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ABSTRAKT 

 

Porovnání nákladů u dvou rozdílných typů stabilizačních operací bederní páteře 

Cílem diplomové práce je vyčíslení skutečných nákladů na miniinvazivní operační 

techniku degenerativního onemocnění bederní páteře technikou MIDLF a následné 

porovnání zjištěných nákladů s náklady na klasickou otevřenou stabilizaci bederní páteře. 

Dílčími cíli jsou komparativní porovnání těchto dvou operačních technik  

a porovnání skutečných nákladů na miniinvazivní operační techniku degenerativního 

onemocnění bederní páteře technikou MIDLF s úhradami od zdravotních pojišťoven. 

Základem diplomové práce je analýza současného stavu dané problematiky v České 

republice a ve světě. Dále pak identifikace vhodných kalkulačních metod nákladů  

ve zdravotnictví. Analýza je provedena na základě systematické rešerše zaměřené 

na vybrané techniky stabilizační operace bederní páteře a také na identifikaci vhodných 

kalkulačních metod. Na základě analýzy současného stavu problematiky byla zjištěna 

absence ekonomické analýzy nákladů na zvolenou operační techniku MIDLF,  

která je provedena v diplomové práci. Po prostudování současného stavu problematiky 

vhodných kalkulačních metod ve zdravotnictví byla pro účely diplomové práce zvolena 

kalkulace Activity-Based Costing. Za pomoci této kalkulace a komparační metody bylo 

možné zpracovat vytyčené cíle diplomové práce, čili stanovit skutečné náklady  

na miniinvazivní operační techniku degenerativního onemocnění bederní páteře MIDLF 

a tyto náklady porovnat s náklady na klasickou otevřenou stabilizaci bederní páteře. 

Skutečné náklady techniky MIDLF byly následně srovnány se skutečnými úhradami  

od zdravotních pojišťoven. V neposlední řadě došlo ke komparativnímu porovnání  

těchto dvou metod. 
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ABSTRACT 

 

Cost comparison of two different types lumbar spine stabilization operations 

The aim of this diploma thesis is to quantify the real costs of a mini-invasive surgery 

technique of the degenerative diseases of lumbar spine by the MIDLF technique  

and to compare established price to costs of classical open lumbar spinal stabilization. 

Partial objectives are the comparison of these two operating techniques  

and the comparison of real costs of mini-invasive operating technique of the degenerative 

disease of lumbar spine by the MIDLF technique with health insurance compensation. 

The basis of this thesis is the current state analysis of this issue in the Czech Republic  

and worldwide. Furthermore, there is the identification of suitable cost calculation 

methods in the health care. The analysis is based on systematic research, which is focused 

on chosen techniques of lumbar spine stabilization operating and identification of suitable 

calculation methods. Based on the current state analysis, the absence of economic cost 

analysis of the chosen MIDLF operating technique is discovered in the thesis.  

After studying the status quo of suitable calculation methods in the health care,  

the Activity-Based Costing calculation was selected for the purpose of this thesis.  

With the help of this calculation and comparative method, I was able to process the given 

objectives of the thesis that means to set the real costs of mini-invasive operating 

technique of the degenerative disease of lumbar spine MIDLF and compare these costs 

to costs of classical open lumbar spine stabilization. The real costs of MIDLF technique 

are also compared to real payments of the health insurance companies. Finally,  

there is a comparison of these two methods. 

 

Keywords 

Midline Lumbar Fusion, Lumbar Spine Stabilization, Costs, Activity-Based Costing
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Úvod 

Pro téma diplomové práce „Porovnání nákladů u dvou rozdílných typů stabilizačních 

operací bederní páteře“ bylo nejprve nutné rozhodnout, kterými technikami operací 

stabilizace bederní páteře se práce bude zabývat. Po konzultaci s mými dvěma 

konzultanty panem Ing. Ivem Květem, CSc. a panem doc. MUDr. Michalem Filipem, 

Ph.D. byly vybrány tyto dva typy stabilizačních operací bederní páteře, a to klasická 

otevřená stabilizační operace bederní páteře v porovnání s poměrně novou miniinvazivní 

technikou „Midline Lubar Fusion“, která je v České republice stále poměrně nová  

a v současné době ji v České republice provádějí pouze dvě nemocnice. 

