrace bilirubinu v krvi nad 25 µmol/l. Pro sledování dynamiky hladiny 

bilirubinu by měl být používán transkutánní bilirubinometr, který slouží pouze jako 

orientační metoda, při změření patologické hodnoty bilirubinu by mělo následovat 

stanovení bilirubinu z krevního séra. Podle časového průběhu bilirubinémie by 

mělo být prováděno kontrolní vyšetření hladiny bilirubinu obvykle za 6, 12 nebo 

24 hodin. U novorozenců, kteří jsou na fototerapii a po ní, lze transkutánní 

bilirubinometrii použít pouze omezeně na místě, které bylo zakryto neprůsvitným 

krytem. Indikace k fototerapii by měla být ověřena vyšetřením sérové hodnoty 

bilirubinu. Po fototerapii by dítě nemělo být propuštěno do domácí péče dříve než 

24 hodin po ukončení léčby po předchozí kontrole hladiny bilirubinu, z důvodu 
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rizika rebound fenoménu, který se vyskytuje zejména u nezralých dětí  

či hemolytické nemoci. Rodiče by po propuštění z porodnice měli být informováni, 

aby v případě progrese vyhledali dětského lékaře. S odstupem 2-4 dní po propuštění 

je nutné zkontrolovat krevní obraz u dětí s protrahovanou hyperbilirubinémií  

či hemolytickou nemocí.  U všech dětí s hyperbilirubinémií dosahující pásma pro 

výměnnou transfuzi, je třeba doplnit screeningové vyšetření sluchu a sledovat 

psychomotorický vývoj. 

 

1.5 Posouzení nákladové efektivity screeningu žloutenky 

O novorozenecké žloutence je napsáno velké množství článků, ale studií 

týkajících se nákladové efektivity diagnostiky novorozenecké žloutenky bylo 

nalezeno pouze malé množství. V tabulce (Tabulka 3) jsou studie a články, které 

byly vyhledány na tuto problematiku. 

 

Tabulka 3: Přehled studií zabývajících se nákladovou efektivitou screeningu 

novorozenecké žloutenky 

Název Autor Rok Výsledky Zdroj 

National costing report: 

Neonatal jaundice 
Nice 2010 

kalkulační zpráva 

zabývající se 

důsledkem zavedení 

doporučeného postupu 

[8] 

Neonatal jaundice Nice 2010 

náklady ovlivněny 

počtem 

bilirubinometrů 

[23] 

Transcutaneous 

Bilirubinometry for the 

Screening of 

Hyperbilirubinemia in 

Neonates ≥35 Weeks’ 

Gestation 

IHE 2013 
cenová účinnost TcB 

nejistá 
[35] 

Cost-effectiveness analysis 

of a system-based approach 

for managing neonatal 

jaundice and preventing 

kernicterus in Ontario 

Xie  

a ko. 
2012 

ekonomické 

odůvodnění nutnosti 

zavést systémový 

přístup ke screeningu 

novorozenecké 

žloutenky 

[36] 
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Název Autor Rok Výsledky Zdroj 

Cost-effectiveness of 

strategies that are intended 

to prevent kernicterus in 

newborn infants 

Suresh  

a kol. 
2004 

zavedení strategie 

v diagnostice zvýší 

náklady na zdravotní 

péči 

[37] 

 

NICE [23] v roce 2010 provedla ekonomické hodnocení screeningu žloutenky, 

za účelem zjistit nákladovou efektivitu a prozkoumat, která strategie testování by 

byla za různých okolností nákladově efektivní. První strategie je „současná praxe“ 

– vizuální vyšetření, na základě kterého u 10 % dětí následuje TSB, druhá strategie-

TSB u všech dětí s pozitivním vizuálním vyšetřením a poslední strategie, pokud je 

pozitivní TcB následuje TSB.  

První plán byl porovnat jednotlivé strategie pomocí rozhodovacích 

analytických modelů, ale z důvodu neschopnosti odhadnout rozsáhlou řadu 

parametrů a neexistence dostatku publikovaných důkazů pro vyplnění takového 

rozhodovacího modelu, bylo toto řešení zavrhnuto.  

Na vizuální vyšetření nebyly uplatněny žádné náklady, protože se předpokládá, 

že k takovému výskytu dojde jako součást standardní nemocniční péče.  Stanovili 

si ekonomické parametry, které byly použity při hodnocení nákladových přínosů. 

Do nákladů TcB a TSB byly zahrnuty položky jako čas potřebný k provedení testu, 

náklady na zařízení a spotřební materiál, konkrétně do TSB nákladů – krevní test, 

rukavice, práce zdravotní sestry, do TcB nákladů – bilirubinometr, kalibrace, práce 

zdravotní sestry a možný následný test TSB. Zařízení může být často používáno po 

několik let, než je bude nutné vyměnit, proto v ekonomickém hodnocení je obvyklá 

praxe anuitovat počáteční kapitálové výdaje za předpokládanou životnost zařízení, 

aby poskytly "ekvivalentní roční náklady". Náklady na metodu TSB byly 

odhadnuty na částku 18,56 liber, pro TcB test nevyžadující žádný spotřební materiál 

na 5,87 liber a test, který potřebuje kalibraci na 11,37 liber.  

Pomocí těchto údajů byla vypočítána cena pro jednotlivé strategie. Výsledek 

porovnání TSB a TcB je ovlivněn počtem TcB přístrojů. Z jejich použitých hodnot 

a výpočtů vyšlo, že pokud je zakoupeno 9200 bilirubinometrů, nebo méně, levnější 

volba je vždy TcB. Množství přístrojů bylo vypočítáno na počet narozených dětí 

v Anglii a Walesu.  Pokud na to bude pohlíženo pouze z hlediska nákladů  

a účinnosti, tak při potřebě většího počtu přístrojů by měla být preferována strategie 

TSB. 

Na zjištění potřebného počtu bilirubinometrů byla využita citlivostní analýza. 

Jednosměrná citlivostní analýza zahrnuje změnu hodnoty jediného parametru, který 

drží všechny ostatní konstantní, aby se zjistilo, jak citlivá je. Tato provedená 
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analýza citlivosti ukázala, že přírůstkové náklady na testovací strategii TcB ve 

vztahu ke strategii testu TSB klesají jako průměrný počet testů na dítě. To ukazuje, 

že test TSB má vyšší mezní náklady. Čím více testů je provedeno, tím se zvyšuje 

nákladová efektivita TcB ve vztahu k TSB. 

 Náklady na první a zároveň nejlevnější strategii vyšly 1,02 milionů liber ročně. 

Další nejlevnější strategií by bylo použít strategii 3, kdy při použití měřiče, který 

nevyžaduje kalibrační tipy by stála 10,16 milionů liber nebo 13,25 milionů liber za 

použití měřiče vyžadujícího kalibrační tip. Využívání TSB intenzivněji u druhé 

strategie by stálo 10,22 milionů liber ročně. Rozdíl nákladů mezi TSB a TcB je 

způsoben hlavně zvýšením doby krevního testu ve srovnání s kožním testem. 

Tato analýza naznačuje, že náklady na testovací strategii TcB se liší podle 

nákladů na použitý měřič a počet měřičů nezbytných pro realizaci strategie TcB je 

důležitý pro určení relativní efektivnosti nákladů. Faktory, jako je pohodlí pro 

sestru a nepohodlí dítěte, nejsou pro toto rozhodnutí irelevantní, ale nebyly 

výslovně zahrnuty do této analýzy, protože je obtížné kvantifikovat  

a pravděpodobně mají relativně malou velikost. 

 

Další studii na nákladovou efektivitu provedl Suresh a kol. [27] v roce 2004. 

Navrhl model pro posouzení nákladové efektivnosti. Porovnává současnou praxi  

a tři alternativní strategie prevence kernikteru u novorozenců. Studie je provedena 

z celospolečenské perspektivy, vztahující se na 2,8 milionu zdravých kojenců 

v USA, gestačního stáří ≥37 týdnů. Současná praxe se skládala z testů TSB 

doporučeného na základě klinické anamnézy a vizuální prohlídky. První strategie 

je pouze sledovat 1-2 dny novorozence bez provádění testů. Druhá strategie je 

vyšetření TSB u všech novorozenců a poslední strategie je provádění testů TcB  

u všech novorozenců. 