Pro lepší pochopení rozdílnosti obou technik byl nejprve vypracován současný stav 

techniky MIDLF a to jak ve světě, tak i v České republice, kdy byla zjištěna absence 

ekonomické analýzy. Zároveň byla tato technika komparativně porovnána s klasickou 

otevřenou operací. Porovnání proběhlo na základě klinických dat, která vycházela 

z publikovaných studií. 

Na základě současného stavu problematiky byly stanoveny cíle diplomové práce. 

V diplomové práci byly stanoveny skutečné náklady na miniinvazivní operační techniku 

degenerativního onemocnění bederní páteře MIDLF pomocí kalkulační techniky ABC 

(Activity-Based Costing), která byla zvolena na základě analýzy uvažovaných metod. 

Tato metoda byla vybrána zejména proto, že v současné době poskytovatelé veřejné 

zdravotní péče čelí problémům a překážkám v konsekvenci rostoucí poptávky  

po službách a zvyšování vstupních nákladů, které jsou způsobeny velkým rozvojem 

lékařského výzkumu, kdy se zavádí stále více moderních lékařských postupů a léků.  

To vše vede zdravotnická zařízení k přesnějšímu analyzování nákladů zdravotnického 

zařízení a je zapotřebí využívat kalkulační techniku, která jim poskytne  

co nejpodrobnější informace. 

Po vypočtení nákladů na techniku MIDLF bylo vypracováno následné porovnání 

se skutečnými náklady vynaloženými na klasickou otevřenou stabilizaci bederní páteře, 

které musely být taktéž vypočteny. Skutečné náklady techniky MIDLF byly následně 

srovnány také se skutečnými úhradami od zdravotních pojišťoven. V poslední části  

mé diplomové práce došlo ke komparativnímu srovnání obou uvažovaných metod. 

Zdravotnickým zařízením byla zvolena Krajská nemocnice Tomáše Bati, zejména  

tedy neurochirurgické oddělení, kde probíhal sběr potřebných dat a informací.   
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1 MIDLF ve světě a České republice 

1.1 Současný stav MIDLF ve světě 

Pro zjištění současného stavu problematiky bylo využito relativně velké škály databází, 

jelikož o dané operační technice stále není k dispozici mnoho publikací. Všechny 

databáze byly filtrovány dle předem stanovených parametrů, pro zjednodušení 

vyhledávání a odfiltrování nežádoucích článků. Články byly vyhledávány v anglickém 

jazyce a to z toho důvodu, že tato technika byla vyvinuta ve Spojených státech 

amerických, kde je úředním jazykem právě jazyk anglický a byl předpokládán nejvyšší 

výskyt studií v tomto jazyce. Vyhledávané časové období bylo specifikováno na období 

od roku 2011 po současnost, což vzešlo ze skutečnosti, že technika MIDLF byla 

představena až v roce 2011. V neposlední řadě byly odfiltrovány ne plně dostupné 

publikace, a proto bylo nastaveno vyhledávání pouze plných textů. Vyhledáváno bylo 

v databázích EBSCO, Science Direct, Web of Science, Springer Link, Google Scholar  

a Wiley online Library. Po zadání klíčových slov MIDLF, Midline Lumbar Fusion  

a Minimally Invasive Lumbar Fusiona po upřesnění vyhledávání dle již zmíněných 

stanovených podmínek bylo vyhledáno celkem ze všech databází pouze 133 článků. 

Z celkového počtu článků bylo vybráno 8 článků, ze kterých je zpracována rešerše. 

Články byly vybrány dle spojitosti se zadaným tématem, možnosti získat co nejvíce 

informací a také byly odfiltrovány duplikáty. Ve vybraných článcích jsou zahrnuty 

dvě právě probíhající studie. Následně v návaznosti na vybrané studie byly vybrány 

studie pro srovnání klinických výsledků otevřené stabilizační techniky bederní páteře. 

Všechny pro práci zvolené studie lze pro přehled vidět v níže uvedených tabulkách 

(Tabulka 1-1, Tabulka 1-2, Tabulka 1-3, Tabulka 1-4). 

Tabulka 1-1 - Zahraniční studie – MIDLF 

Název Autor Rok 

Midline Lumbar Fusion with Cortical Bone 

Trajectory Screw 

Mizuno M, Kuraishi K, 

Umeda Y, Sano T, Tsuji M 

a Suzuki H 

2014 

Midline lumbar fusion using cortical bone 

trajectory screws. Preliminary report. 

Bielecki M, Kunert P, 

Prokopienko M, Nowak A, 

Czernicki T a Marchel A 

2016 

Clinical outcomes during the learning curve 

of MIDline Lumbar Fusion (MIDLF®) 

using the cortical bone trajectory 

Dabbous B, Brown D, 

Tsitlakidis A a Arzoglou V 
2016 
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Novel placement of cortical bone trajectory 

screws in previously instrumented pedicles 

for adjacent-segment lumbar disease using 

CT image-guided navigation 

Rodriguez A, Neal M.T., 

Liu A, Somasundaram A, 

Hsu W a Branch CH.L 

2014 

Zdroj: Vlastní zpracování na podkladě studií 

 

Tabulka 1-2 - Zahraniční studie – otevřená technika 

Název Autor Rok 

Multifidus muscle changes and 

clinical effects of one-level posterior 

lumbar interbody fusion: minimally 

invasive procedure versus 

conventional open approach 

Fan S., Hu Z., Zhao F., Zhao X., 

Huang Y., Fang X. 
2010 

Clinical Outcomes of Posterior 

Lumbar Interbody Fusion versus 

Minimally Invasive Transforaminal 

Lumbar Interbody Fusion in Three-

Level Degenerative Lumbar Spinal 

Stenosis 

FAN, Guoxin, Xinbo WU, Shunzhi 

YU, Qi SUN, Xiaofei GUAN, 

Hailong ZHANG, Xin GU a 

Shisheng HE 

2016 

Analysis of posterior lumbar 

interbody fusion (PLIF) in treating 

lumbar degenerative disease in the 

elderly 

Xu YC, Yao H, Wang QY, Hou G, 

Zhao HQ 
2015 

Comparison of minimally invasive 

versus open transforaminal lumbar 

interbody fusion in two-level 

degenerative lumbar disease 

GU, Guangfei, Hailong ZHANG, 

Guoxin FAN, Shisheng HE, 

Xiaobing CAI, Xiaolong SHEN, 

Xiaofei GUAN a Xu ZHOU 

2014 

Clinical and Radiological Outcomes 

of Minimally Invasive Versus Open 

Transforaminal Lumbar Interbody 

Fusion 

PENG, Chan Wearn Benedict, Wai 

Mun YUE, Seng Yew POH, 

William YEO a Seang Beng TAN 

2009 

Clinical and radiological outcomes of 

open versus minimally invasive 

transforaminal lumbar interbody 

fusion 

LEE, Kong Hwee, Wai Mun YUE, 

William YEO, Henry SOEHARNO 

a Seang Beng TAN 

2012 

Zdroj: Vlastní zpracování na podkladě studií 
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Tabulka 1-3 - Probíhající studie 

Název Autor Rok 

Midline Lumbar Fusion Versus 

Posterior Lumbar Interbody Fusion 
THE LONDON SPINE CENTRE 2018 

A Prospective, 5-Year Global Study 

on MAST™ Minimally Invasive 

Fusion Procedures for the Treatment 

of the Degenerative Lumbar Spine 

(MASTERS-D2) 

MEDTRONIC SPINAL AND 

BIOLOGICS 
2023 

Zdroj: Vlastní zpracování na podkladě studií 

Tabulka 1-4 - České studie  

Název Autor Rok 

Comparison of biochemical response 

between the minimally invasive and 

standard open posterior lumbar 

interbody fusion 

Linzer Petr, Filip M, Jurek P, Šálek 

T, Gajdoš M a Jarkovský J 
2016 

Bioactive cage interbody fusion in 

treatment of degenerative lumbar 

spine diseases 

Filip M, Linzer P, Strnad J. 2012 

Two years of experience with the 

biotitanium replacement (Implaspin) 