Zdroje zahrnovaly laboratorní testy, transkutánní bilirubinometrii, 

ošetřovatelskou dobu, domácí návštěvy, hospitalizaci, fototerapii a management 

kernicteru. Náklady na kernikterus byly založeny na přímých a nepřímých 

nákladech na osoby s mozkovou obrnou a mentální retardací. Mezi významné 

předpoklady, které používají autoři, patří výskyt kernicteru (1:100 000). Výsledky 

ukázaly, že náklady současné praxe jsou 152,4 milionu dolarů, první strategie  

202,3 milionů dolarů. Provádění TSB vyjde na 112,6 milionů dolarů  

a 180,1 milionů při rutinním užívání TcB. Při vypočítání nákladů na jeden případ 

bylo zjištěno, že nejvyšší náklady jsou u první strategie, kdy je 1-2 dny novorozenec 

pouze sledován a nejsou mu prováděny žádné testy, po ní následovalo užití TcB  

a nejlevněji vyšlo provádění TSB. Autoři dospěli k závěru, že rozsáhlé provádění 

těchto strategií, pravděpodobně výrazně zvýší náklady na zdravotní péči s nejistými 

přínosy.  
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Kanadský Institute of Health Economics (IHE) [35] v roce 2013 zpracoval 

publikaci na téma transkutánní bilirubinometrie pro screening hyperbilirubinemie  

u novorozenců s gestačním věkem ≥ 35 týdnů. V jedné z kapitol se zaměřuje na její 

ekonomickou analýzu, kdy na základě již provedených studií zhodnotil jejich 

výsledky. Došel k závěru, že ve srovnání s vizuální kontrolou a klinickou 

anamnézou může být screening TcB pro posouzení potřeby testování TSB spojen 

s nižší potřebou TSB a fototerapie, ale nemusí zahrnovat čisté úspory spojené 

s náklady na zajištění kvality a vybavení. Na základě toho zůstává cenová účinnost 

screeningu TcB nejistá, neboť nelze určit, zda TcB poskytuje čisté úspory nákladů 

pro zdravotní systém a zda poskytuje rovnocenné nebo výrazně lepší zdravotní 

výsledky. 
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3 Metody 

V této části diplomové práce jsou popsány metody, které byly vybrány na 

základě provedené analýzy současného stavu a budou následně využity v další části 

práce. 

3.1 Microcosting 

V ekonomické teorii i praxi existuje celá řada přístupů pro stanovení nákladů 

na konkrétní výrobek, službu, výkon. Způsob stanovení nákladů závisí na 

dostupných a požadovaných zdrojích a typech údajů a na přístupu, který je vybrán 

pro stanovení nákladů. Jeden z využívaných přístupů ve zdravotnictví je metoda 

microcostingu, který byl využit i v této práci pro stanovení nákladů dvou metod – 

transkutánní bilirubinometrie a krevní odběr, pomocí kterých je zjišťována hladina 

bilirubinu v krvi a slouží tak k diagnostice novorozenecké žloutenky. 

Tento přístup ke stanovení nákladů se vyznačuje detailní identifikací  

a specifikací všech zdrojů, které se používají pro danou činnost. Veškeré skutečné 

náklady jsou přiřazeny k jedinému případu. Základním předpokladem pro správné 

stanovení nákladů je nutná podrobná znalost jednotlivých procesů a potřebných 

zdrojů pro danou činnost. Tato metoda je také nazývána „bottom-up“ se zdola na 

horu. Opačnou metodou je „top-down“ se shora dolů, kdy celkové výdaje se 

rozdělují na jednotlivé výstupy, aby byly určeny jejich náklady [38].  

Typy nákladů, které je potřeba zvážit, zahrnují přímé náklady a nepřímé 

náklady. Přímé náklady jsou náklady, které lze přímo přiřadit k jednotlivým 

výkonům (výrobkům, službám) a nemusí být dále rozpočítávány. Příkladem může 

být mzda zaměstnance, cena přístroje. 

Nepřímé náklady jsou náklady, které nelze přímo přiřadit k určitému výkonu 

(výrobku, službám), je nutné je určitým způsobem rozpočítávat. Příkladem může 

být údržba a servis přístroje, energie. 

 

Kalkulace nákladů diagnostických metod novorozenecké žloutenky 

V této diplomové práci byla provedena nákladová analýza diagnostiky 

novorozenecké žloutenky ve zdravotnickém zařízení velikosti fakultní nemocnice. 

Na základě analýzy průběhu screeningu novorozenecké žloutenky byly stanoveny 

konkrétní nákladové položky. Náklady byly rozděleny dle druhu na přímé 

(spotřební materiál, přístrojové náklady, personální náklady) a nepřímé náklady  

a vypočítány náklady na 1 vyšetření. Náklady byly počítány z perspektivy 

poskytovatele zdravotní péče. Nákladová data byla získána pomocí rozhovorů 
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s odbornými pracovníky Všeobecné fakultní nemocnici v Praze (VFN v Praze)  

a dostupných zdrojů. VFN je registrována jako plátce daně z přidané hodnoty, proto 

částky, se kterými je kalkulováno v rámci nákladové analýzy, jsou uváděny po 

odpočtu příslušné výše DPH.  

Ceny potřebného materiálu ke krevnímu odběru byly stanoveny dle aktuálních 

tržních cen. Ceny nezahrnují množstevní slevy, bonusy ani další zvýhodnění, které 

mohou být poskytovány. 

Pořizovací cena přístrojů se do nákladových položek dostává ve formě odpisů. 

Odpisy byly stanoveny jako rovnoměrné a dle zjištěné pořizovací ceny, doby 

živnosti a vytíženosti přístrojů byly stanoveny odpisy na 1 vyšetření. Vedle těchto 

nákladů byly zjištěny náklady na bezpečnostně technickou kontrolu přístrojů 

(BTK) a vykalkulovány na 1 vyšetření. Odpisy a náklady na BTK tvoří přístrojové 

náklady. 

Na základě osobního šetření byly analyzovány činnosti zaměstnanců a měřeny 

doby výkonů potřebné k jednotlivým diagnostickým metodám či jejich fázím. 

Pro kalkulaci personálních nákladů bylo nutné dále vyčíslit platové ohodnocení 

pracovníků. K tomu byly využity údaje o průměrném měsíčním hrubém platu 

pracovníků a průměrném počtu odpracovaných hodin v měsíci dle pracovního 

zařazení. Průměrné hodnoty hrubého platu zdravotní sestry, zdravotního laboranta 

a pomocného pracovníka ve zdravotnictví a počtu odpracovaných hodin v měsíci 

byly stanoveny na základě posledních dostupných údajů z Informační systém  

o průměrných výdělcích (ISPV), který je spravovaný Ministerstvem práce  

a sociálních věcí České republiky [39]. Pro stanovení celkových personálních 

nákladů bylo nutné dále k hrubé mzdě připočíst náklady na zdravotní a sociální 

pojištění, které odvádí zaměstnavatel. Zákonem stanovená výše odvodů je 34 %. 

Režijní náklady se v uvedených kalkulacích shodují s výší nepřímých nákladů. 

Výše režijních nakladu byla v této práci odhadnuta na 20 % z celkových nákladů. 

Režijní náklady zahrnují např. náklady na řízení a správu nemocnice, úklid  

a údržbu, odpisy budov, řízení kvality, daně, administrativu a další položky, které 

nejsou přímo přiřaditelné určitému výkonu. 
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3.2 Systematická rešerše 

Systematická rešerše je souhrn všech studií, které jsou vhodné 

k zodpovězení cílené klinické otázky. Je založena na strukturované a platné 

metodice zabraňující publikačnímu zkreslení a na základě, které se komplexně 

vyhledají, vybírají, hodnotí a analyzují studie. Statistické sloučení výsledků studií, 

které jsou součástí systematického přehledu, se nazývá metaanalýza [40].  

 

Strategie při provádění systematické rešerše 

Postup provedení systematické rešerše je zobrazen v blokového diagramu na 

následujícím obrázku.   

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Obrázek 2: Kroky při provádění systematické rešerše 

Prvním důležitým krokem je stanovení přesné výzkumné otázky, na které 

budou založeny zbývající kroky. Pro správné stanovení strategie lze využít tzv. 

metodu PICO. Tato metoda přistupuje k problému ze čtyř různých hledisek. 

Nejprve je nutné pomocí relevantních vlastností definovat skupinu pacientů 

(P=Patient), dále součástí otázky je zvažovaný zákrok u pacienta (I=Intervention), 

zákrok pro porovnání (C=Comparison) a očekávaný výsledek (O=Outcome) [41]. 

Definice klinické otázky 

Vyhledávání studií 

Výběr vhodných studí 

Extrakce dat 

Zpracování dat 

Interpretace výsledků 
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Krok 5 

Krok 6 

Krok 1 
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Dalším krokem je vyhledávání článků, které budou zahrnuty do studie pomocí 

různých databází. Databáze, které mohou být využity pro vyhledání, jsou například 

PubMed, Cochrane Library, Web of Science, Google Scholar. 

  Po výběru databází je dalším krokem vhodný výběr klíčových slov, zvolení 

typu studií (randomizované, kohortní, pozorovací, …), jazyka a časového období, 

ve kterém byly studie uveřejněny. Dále je nutno provést třídění souboru dat podle 

názvu článku, abstraktu a následně přečtením plného znění článku a vybrat vhodné 

studie na základě stanovené výzkumné otázky.  

U studií vybraných na základě systematické rešerše může být hodnocena jejich 

kvalita za použití různých stupnic Jednou z metod hodnocení kvality studií 

zaměřených na diagnostické testy je QUADAS 2. Tento nástroj obsahuje 4 domény: 

výběr pacienta, indexový test, referenční standard a tok a časování. Každá doména 

je hodnocena z hlediska rizika zkreslení a první tři domény jsou také posuzovány  

z hlediska obav ohledně použitelnosti [42].  

Po identifikaci vhodných studií jsou potřebná data extrahována a zpracována. 

Pro umožnění srovnání studií by měly být výsledky studií vyjádřeny ve vhodném 

srovnatelném formátu, možné je využití tabulky. Data mohou být zpracována 

kvantitativně pomocí statistických metod (metaanalýza) nebo kvalitativně narativní 

analýzou, pokud jsou data příliš heterogenní nebo jich je nedostatek pro statistické 

zpracování [43; 44; 45]. 

 

Metaanalýza  

Metaanalýza je statistický postup pro kombinování dat z více studií za účelem 

získání kvantitativního odhadu celkového vlivu dané technologie na daný klinický 

vstup. K provedení metaanalýzy je možnost použít celou řadu softwarů.  

V metaanalýze se obvykle posuzuje, zda je soubor jednotlivých studií 

heterogenní, čímž se rozumí variabilita ve vlastnostech zahrnutých studií. Využívá 

se k tomu Cochranův Q test, který ovšem pouze informuje o přítomnosti  

a nepřítomnosti heterogenity. Zatímco Higginsův I2 test kvantifikuje stupeň 

heterogenity metaanalýzy [46]. Hodnoty I2 testu leží mezi 0-100 %, přičemž se 

zvyšující se procentní hodnotou roste heterogenita [47].   

Jedním z důležitých rozhodnutí při provádění metaanalýzy je, zda použít model 

se stálým efektem nebo náhodným efektem. Model stálých efektů je založen na 

předpokladu, že očekáváný účinek z každé studie je stejný, jde tedy o homogenní 

studie, kde neexistují žádné rozdíly v kritériích výběru subjektů a technologie se 

aplikuje stejným způsobem. Model náhodných efektů předpokládá, že mezi 

studiemi mohou být přítomny jiné faktory ovlivňující data, povoluje tak větší 

flexibilitu. Mezi studiemi existuje heterogenita. Model náhodných efektů poskytuje 
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konzervativnější přístup se širšími intervaly spolehlivosti, než je model s pevnými 

efekty. Aby se zjistilo, která ze studií má větší váhu, je k tomu využíván vážený 

průměr. Jak jsou váhy přiděleny závisí na modelu efektů. Obvykle je váha studií 

určována podle inverzní odchylky. Menší studie proto obvykle přispívají méně 

k odhadům celkového účinku [47].  

S analýzou dat je spojeno určení velikosti intervalu spolehlivosti. V této práci 

byl zkoumán korelační koeficient TcB a TSB. Pro korelační koeficient se k nalezení 

intervalu spolehlivosti používá Fisherova transformace [48].  

Jednou z možností zobrazení výsledů metaanalýzy je forest graf. Graf 

umožňuje vidět informace z jednotlivých studií, které se podílely na metaanalýze. 

Ukazuje velikost odchylek mezi jednotlivými studiemi a celkový výsledek. 

V typickém forest grafu jsou výsledky studií znázorněny jako čtverce se středem 

bodového odhadu výsledků každé studie. Vodorovná čára prochází čtvercem, aby 

ukázala interval spolehlivost, obvykle s 95 % intervalem. Celkový odhad 

metaanalýzy a jejího intervalu spolehlivosti jsou uvedeny v dolní části, 

reprezentovány jako diamant. Střed diamantu představuje souhrnný bodový odhad 

a jeho horizontální špičky představují interval spolehlivosti [49].  

 

Systematická rešerše a metaanalýza diagnostické účinnosti  

Cílem systematické rešerše a následné metaanalýzy v této diplomové práci 

bylo na základě odborných publikací porovnat diagnostickou účinnost transkutánní 

bilirubinometrie a krevních odběrů.  Při provádění systematické rešerše bylo 

využito metodiky PRISMA, jejíž cílem je jasně definovat postup provádění 

systematické rešerše[50]. 

Prvním krokem bylo stanovení přesné výzkumné otázky. Byla identifikována 

klíčová slova, která byla následně využita k vytvoření vyhledávacího „dotazu“. 

Dotaz byl tvořen podle tzv. metody PICO. Podrobné informace o použitých 

klíčových slovech a strategii vyhledávání studií jsou v příloze 2.   

Dalším krokem bylo vyhledávání článků v různých databázích, které byly 

zahrnuty do systematické rešerše. Při provádění systematické rešerše byla primárně 

využita databáze Pubmed a dále Science Direct. Vyhledávání studií bylo provedeno 

pomocí vytvořeného dotazu. 

Do systematické rešerše byly zahrnuty studie, které byly publikovány 

v letech 2008-2017 a byly v anglickém jazyce.  

 

Kritéria, podle kterých byly studie zařazovány: 

- Gestační stáří novorozenců ≥ 35 týden 

- Rasa: europoidní novorozenci  
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- Porovnání diagnostických metod TcB a TSB 

- Typ bilirubinometru: JM-103, JM-105 

- Nemocniční prostředí 

- Diagnostika novorozenecké žloutenky před fototerapií 

U studií, které splňovaly daná kritéria a zkoumali korelaci mezi TcB a TSB, 

bylo provedeno zhodnocení kvality studií pomocí nástroje QUADAS 2. Dále byly 

extrahovány tyto data: název autora, rok publikování, počet probandů a korelační 

koeficient. Pomocí MedCalc softwaru byla tato data zpracována a vypočítán 

interval spolehlivosti, u studií byla zhodnocena heterogenita dat a výsledky 

prezentovány pomocí forest grafu.   
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4 Výsledky 

4.1 Diagnostika hyperbilirubinémie na neonatologickém 

oddělení ve VFN 

Zadání diplomové práce vychází z požadavků VFN v Praze zjistit nákladovost 

diagnostiky novorozenecké žloutenky. Pro správnou identifikaci jednotlivých 

položek nutných pro výpočet nákladů byla v prvním kroku provedena detailní 

analýza celého průběhu screeningu novorozenecké žloutenky. Tento postup 

diagnostiky je popsán v jednotlivých krocích a zaznamenán ve schématu níže 

(Obrázek 3).Informace byly získány pomocí rozhovorů s odborníky VFN.  

 

Jednotlivé kroky diagnostiky: 

1. Žloutenku je nutné posuzovat již od prvních hodin narození dítěte 

k zachycení jejího časného nástupu. 

2. Po narození dítěte je nutné brát zřetel na přítomnost možné inkompatibility 

krevních skupin.  

3. Pokud je matka Rh negativní nebo má krevní skupinu 0 je z důvodu vyššího 

rizika hyperbilirubinemie hned na sále odebrána pupečníková krev  

a stanoven pupečníkový bilirubin. Další postup je stanoven na základě 

zjištěných hodnot bilirubinu. Hodnota pupečníkového bilirubinu do  

50 µmol/l je brána za fyziologickou. 

4. Určitý stupeň hyperbilirubinemie se projevuje u každého novorozence, 

proto je nutnost u všech novorozenců provádět univerzální bilirubinový 

screening, kdy je měřena hladina bilirubinu novorozence pomocí 

transkutánního bilirubinometru. Ve VFN v Praze je vyžíván přístroj  

JM-105 od firmy Dräger.  Měření provádí sestra na oddělení na sternu 

dítěte dvakrát denně (ráno a večer) po dobu pobytu novorozence 

v nemocnici. Novorozenec stráví v nemocnici nejčastěji 3-5 dnů. První 

měření je prováděno po adaptaci novorozeného dítěte. K hodnocení 

novorozenecké žloutenky jsou využívány grafy dle Hodra (viz. příloha 3). 

Jak četnost měření bilirubinometrem, krevních odběrů, tak popřípadě léčbu 

je nutné však přísně individualizovat. 

5. Pokud jsou měřené hodnoty během pobytu novorozence v nemocnici  

v pořádku, dítě může být propuštěno domu.  

6. Při zjištění vysokých hodnot bilirubinu je na indikaci lékaře nutné provést 

ruční odběr krve a stanovit hladinu bilirubinu laboratorně. Je odebíráno 

malé množství venózní krve z loketní jamky nebo hlavy dítěte. Vzorky 

krve jsou odeslány na laboratorní vyšetření, kdy za pomoci přístrojů 
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centrifugy a analyzátoru je stanoven bilirubin. Výsledky jsou zpátky na 

oddělení známy do dvou hodin. 