used in treatment of degenerative 

lumbar spine diseases 

Filip M, Linzer P, Šámal F., Jurek 

P., Strnad J. 
2010 

Zdroj: Vlastní zpracování na podkladě studií 

Počátky operační techniky MIDLF pro minimálně invazivní operaci páteře se datují  

do roku 2011, kdy společnost Medtronic tuto techniku představila na 26. výročním 

zasedání North American Spine Society v Chicagu. V tomto roce byla ve Spojených 

státech amerických tato operační technika léčby degenerativního onemocnění bederní 

páteře také uvedena do klinické praxe. V roce 2012 s touto nově zavedenou technikou 

společnost Medtronic vyhrála cenu v soutěži „Nejlepší nová technologie pro rok 2012“ 

v oblasti minimálně invazivní léčby páteře. (Spine Technology Awards, 2012) 

Medtronic, jakožto mezinárodní společnost, patří mezi největší světové výrobce 

zdravotnických prostředků. Zabývá se různými oblastmi zájmu, jako jsou např. léčba 

poruchy srdečního rytmu, diabetes, kardiovaskulární léčba a v neposlední řadě léčba 

páteře. Co se týče oblasti léčby páteře, zde je Medtronic světovým lídrem na trhu.  

Je předním výrobcem a dodavatelem spinálních implantátů nezbytných pro výkony 

v oblasti  léčby páteře a kosterního svalstva. Společnost spolupracuje s lékaři světového 
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formátu i vědci, s kterými se snaží rozvíjet minimálně invazivní postupy v léčbě páteře 

na takovou úroveň, aby léčba byla co nejvíce šetrná pro pacienty, zmírňovala bolest,  

ale hlavně úspěšně obnovovala zdraví pacientů a prodlužovala délku jejich života.  

(Medtronic, 2011). O nadějnosti techniky MIDLF svědčí fakt, že v současné době  

tuto techniku převzali do svého repertoáru další výrobci spinálních implantátů  

a nástrojů. 

Jedná se o operační techniku léčby degenerativního onemocnění bederní páteře,  

již spondylochirurgové využívají zejména u starších pacientů a považuje se za jakousi 

alternativu ke klasické otevřené operaci. Oproti klasické otevřené stabilizaci se MIDLF 

liší menší linií řezu, použitím kratších šroubů a zavedením šroubů v jiném úhlu  

(Obrázek 1-1, Obrázek 1-2). Hlavním předpokladem a výhodou této techniky by měl být 

bezpečnější způsob zavedení krátkých šroubů do obratlových těl ze šetrnějšího,  

tedy menšího operačního přístupu při srovnatelné mechanické stabilitě, čímž by tato 

technika měla dominovat oproti klasické otevřené stabilizaci. Tímto přístupem by taktéž 

nemělo být porušeno velké množství svalů a nervů, což je přímo spojeno s další 

potenciální výhodou oproti klasické otevřené stabilizaci, a to s menší bolestivostí 

v pooperačním období a menšími ztrátami krve. To by mělo vést také ke kratší době 

hospitalizace pacienta na dva až tři dny s intenzivnější rehabilitací a pacient by se mohl 

dříve vrátit zpět do běžného života. (Mizuno et al., 2014; Bielecki et al., 2016;  

Dabbous et al., 2016; Rodriguez et al., 2014) 

Obrázek 1-1 - Zavedení šroubů u techniky MIDLF  

Zdroj: Mizuno et al., 2014 

 

Obrázek 1-2 - Zavedení šroubů u klasické otevřené techniky 

Zdroj: KNTB Zlín  
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Tabulka 1-5 - Souhrnná tabulka – MIDLF 1 

  MIDLF 

  Předoperační bolest Pooperační bolest 

Autor Rok 

VAS 

bolest 

zad  

VAS bolest 

dolních 

končetin 

ODI 

index 

(%) 

VAS 

bolest 

zad  

VAS bolest 

dolních 

končetin  

ODI 

index 

(%) 