7. Při potvrzení vysokých hodnot se ke snížení hladiny bilirubinu běžně 

používá fototerapie (výměnné transfuze je využíváno pouze při závažných 

stavech hyperbilirubinemie a je prováděna na specializovaných 

pracovištích). Fototerapie je indikována i ukončena pouze na základě 

krevního odběru. 

Celý průběh diagnostiky hyperbilirubinemie, včetně naměřených hodnot 

bilirubinu je zaznamenáván do dokumentace dítěte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Zjednodušené schéma diagnostiky hyperbilirubinémie ve VFN   
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4.2 Nákladová analýza 

Cílem této nákladové analýzy bylo stanovit náklady obou diagnostických 

metod novorozenecké žloutenky. Ke stanovení nákladů byla využita metoda 

microcostingu. Na základě analýzy průběhu screeningu novorozenecké žloutenky 

byly identifikovány jednotlivé nákladové položky, zjištěny potřebná data pro 

výpočty a byla provedena kalkulace nákladů obou diagnostických metod. Do 

kalkulace byl zahrnut spotřební materiál, přístrojové náklady, personální náklady  

a režijní náklady. Náklady byly počítány z perspektivy poskytovatele zdravotní 

péče.  

4.2.1 Transkutánní bilirubinometrie 

Pro metodu transkutánní bilirubinometrie byla na základě rozhovorů 

s odbornými pracovníky na Gynekologicko-porodnické klinice ve VFN v Praze  

a dostupných zdrojů získána následující data (Tabulka 4), která jsou potřebná 

k vyčíslení nákladů této metody. 

 

Tabulka 4: Zjištěná data k vyčíslení nákladů u TcB 

Parametr Hodnota 

Spotřební materiál žádný 

Přístrojové náklady (Dräger JM-105)  

 Pořizovací cena (bez DPH) 126 800,00 Kč 

 Životnost přístroje 8 let 

 Průměrný počet novorozenců 2107 

 Čas strávený v nemocnici 3-5 dní 

 Náklady na BTK/rok 8 449,30 Kč 

Personální náklady (Zdravotní sestra)  

 Superhrubý plat/měsíc 43 520,52 Kč 

 Doba trvání 1 vyšetření 1,5 minuty 

  

Spotřební materiál 

Pro metodu transkutánní bilirubinometrie je VFN v Praze vybavena přístrojem 

JM-105 od firmy Dräger. Tento přístroje je konstruován bez nutnosti používání 

jednorázového spotřebního materiálu. Z toho důvodu nebylo nutno uvažovat 

o vyčíslení spotřebního materiálu při stanovování nákladů. 
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Přístrojové náklady 

Přístrojové náklady byly počítány pro transkutánní bilirubinometr JM-105 

(Dräger, Německo), jak již bylo zmíněno výše. Každý novorozenec stráví 

v nemocnici průměrně 3-5 dní a měření bilirubinometrem je běžně prováděno 

dvakrát denně. Při využití průměrné hodnoty počtu strávených dní v nemocnici  

a dvojího měření za den bylo stanoveno, že každému novorozenci je během pobytu 

v nemocnici provedeno měření osmkrát. Na oddělení fyziologických novorozenců 

chodby P1 ve VFN v Praze byl průměrný počet narozených dětí za roky 2015-2016 

vypočten na 2107 novorozenců za rok. Počet měření na jednom oddělení za 1 rok 

byl tedy stanoven na 16 856.  

Doba odepisování byla určena na základě předpokládané doby životnosti 

přístroje ve VFN v Praze na 8 let. Bezpečnostně technická kontrola u tohoto 

přístroje je realizována jednou za 12 měsíců, a to technikem od výrobce. Společně 

s BTK je prováděna i kalibrace přístroje. Částka 8 449,30 Kč byla zjištěna na 

základě rozhovoru s biomedicínským technikem v nemocnici a byla vypočtena jako 

průměrná roční hodnota z vynaložených nákladů za poslední tři roky. 

 

Personální náklady 

Do personálních nákladů byl zahrnut plat zdravotní sestry, která provádí dané 

měření hladiny bilirubinu novorozence. Na základě údajů z Informačního systému  

o průměrných výdělcích (ISPV) byl stanoven hrubý plat sestry na 32 478,00 Kč  

a průměrný počet odpracovaných hodin v měsíci na 172,0 h. Celkové personální 

náklady (včetně zdravotního a sociálního pojištění) činí 43 520,52 Kč (superhrubý 

plat). Doba trvání výkonu byla změřena na 1,5 minuty. Do doby je zahrnut samotný 

čas měření včetně nutného záznamu hladiny bilirubinu do zdravotnické 

dokumentace novorozence.  
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Tabulka 5: Kalkulace nákladů pro TcB 

Druh nákladů Náklady/1 vyšetření, Kč 

Přímé náklady  

 

Spotřební materiál  0,00 

Přístrojové náklady  

 odpisy 0,94 

 BTK 0,50 

Personální náklady  

 Plat 4,72 

 SP + ZP 1,61 

Nepřímé náklady  
 Režie 1,94 

Celkové náklady 9,71 

 Pozn.: SP-sociální pojištění, ZP-zdravotní pojištění 

 

4.2.2 Krevní odběr  

Obdobně jako pro metodu transkutánní bilirubinometrie byla na základě 

rozhovorů s odbornými pracovníky na Ústavu lékařské biochemie a laboratorní 

diagnostiky ve VFN a dostupných zdrojů získána data, která jsou potřebná 

k vyčíslení nákladů metody krevního odběru.  

Proces diagnostiky novorozenecké žloutenky pomocí metody krevního odběru 

byl rozdělen do tří fází.  

1. fáze – odběr krve  

2. fáze – transport vzorku krve 

3. fáze – vyšetření krve 

 

Spotřební materiál 

Spotřební materiál se při metodě krevního odběru využívá při samotném 

odběru krve, tedy v první fázi procesu a dále při vyšetření odebrané krve, tedy ve 

3. fázi procesu. Identifikace a vyčíslení nákladových položek spotřebního materiálu 

v 1. fázi procesu je uvedeno v tabulce (Tabulka 6). Ceny spotřebního materiálu 

potřebné k odběru krve byly stanoveny dle aktuálních tržních cen, bez často 

poskytovaných množstevních slev. 
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Tabulka 6: Vyčíslení položek spotřebního materiálu 1. fáze 

Spotřební materiál Cena/balení 
Množství/ 

1 vyšetření 

Náklady/ 

1 vyšetření 

Rukavice-nesterilní 103,00 Kč/100 ks 1 kus 1,03 Kč 

Jehla STERICAN 21G/ 

0.8×40 mm zelená 
70 Kč/100 ks 1 kus 0,70 Kč 

Zkumavka špička 145 Kč/50 ks 1 kus 2,90 Kč 

Ostatní spotřební 

materiál 
- - 1,02 Kč 

Ostatní spotřební materiál představuje položky materiálu, které jsou 

samostatně z hlediska výše nákladů malé a v tabulce jsou proto uvedeny souhrnně. 

Uvedená hodnota zahrnuje náklady na tyto položky: dezinfekce, buničitá vata, 

náplast, sáček, žádanka. 

Spotřební materiál ve 3. fázi představuje celkovou částku na 1 vyšetření ve výši 

2,80 Kč. Tento údaj byl zjištěn na základě osobního šetření ve VFN v Praze  

a zahrnuje tyto položky: rukavice, pipetovací jehly, kyvety, reagencie, promývací 

roztoky. 

 

Přístrojové náklady 

K samotnému vyšetření krve jsou nutné dva přístroje, a to centrifuga  

a analyzátor. Náklady byly počítány pro centifugu Eppendorf 5702 od firmy 

Medesa a pro analyzátor Cobas Integra 400 Plus od firmy Roche, které jsou 

používány ve VFN v Praze. Odebraný vzorek krve je nejprve umístěn do centrifugy, 

po oddělení jednotlivých složek krve je dán do analyzátoru a je provedena samotná 

analýza a zjištění požadovaných hodnot. Protože na analyzátoru se dělají některá 

vyšetření i z plné krve, nemusí tak projít centrifugou, je průměrné vytížení 

analyzátoru odlišné (vyšší). Tento fakt bylo nutné zohlednit při výpočtu 

přístrojových nákladů na 1 vyšetření, kdy bylo nutné kalkulovat pro každý přístroj 

s odlišnými hodnotami. Potřebná data k vyčíslení přístrojových nákladů jsou 

v tabulce (Tabulka 7). 

 

 

https://www.inset.cz/inshop/catalogue/products/pictures/4657527_V.jpg
https://www.inset.cz/inshop/catalogue/products/pictures/4657527_V.jpg


 

37 

 

Tabulka 7: Zjištěná data k vyčíslení přístrojových nákladů krevního odběru 

Parametr Hodnota 

Přístrojová data  

 

Eppendorf 5702 (centrifuga)  

 Pořizovací cena (centrifuga) 47 500,00 Kč 

 Životnost přístroje 20 let 

 Náklady na BTK/rok 2 892,56 Kč 

 Počet vzorků/pracovní den 50 

Cobas Integra 400 Plus (analyzátor)  

 Pořizovací cena (bez DPH) 1 363 273,00 Kč 

 Životnost přístroje 9 let 

 Náklady na BTK/6 měsíců 30 578,51 Kč 

 Počet vzorků/pracovní den 65 

 

a) Eppendorf 5702 

Předpokládaná doba životnosti přístroje při jeho využití ve VFN v Praze je 

stanovena na 20 let. Bezpečnostně technická kontrola u tohoto přístroje je 

prováděna jednou za 12 měsíců přímo od výrobce a roční náklady představují 

částku 2 892,56 Kč.  Na základě získaných informací bylo zjištěno, že průměrná 

vytíženost přístroje dosahuje hodnoty 50 vzorků na každý pracovní den.  

 

b) Cobas Integra 400 Plus 

Vzhledem k relativně vysoké pořizovací ceně 1 363 273,00 Kč a na základě 

předpokládané doby životnosti tohoto přístroje, která byla při využití přístroje ve 

VFN v Praze stanovena na 9 let, představuje tato položka podstatnou hodnotu 

přístrojových nákladů. Nedílnou součástí přístrojových nákladů je i bezpečnostně 

technická kontrola, která je prováděna jednou za 6 měsíců a její roční náklady jsou 

2 892,56 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že přístroj je využíván z části i pro analýzu 

dalších vzorků-viz. výše, je průměrná hodnota vytížení u tohoto přístroje vyšší než 

u centrifugy, a to v průměru o 15 vzorků za každý pracovní den.  

 

Personální náklady 

Personální náklady jsou kalkulovány ve všech třech fází procesu. V každé fázi 

procesu je však nutné kalkulovat s jinou výší personálních nákladů, která je 
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ovlivněna jak délkou výkonu, tak i rozdílným ohodnocením pracovníků na 

jednotlivých pracovních pozicích (Tabulka 8). 

 

Tabulka 8: Zjištěná data k vyčíslení personálních nákladů 

Parametr Hodnota 

Personální náklady  

 

Zdravotní sestra  

 Superhrubý plat/měsíc 43 520,52 Kč 

 Doba trvání odběru krve 4 min 

Pomocník ve zdravotnickém zařízení  

 Superhrubý plat/měsíc 18 525,53 Kč 

 Doba transportu vzorku 13 min 

Zdravotní laborant  

 Superhrubý plat/měsíc 41 028,12 Kč 

 

Doba trvání výkonů 

- centrifuga 

- analyzátor 

 

10 min 

 20 min  

 

a) 1. fáze-odběr krve  

Do personálních nákladů této fáze byl zahrnut plat zdravotní sestry, která 

provádí samotný odběr krve a připravuje vzorek k transportu. Na základě ISPV byl 

stanoven hrubý plat sestry na 32 478 Kč a průměrný počet odpracovaných hodin 

v měsíci na 172,0 h. Celkové personální náklady po započtení zdravotního  

a sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem činí 43 520,52 Kč (superhrubý 

plat). Doba trvání odběru krve byla změřena na 4 minuty. Do doby je zahrnut 

samotný čas odběru včetně přípravy potřebného materiálu na odběr a přípravu 

vzorku na transport. 

 

b) 2. fáze-transport vzorku krve 

Do personálních nákladů 2. fáze byl započítán plat pomocníka ve zdravotnickém 

zařízení, který přepravuje vzorek z oddělení novorozenců do Ústavu lékařské 

biochemie a laboratorní diagnostiky ve VFN, nacházejícího v jiné budově. 

Ohodnocení na této pozici je vzhledem k nenáročnosti výkonu nižší, hrubý plat 

pomocníka ve zdravotnickém zařízení činí 13 825,00 Kč při průměrném počtu 

odpracovaných 174,6 hodin v měsíci. Na základě těchto údajů byl vypočten 

superhrubý plat ve výši 18 525,53 Kč. Personální náklady představují rovněž 

celkové náklady 2. fáze procesu. Doba trvání transportu představuje v průměru 13 
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minut. Pracovník zpravidla nese více vzorků, na základě rozhovorů s pracovníky 

byl průměrný počet stanoven na 10 vzorků. 

                  

c)  3. fáze-vyšetření krve 

Personální náklady poslední 3. fáze, zahrnují náklady zdravotního laboranta, 

který provádí obsluhu přístrojů centrifugy a analyzátoru a všechny potřebné 

činnosti (příprava a vložení vzorků do přístrojů, vyjmutí vzorků z přístrojů, jejich 

likvidace atd.) týkající se této fáze procesu. Protože cílem této kapitoly je stanovit 

celkové náklady na 1 měření a počet měření na centrifuze a analyzátoru není 

identický (jak již bylo zmíněno výše), je nutné stejně jako u přístrojových nákladů 

rozlišit personální náklady na část související s činností centrifugy a na část 

související s činností analyzátoru. Hrubý plat zdravotního laboranta je vykazován 

na úrovni 30 618,00 Kč, průměrný počet odpracovaných hodin v měsíci na  

180,6 h. Superhrubý plat tedy představuje částku 41 028,12 Kč. Celková doba 

trvání procesu 3. fáze byla změřena na 25 minut, z toho je 10 minut výkon 

zdravotního laboranta na centrifuze a 15 minut na analyzátoru.  

 

Kalkulace celkových nákladů metody krevního odběru 

 Náklady na 1 vyšetření u metody krevního odběru zobrazuje následující 

tabulka (Tabulka 9). Náklady jsou uvedeny dle jednotlivých kalkulačních položek  

a jednotlivých fází procesu. 
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Tabulka 9: Kalkulace nákladů diagnostiky krevního odběru 

Druh nákladů 
Náklady/1 vyšetření, Kč 

1.fáze 2.fáze 3.fáze Celkem 

Přímé náklady     

 

Spotřební materiál  5,65 - 2,80 8,45 

Přístrojové náklady    13,50 

 Odpisy - - 9,51  

 BTK - - 3,99  

Personální náklady    50,49 

 Plat 12,59 1,72 23,37  

 SP + ZP 4,28 0,58 7,95  

Nepřímé náklady     
 Režie 5,63 0,58 11,91 18,12 

Celkové náklady 90,56 

 Pozn.: SP-sociální pojištění, ZP-zdravotní pojištění 

 

4.2.3  Komparace nákladů 

Na základě výše provedených propočtů byly vyčísleny celkové náklady 

transkutánní bilirubinometrie a krevního odběru vztahující se k 1 vyšetření. Do 

celkových nákladů byly započteny přímé náklady (spotřební materiál, přístrojové 

náklady, personální náklady) a nepřímé náklady. Přehled nákladů vypočtených pro 

obě metody dle jednotlivých nákladových položek zobrazuje tabulka (Tabulka 10). 

 

Tabulka 10: Komparace nákladů obou diagnostických metod 

Nákladové položky 

Náklady/1 vyšetření, Kč 

Transkutánní 

bilirubinometrie 
Krevní odběr 

Přímé náklady   

 

Spotřební materiál  0,00 8,45 

Přístrojové náklady 1,44 13,50 

Personální náklady 6,33 50,49 

Nepřímé náklady   

 Režie 1,94 18,12 

Celkové náklady 9,71 90,56 
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Z uvedené tabulky vyplývá, že celkové náklady u metody TcB byly vyčísleny 

na hodnotu 9,71 Kč na 1 měření a u metody krevního odběru na hodnotu  

90,56 Kč na 1 vyšetření, což představuje téměř deseti násobek předchozí metody. 

Personální náklady jsou z hlediska úrovně nejvýznamnější nákladovou položkou 

obou metod.  
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Obrázek 4: PRISMA diagram 

4.3 Systematická rešerše a metaanalýza diagnostické 
účinnosti 

Literární rešerše byla provedena v únoru 2018. Bylo nalezeno 245 studií, 27 

studií splňovalo předem stanovená kritéria pro zařazení a do systematické rešerše 

bylo zařazeno 7 studií, které zkoumali korelaci mezi TcB a TSB. Postup při výběru 

studií je znázorněn v PRISMA diagramu (Obrázek 4). Byla zhodnocena 

metodologická kvalita zahrnutých studií přesnosti screeningu pomocí nástroje pro 

hodnocení kvality QUADAS-2. Výsledky metaanalýzy jsou zobrazeny pomocí tzv. 