Dabbous 

et al. [11] 
2016 9/10 9,5/10 59,4 3/10 2/10 34,2 

Bielecki  

et al. [7] 
2016 6,6/10 6,6/10 52,4 3,4/10 1,8/10 33,2 

Průměrné 

hodnoty 
7,8 8,1 55,9 3,2 1,9 33,7 

Zdroj: Vlastní zpracování na podkladě studií 

Tabulka 1-6 - Souhrnná tabulka – MIDLF 2 

MIDLF 

Autor Rok 
Počet 

pacientů 

Průměrný 

věk 

Doba trvání 

operace 

(min) 

Krevní 

ztráty 

(ml) 

Doba 

hospitalizace 

(dny) 

Dabbous 

et al. [11] 
2016 25 64 213,5 250 2 

Rodriguez 

et al. [48] 
2014 4 69,4 218 337,5 2,8 

Bielecki  

et al. [7] 
2016 5 49,6 228 - 6,2 

Mizuno  

et al. [31] 
2014 12 68,3 - - - 

Průměrné hodnoty 62,8 219,8 293,8 3,7 

Zdroj: Vlastní zpracování na podkladě studií 
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Tabulka 1-7 - Souhrnná tabulka – otevřená technika 1 

  OTEVŘENÁ TECHNIKA 

  Předoperační bolest Pooperační bolest 

Autor Rok 

VAS 

bolest 

zad  

VAS bolest 

dolních 

končetin 

ODI 

index 

(%) 

VAS 

bolest 

zad  

VAS bolest 

dolních 

končetin  

ODI 

index 

(%) 

Fan et al. [16] 2016 6,1/10 6,1/10 37,8 2,9/10 2,7/10 18,6 

Gu et al. [22] 2013 7,4/10 7,7/10 44,3 1,8/10 1,8/10 15,9 

Fan et al. [15] 2010 6,6/10 6,6/10 69,2 3,1/10 3,1/10 25,7 

Lee et al. [27] 2011 6,3/10 6,2/10 44,4 2,7/10 2/10 20,6 

Filip et al. [18] 2010 - - 57 - - 37 

Průměrné hodnoty 6,6 6,7 50,5 2,6 2,4 23,6 

Zdroj: Vlastní zpracování na podkladě studií 

Tabulka 1-8 - Souhrnná tabulka – otevřená technika 2 

OTEVŘENÁ TECHNIKA 

Autor Rok 
Počet 

pacientů 

Průměrný 

věk 

Doba trvání 

operace 

(min) 

Krevní 

ztráty 

(ml) 

Doba 

hospitalizace 

(dny) 

Xu Yc et 

al. [54] 
2015 28 85,44 150 373,33 - 

Fan et al. 

[16] 
2016 36 64,4 227,5 908,3 15,5 

Gu et al. 

[22] 
2013 38 64,1 186,6 576,3 12,1 

Fan et al. 

[15] 
2010 31 53 194,5 887,7 15,2 

Peng et al. 

[36] 
2009 29 52,5 170,5 681 6,7 

Lee et al. 

[27] 
2011 72 56,6 181,8 447,4 6,8 

Průměrné hodnoty 62,7 185,2 645,7 11,3 

Zdroj: Vlastní zpracování na podkladě studií 
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Z analýzy zvolených studií, viz tabulky 1-5, 1-6, 1-7 a 1-8, byla potvrzena pravdivost 

všech výše zmíněných předpokladů techniky MIDLF. Výsledky studií však byly brány 

pouze jako prostý průměr a z tohoto důvodu mohou být mírně zkreslené. V některých 

případech byl operační čas techniky MIDLF delší, což ale s největší pravděpodobností 

bylo zapříčiněno nezkušeností operatérů s touto novou technikou. S klasickou otevřenou 

stabilizací bederní páteře mají operatéři více zkušeností, což se odráží i v jejich 

schopnosti a rychlosti zvládnutí operace. Faktem ovšem je, že všechny tyto studie byly 

krátkodobého až střednědobého charakteru. V současné době chybí dlouhodobá klinická 

studie, kterou by byla potvrzena výhodnost techniky MIDLF z dlouhodobého hlediska 

a u větších skupin pacientů. Na této dlouhodobé studii se ovšem nyní již pracuje  

a podrobnosti o této studii jsou uvedeny v kapitole „Probíhající studie minimálně 

invazivních technik.“ 

Ve všech uvedených publikacích jsou statisticky a komparativně porovnávány pouze 

klinické, popřípadě radiologické parametry techniky MIDLF. V žádné studii 

už však není uvedena ekonomická zátěž pro zdravotnická zařízení. 