„forest“ grafu. 
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V tabulkách (Tabulka 11, Tabulka 12) je posouzena kvalita primárních 

diagnostických studií přesnosti pomocí nástroje QUADAS 2. Kvalita studií byla 

hodnocena z hlediska zkreslení i z hlediska obav týkajícího se použitelnosti. 

Hodnocení kvality 7 studií přesnosti screeningu ukázalo, že riziko zkreslení, které 

bylo hodnoceno ve 4 doménách. U výběru pacientů je riziko zkreslení u všech studií 

nízké. U indexového testu dvě studie měly nízké riziko a u pěti bylo riziko nejisté.  

Referenční standart ukazuje u dvou studií nízké riziko a u pěti nejisté. V oblasti 

toku a časování bylo pouze u dvou studií nejisté zkreslení a ve zbylých pěti studií 

bylo riziko nízké. 

V druhé části hodnocení kvality, a to obav týkající se použitelnosti, byly 

hodnoceny tři domény. U referenčního standardu byly u všech studií nízké obavy. 

Indexový test ukazuje pouze u jedné studie nejisté obavy, u ostatních studií nízké 

obavy. Obavy u výběru pacientů byly nejisté u dvou studií a u ostatních byly nízké.   

 

Tabulka 11: Posouzení rizika zkreslení  

Studie 

Riziko zkreslení 

Výběr 

pacientů 
Indexový test 

Referenční 

standart 

Tok a 

časování 

Şimşek 2014 [51]  + ? ? + 

Stoniene 2009 [52] + ? ? ? 

Romagnoli 2012 [26] + ? + + 

Pratesi 2015 [53] + + + ? 

Reicher 2014 [54] + ? ? + 

Bosschaart 2012 [55] 

Fouzas 2010 [56] 

+ 

+ 

? 

+ 

? 

? 

+ 

+ 

Pozn.: symbol + značí nízké riziko, ? nejisté riziko, - vysoké riziko 

  

 

 

 

 

 



 

44 

 

Tabulka 12: Posouzení obavy týkající se použitelnosti  

Studie 

Obavy týkající se použitelnosti 

Výběr 

pacientů 
Indexový test 

Referenční 

standart 

Şimşek 2014 [51]  + ? + 

Stoniene 2009 [52] ? + + 

Romagnoli 2012 [26] + + + 

Pratesi 2015 [53] + + + 

Reicher 2014 [54] + + + 

Bosschaart 2012 [55] 

Fouzas 2010 [56] 

+ 

? 

+ 

+ 

+ 

+ 

Pozn.: symbol + značí nízké riziko, ? nejisté riziko, - vysoké riziko 

 

 

Tabulka 13: Výsledky testu heterogenity 

Q 113,9399 

P-hodnota P <0,0001 

I2 94,73 % 

95% CI for I2 91,41 – 96,77 

 

Za účelem výběru dalšího postupu metaanalýzy u nalezených studii byla 

zhodnocená heterogenita jejich výstupů. Výsledky Cochranova Q testu - 113,9, 

Higginsova I2 testu - 94,73 % a p-hodnota <0,0001 ukazují na to, že se studie mezi 

sebou statisticky významně liší z hlediska výstupů. Na základě výsledků v tabulce 

(Tabulka 13) byl vybrán model náhodných efektů, který má tendenci poskytovat 

širší odhad spolehlivosti.  
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Studie 
Počet 

probandů 

Korelační 

koeficient 
95% CI P 

Váha 

[%] 

Şimşek 2014 168 0,893 0,858 – 0,920  16,50 

Stoniene 2009 387 0,920 0,903-0,934  17,22 

Romagnoli 2012 630 0,869 0,848-0,887  17,44 

Pratesi 2015 98 0,700 0,582-0,789  15,65 

Juster-Reicher 

2014 

337 0,720 0,664-0,768  17,13 

Bosschaart 2012 

Fouzas 2010 

124 

729 

0,880 

0,890 

0,833-0,914 

0,874-0,904 

 16,06 

15,10 

Celkem  2473 0,857 0,800-0,898 <0,001 100,00 

 

V tabulce (Tabulka 14) je dán přehled zařazených studií, které prokázaly 

korelaci hodnot mezi TcB a TSB před propuštěním novorozence z nemocnice. 

Celkový počet novorozenců zařazených do těchto studií se pohyboval v rozmezí od 

98 do 729. Studie zahrnovaly novorozence starší 35. týdne, stejného etnického 

původu-europoidní rasa. K měření hladiny bilirubinu používaly bilirubinometr  

JM-103 (Minolta, Japonsko) nebo JM-105 (Dräger, Německo). 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 14: Korelace mezi TcB a TSB (během prvního týdne života) 

Obrázek 5: Forest graf korelace TcB a TSB 
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Výsledek metaanalýzy je znázorněn pomocí forest grafu (Obrázek 5). Graf 

zobrazuje korelační koeficienty s 95% intervalem spolehlivosti zjištěné  

v jednotlivých studiích. Na ose x jsou vyneseny hodnoty korelačního koeficientu. 

Na ose y jsou odpovídající studie. Z důvodu heterogenity dat byl vybrán model 

náhodných efektů. Všechny tyto studie ukázaly silnou korelaci mezi hodnotami 

TcB a TSB s koeficienty v rozmezí od 0,700 (Pratesi) do 0,920 (Stoniene). Studie 

Pratesi a Juster-Reicher mají o poznání nižší hodnotu korelace než ostatní studie. 

Celková hodnota korelace TcB a TSB všech studií je 0,857 (95% CI: 0,800-0,898) 

v modelu náhodného efektu. V závislosti na počtu probandů se grafické znázornění 

korelačního koeficientu pro jednotlivé studie ve forest grafu liší velikostí.  
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4.4 Bezpečnost diagnostických metod 
hyperbilirubinémie 

Tato část diplomové práce hodnotí bezpečností aspekty využití transkutánního 

bilirubinometru a provádění ručních odběrů krve. 

Východiskem pro zhodnocení bezpečnosti byly nalezené články z provedené 

systematické rešerše za použití již zmíněné vyhledávací strategie a definovaných 

kritérií. Z 27 studií, které splňovaly požadovaná kritéria, byla zmínka o bezpečnosti 

v 9 studiích, ale žádná ze studií se bezpečnostními aspekty nezabývala. 

Bezpečnost je termín pro nežádoucí nebo škodlivé účinky způsobené 

používáním prostředků zdravotnické techniky [57]. Proto pro TcB byly 

bezpečnostními výsledky definovány všechny nežádoucí události spojené 

s používáním bilirubinometru, včetně přímé události (např. infekce v místě měření 

způsobené nečistým zařízením TcB) nebo nepřímé nežádoucí události způsobené 

nepozorností pracovníka při čtení změřené hodnoty z displeje, nezkušeným  

a dostatečně neproškoleným pracovníkem nebo technickým selháním zařízení. 

Pro krevní odběr byly definovány nežádoucí události, které mohou vzniknout 

v průběhu celého procesu od odběru až po samotné vyšetření krve. Ačkoliv je 

krevní odběr velmi bezpečnou metodou, jako u všech lékařských postupů existují 

rizika.  Mezi první možnou komplikaci patří infekce v místě v pichu, kde může dojít 

k zčervenání nebo zduření rány, dalším rizikem je možnost nadměrného krvácení, 

modřina v oblasti vstupu jehly do žíly, která je způsobená nedostatkem tlaku na 

místo vpichu nebo poškozením žíly a pokud dojde ke sražení krve, může vzniknout 

hematom [58]. Dalším rizikem je možná záměna nebo ztráta vzorku a při samotném 

vyšetření krve je riziko znehodnocení vzorku při jeho manipulaci a pipetování. Dále 

je také možná chyba přístroje při stanovování hladiny bilirubinu v krvi. S krevním 

odběrem je bezpodmínečně spojena i stránka stresová a bolestivá.  

 

Tabulka 15: Bezpečnostní parametry diagnostických metod 

Transkutánní bilirubinometrie Krevní odběr 

Technické selhání přístroje Infekce v místě vpichu 

Infekce v místě měření Modřina v oblasti vpichu 

Chybně přečtená hodnota Nadměrné krvácení 

Neproškolený pracovník Záměna, ztráta vzorku 

 Znehodnocení vzorku při manipulaci 

 Stres, bolest 
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Autoři v nalezených studiích [52; 53; 59; 60] v rámci systematické rešerše 

zmiňují výhody transkutánní bilirubinometrie. TcB umožňuje pohodlné, okamžité, 

bezbolestné, bezpečné a nestresující vyšetření pro novorozence. Ostatní studie [51; 

55; 61; 62; 63] byly zaměřeny na bezpečností aspekty krevného odběru. Autoři 

uvádí, že krevní odběr je invazivní metodou, která je bolestivá a stresující pro 

novorozence, vede ke ztrátě krve a je zde zvýšené riziko infekce v místě odběru 

vzorku. 

Další studie uvádějící riziko krevního odběru byla nalezena na základě studie 

v systematické rešerši. Hemmati a kol. [64] ve své studii uvádí riziko krevního 

odběru v závislosti na umístění laboratorních služeb, kdy může dojít ke zpoždění 

výsledků sérového bilirubinu, a tak k časové prodlevě, než bude zahájena léčba.  
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5 Diskuse 

V této diplomové práci byla provedena kalkulace diagnostických metod 

novorozenecké žloutenky, zjištěna jejich vzájemná korelace a bezpečnost při 

provádění diagnostiky. 

Ke stanovení nákladů obou diagnostických metod bylo nutné analyzovat 

postup diagnostiky novorozenecké žloutenky. Tento postup byl stanoven na 

základě rozhovorů s obornými pracovníky VFN v Praze na oddělení fyziologických 

novorozenců. Bylo zjištěno, že průběh diagnostiky ve VFN je standardizován 

s doporučenými postupy České neonatologické společnosti [4] a základem pro 

rozhodování je indikační graf dle Hodra. V jiných státech mají také své doporučené 

postupy, aby bylo docíleno jednotného a spolehlivého postupu v diagnostice a léčbě 

novorozenecké žloutenky. Společným základem diagnostiky ve vyspělých zemích 

je také užití transkutánní bilirubinometrie a dle potřeby krevního odběru.  

Stejně jako v soukromém sektoru i ve zdravotnictví je stále kladen větší důraz 

na nákladovou náročnost a efektivitu jednotlivých procesů a metod. Celkové 

náklady transkutánní bilirubinometrie byly vykalkulovány na 9,71 Kč na 1 měření 

a při využití druhé metody na výši 90,56 Kč na 1 vyšetření, což je téměř desetkrát 

vyšší hodnota. Do nákladů byl započítán spotřební materiál, přístrojové náklady, 

personální náklady a režie. Při porovnání jednotlivých nákladových položek, lze 

vidět, že náklady dosahují u krevního odběru vyšších hodnot u všech druhů 

nákladů. Tyto rozdíly jsou způsobeny rozdílností obou metod z hlediska složitosti 

a náročnosti jednotlivých výkonů. Příčinnou rozdílu jsou zejména personální 

náklady, kde se projevuje složitost a časová náročnost celého procesu krevního 

odběru ve srovnání s relativně časově nenáročným procesem TcB. Větší složitost 

procesu metody krevního odběru je příčinnou rozdílů (vyšších hodnot)  

i u ostatních nákladových položek.  

Při zaměření na jednotlivé nákladové položky detailněji se nenáročnost metody 

TcB projevuje již u spotřebního materiálu. U metody TcB za použití přístroje  

JM-105 od firmy Dräger není k provedení vyšetření potřeba žádný materiál, a tím 

také nevznikají žádné materiální náklady. Naproti tomu u metody krevního odběru 

je nutný spotřební materiál, jak u odběru krve, tak při samotném vyšetření krve. 

I když u metody krevního odběru tvoří tyto položky celkově jen asi desetinu 

celkových nákladů jednoho vyšetření, náklady se téměř rovnají celkovým 

nákladům na 1 měření u metody TcB. V této práci byly ceny spotřebního materiálu 

stanoveny dle aktuálních tržních cen. Ceny nezahrnují množstevní slevy, bonusy 

ani další zvýhodnění, které mohou být poskytovány. Vzhledem k velikosti VFN  

v Praze, je určitě reálné uvažovat o možnosti poskytnutí množstevních slev či 

dalších zvýhodněních, které je dodavatel ochoten v rámci výběrového řízení 
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nabídnout. Cenové zvýhodnění by však představovalo maximálně korunové 

položky a tento výsledek by nebyl podstatný pro závěry nákladové analýzy.  

Významnějšími nákladovými položkami jsou přístrojové náklady. 

„Jednoduchost“ metody TcB se projevuje i zde. Pro metodu TcB je VFN využíván 

přístroj JM-105 od firmy Dräger, jde o relativně cenově dostupný přístroj a jeho 

vyčíslení odpisů na 1 měření netvoří ani 1 Kč. Cena jednoho měření je závislá na 

počtu měření. Centrifuga Eppendorf 5702 je také cenově dostupný přístroj  

a vzhledem k jeho dlouhé životnosti (20 let) a výkonu nepředstavují jeho odpisy 

podstatné náklady. Rozdílovou hodnotu v přístrojových nákladech tvoří analyzátor 

– v případě VFN v Praze Cobas Integra 400 Plus. Jeho vysoká pořizovací cena  

a relativně krátká životnost ve srovnání s přístroji zmíněnými výše, tvoří podstatnou 

část přístrojových nákladů metody krevního odběru. Také BTK se u tohoto přístroje 

provádí 2x častěji. Ke stanovení celkových nákladů na 1 měření je velmi důležitým 

údajem vytíženost přístroje, která ovlivňuje výslednou cenu. 

Nejvýznamnější nákladovou položkou kalkulací obou metod jsou personální 

náklady, které tvoří v obou případech více než 50 % z vyčíslených celkových 

nákladů. Nepřesnost v personálních nákladech by mohla být způsobena díky 

hodnotám z ISPV, které nemusí přesně odpovídat výdělkům VFN. U první metody 

je i zde patrná „jednoduchost“ celého procesu, kdy samotný výkon trvá pouhých 

1,5 minuty. U druhé metody se projevuje větší složitost celého procesu a časová 

náročnost jednotlivých fází. Je nutné zdůraznit, že náklady zde vyčíslené, ovlivňuje 

samotná organizace činností ve VFN v Praze. Ve fázi samotného odběru krve 

nebudou pravděpodobně výrazné rozdíly ve srovnání s ostatními zdravotnickými 

zařízeními. Jde o standardizovaný proces, který je prováděn ve všech 

zdravotnických zařízeních obdobným způsobem, a i vzhledem k tabulkovým 

platům ve zdravotnictví by zde z hlediska nákladů neměly vznikat větší rozdíly. 

Jiná je situace u personálních nákladů vznikající ve 2. fázi procesu. Zde dochází  

k relativně zdlouhavému transportu vzorku do jiné budovy v rámci areálu VFN  

v Praze. Velikost areálu způsobuje vyšší nákladovou náročnost, a to i přesto, že 

samotný transport je jednoduchý proces s nízkým ohodnocením pracovníka, který 

zajišťuje jeho provádění a že vzorky pro screening novorozenecké žloutenky jsou 

transportovány společně s dalšími vzorky z jiných oddělení. Možností snížení 

nákladů v této fázi by bylo navýšení počtu vzorků pro jeden transport, zde by ale 

mohla být negativně ovlivněna včasnost informací . Je třeba také zmínit, že ze všech 

tří fází procesu TSB, tvoří náklady 2. fáze nejmenší částku a její zefektivnění 

nebude pravděpodobně výrazně ovlivňovat nákladovost metody jako celku. 

Nejvýznamnější položku personálních nákladů této metody tvoří náklady třetí fáze, 

tedy laboranta, který provádí obsluhu centrifugy a analyzátoru a všechny k tomu 

potřebné činnosti (přípravu a vložení vzorků do přístrojů, vyjmutí vzorků, 

přemístění vzorků, jejich likvidaci a zaznamenávání výsledků do systému). 
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VFN v Praze je vytěžovaným zdravotnickým zařízením. U jiných 

zdravotnických zařízení se tedy může výše nákladů lišit, což se může negativně  

i pozitivně projevovat jak v přímých, tak i nepřímých (režijních) nákladech na  

1 měření. Nákladovostí diagnostických metod TcB a TSB se také zabýval Hoppenot 

ve své studii [62] v roce 2012, kdy cena jednoho měření TcB byla vyčíslena na 

částku $1 a náklady na TSB na $12, které zahrnují personální náklady, přístrojové 

náklady a materiál. Jde tedy přibližně také o rozdíl 10násobku jako v této práci. 

Rozdíly ve výši celkových nákladů obou metod v USA a ČR lze odůvodnit zejména 

rozdílnou úrovní platů pracovníků ve zdravotnictví.    

V této práci byla také pomocí systematické rešerše a následné metaanalýzy 

porovnána diagnostická účinnost metod používaných při diagnostice 

novorozenecké žloutenky. Pro výběr vhodných studií byla určena taková kritéria, 

která odpovídají podmínkám většině běžných oddělení fyziologických 

novorozenců v České republice. Jednalo se tedy o studie, které porovnávaly 

přesnost diagnostických metod TcB za použití přístroje JM-103 nebo JM-105 od 

firmy Dräger a krevního odběru. Diagnostika novorozence byla prováděna před 

možnou léčbou fototerapií, novorozenci byli europoidní rasy a gestační stáří 

novorozenců bylo ≥ 35 týdnům. Dále byly vybrány studie, které zkoumali korelaci 

mezi TcB a TSB. Tyto kritéria splňovalo pouze 7 studií. Častým důvodem vyřazení 

studie byl výskyt různorodých etnik, který mohl ovlivnit celkový výsledek 

korelace. 

U studií zahrnutých do metaanalýzy bylo provedeno hodnocení jejich 

metodologické kvality pomocí nástroje QUADAS 2. Nejisté riziko zkreslení se 

nejčastěji projevilo v indexu testu a referenčním standardu, a to z důvodu znalosti 

výsledných hodnot referenčního standardu nebo indexového testu dopředu.  

U hodnocení obav týkající se použitelnosti nebyly zjištěny u většiny studií žádné 

velké problémy.  

Ze studií splňující kritéria, vyšla hodnota souhrnného koeficientu korelace TcB 

a TSB 0,857 (95% CI: 0,800-0,898). Bylo tak prokázáno, že měření transkutánním 

bilirubinometrem dobře koreluje s hodnotami krevního odběru a je tak spolehlivou 

metodou pro hodnocení novorozenecké žloutenky. Podobných výsledků dosáhla 

také jedna z nových studií, která zkoumala korelaci těchto dvou metod, ale  

u předčasně narozených dětí. Autorem je Shabuj a kol. [65], kteří prováděli  

metaanalýzu od roku 2000 do července 2017, měření bylo prováděno buď na sternu 

nebo čele dítěte. Výsledek korelace vyšel 0.82 (95% CI: 0.783–0.851), jde tedy  

o něco nižší výsledek než v této práci, hlavním důvodem mírného rozdílu hodnoty 

mohl být odlišný věk dětí a místo měření (čelo, hrudník).   

Dále v práci byly hodnoceny bezpečností aspekty diagnostických metod. 

Informace o bezpečnosti byly brány ze studií z provedené systematické rešerše. 
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O bezpečnosti diagnostických metod bylo nalezeno pouze malé množství 

informací, žádná ze studií se bezpečností nezabývala, pouze byla ve studiích 

zmínka o některých aspektech. TcB byla hodnocena jako bezpečná metoda oproti 

krevnímu odběru, který byl pojen se stresem, bolestí a infekcí. Tyto zjištěné 

výsledky jsou shodné s závěry kanadské HTA studie [35], kde TcB se hodnotí jako 

bezpečný postup. Zjištěním takto málo informací o bezpečnosti, se nabízí otázka, 

zda by nebylo dobré provést studii, která by se detailněji zaměřovala na 

bezpečnostní aspekty těchto diagnostických metod.   

Na základě výsledků lze říci, že jak z pohledu bezpečnosti, tak nákladovosti by 

měla být snaha předcházet zbytečným krevním odběrům. Proto i vzhledem  

k pořizovací ceně bilirubinometru by na oddělení měl být alespoň jeden tento 

přístroj. Pokud musí docházet k půjčování bilirubinometru mezi odděleními, 

narušuje to chod oddělení a je zde zvýšené riziko rozbití přístroje.  

Úvaha, která také plyne z těchto výsledků, je, pokud by došlo k zpřesnění  

a zdokonalení transkutánní bilirubinometrie, byla by možná větší substituce těchto 

metod, došlo by k finanční úspoře a novorozenec by byl uchráněn bolesti, stresu  

a komplikacím, které jsou s krevním odběrem spojeny.  
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6 Závěr 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo provést analýzu nákladovosti 

screeningových metod novorozenecké žloutenky, porovnat jejich diagnostickou 

účinnost a bezpečnost. V první části práce byla provedena analýza současného 

stavu screeningu novorozenecké žloutenky. Na základě doporučených postupů ve 

světě i ČR bylo zjištěno, že v běžné praxi je využíváno vizuálního vyšetření, 

transkutánní bilirubinometrie a analýzy krevního séra.   

Nákladová analýza diagnostické účinnosti byla provedena pomocí metody 

microcostingu. Výsledek kalkulace ukazuje skoro desetinásobný rozdíl mezi 

metodou transkutánní bilirubinometrie a krevním odběrem. Celkové náklady na 

transkutánní bilirubinometrii byly vyčísleny na hodnotu 9,71 Kč na 1 měření  

a u metody krevního odběru na hodnotu 90,56 Kč na 1 vyšetření.  

Diagnostická účinnost byla stanovena pomocí analýzy odborných studií. 

Celková hodnota korelace transkutánní bilirubinometrie a krevního odběru 0,857 

ukazuje silnou korelaci hodnot. Bylo tak prokázáno, že měření transkutánním 

bilirubinometrem dobře koreluje s hodnotami krevního odběru a je tak spolehlivou 

metodou pro hodnocení novorozenecké žloutenky. Z odborných studií hodnotící 

bezpečnost diagnostických metod bylo zjištěno, že transkutánní bilirubinometrie je 

bezbolestnou, bezpečnou a nestresující metodou oproti krevnímu odběru, který je 

ještě spojen se zvýšeným rizikem infekce pro novorozence. 

Transkutánní bilirubinometrie nemůže plně nahradit krevní odběr, ale na 

základě těchto výsledků lze transkutánní bilirubinometrii považovat za spolehlivý, 

bezpečný, dostatečně přesný a cenově dostupný nástroj pro screening 

novorozenecké žloutenky. Výsledky této diplomové práce by mohly být využity 

managementem nemocnic jako podklad při rozhodování o nákupu bilirubinometru.  
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Přílohy 

Příloha 1: Přehled transkutánních bilirubinometrů  

 

 

 

Přístroj Specifikace 

JM-105 (Dräger, Německo) 

[66] 

 

 

 

Gestační věk > 24 týden 

Napájení 

vstup 

 

výstup 

Adaptér 

100-240 V ~, 50/60 Hz, 

11VA-18 V 

9 VDC, 500 mA 

Rozměry 56 mm x 45 mm x 168 mm 

Váha 203 g 

Rozsah měření 0-340 μmol/l 

Výdrž po nabití 250 měření 

Životnost >150 000 měření 

MBJ20 (M&B, Čína) 

 [67] 

 

Napájení Adaptér 

Rozměry 182 mm x 53 mm x 35 mm 

Váha 212 g 

Výdrž po nabití 1 000 měření 

Rozsah měření 0-30 mg/dl 

BiliCheck (Philips, USA) 

[14] 

 

Gestační věk <27 týden  

Napájení 

vstup 

 

výstup 

Adaptér 

100-240 V ~, 50/60 Hz,  

0.4 A 

5 V DC, 2.0 A 

Rozměry 5.2 cm x 20.45 cm x 5.94 cm 

Váha 250 g 

Rozsah měření 0-340 μmol/l (0-20 mg/dl) 

Výdrž po nabití 200 měření 
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BiliCare (Natus, USA) [16] 

 

Gestační  >24 týden 

Napájení 

vstup 

 

výstup 

Adaptér 

100-240~, 50/60 Hz,  

150 mA 

5 V, 1100 mA 

Rozměry 57 mm x 150 mm x 23 mm 

Váha 160 g 

Rozsah měření 0-340 µmol/l (0-20 mg/dl) 

Výdrž po nabití 6,5 h 

Životnost >200 000 měření 

Bilispect (MBR, Německo) [15] 

 

 

Gestační věk Předčasně a termínově narození 

Napájení  Adaptér  

Rozměry 20,8 cm x 11,5 cm x 4,0cm 

Váha 544 g 

Výdrž po nabití 5 h 
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Příloha 2: Indikační graf pro léčbu hyperbilirubinemie 
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Příloha 3: Vyhledávací strategie 

Databáze Datum vyhledávání Hledané termíny 

Medline (Pubmed) Únor, 2018 1. infant* 

2. neonat* 

3. newborn* 

4. baby 

5. or/1-4 

6. jaundice* 

7. bilirubin* 

8. hyperbilirubinemia 

9. 6 or 7 or 8 

10. TcB 

11. transcutaneous 

12. icterometer 

13. JM-105 

14. JM-103 

15. non-invasive 

16. jaundice meter 

17. or/10-16 

18. total serum bilirubin 

19. TSB 

20. 18 or 19 

21. 5 and 9 and 17 

 

115 výsledků 

Science Direct Březen, 2018 1. infant* 

2. neonat* 

3. newborn* 

4. baby 

5. or/1-4  

6. jaundice* 

7. bilirubin* 

8. hyperbilirubinemia 

9. 6 or 7 or 8 

10. TcB 

11. transcutaneous 

12. icterometer 

13. JM-105 

14. JM-103 

15. non-invasive 

16. „jaundice meter“ 

17. or/10-16 

18. „total serum bilirubin“ 

19. TSB 

20. 18 or 19 

21. 5 and 9 and 17 

 

130 výsledků  