Probíhající studie minimálně invazivních technik 

Midline Lumbar Fusion Versus Posterior Lumbar Interbody Fusion 

The London Spine Center 

V současné době probíhá prospektivní randomizovaná kontrolovaná studie,  

která má za cíl porovnat techniku MIDLF s klasickou otevřenou stabilizací páteře  

a to z klinického (např. srovnání doby operace, počtu komplikací, pooperační ztráty krve 

atd.) i ekonomického hlediska. Studie byla zahájena v roce 2017 a předpokládané 

uveřejnění se datuje na prosinec roku 2018. Nyní je studie ve fázi náboru účastníků. 

Předpokládaný počet účastníků studie se odhaduje na 60 pacientů, kteří podstoupí jednu 

ze zkoumaných technik operace. 

Při vyhodnocování bude brán ohled zejména na délku pobytu pacienta v nemocnici, 

morbiditu související s provedeným výkonem a také na nákladovou efektivitu při léčbě 

degenerativního onemocnění bederní páteře. Dalšími parametry, které by studie měla 

porovnávat a zabývat se jimi, jsou ztráty krve, nutné použití narkotik pro snížení bolesti 

a nežádoucí účinky. 

Do nynější doby se žádná studie nezabývala ekonomickou zátěží těchto dvou technik, 

čímž by se tato studie mohla stát výjimečnou. 
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A Prospective, 5-Year Global Study on MAST™ Minimally Invasive Fusion 

Procedures for the Treatment of the Degenerative Lumbar Spine  

(MASTERS-D2) 

Medtronic Spinal and Biologics 

Další právě probíhající studií je prospektivní pětiletá globální studie o minimálně 

invazivních operačních postupech v léčbě degenerativního onemocnění bederní páteře, 

která se zaměřuje také na techniku MIDLF. 

Poprvé byla tato studie přijata v listopadu roku 2015, přičemž poslední úpravy proběhly 

v dubnu letošního roku. Sběr dat pro vyhodnocení výsledku bude ukončen v listopadu 

2018 a předpokládané zveřejnění výsledků se datuje na prosinec roku 2023.  

Nyní je tato studie ve fázi náboru účastníků, kdy je předpoklad, že se studie zúčastní 

přibližně 560 pacientů trpících degenerativním postižením bederní páteře, kteří budou 

registrováni po dobu 28 měsíců ve 38 různých zemích na různých kontinentech.  

Mezi tyto země se řadí například Argentina, Belgie, Čína, Česká republika, Dánsko, 

Francie, Německo, Itálie, Korea, Mexiko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko 

a Velká Británie. 

Studie se mohou zúčastnit lidé starší 18 let a to jak muži, tak i ženy, kteří trpí 

degenerativním onemocněním páteře spojeným se spondylolistézou i bez ní a jsou vhodní 

pro léčbu operačními technikami, které se budou ve studii zkoumat. Ovšem podmínek 

pro zařazení do studie je více. Pacienti budou podrobeni minimálně invazivní fúzi  

za použití techniky využívající zadního přístupu (PLIF, TLIF, MIDLF)  

nebo anterolaterálního přístupu (OLIF, ALIF, DLIF). 

Primárním cílem této studie je prokázání zlepšení zdravotního stavu po absolvování jedné 

z minimálně invazivních technik a to porovnáním ODI indexu po operaci s výchozí 

hodnotou. Dále se bude pozorovat zmírnění intenzity bolesti zad a dolních končetin  

a také se bude zjišťovat kvalita života za pomocí standardizovaného dotazníku EQ-5D. 

Všechny tyto hodnoty se budou porovnávat po dobu 5 let. 

Z výše uvedeného primárního cíle vyplývá hypotéza studie, jejímž cílem je ověřit,  

zda pacienti trpící spondylolistézou vyššího stupně mají ekvivalentní průměrné zlepšení 

ODI indexu za 3 měsíce bez ohledu na zvolenou minimálně invazivní techniku operace. 

Tato studie by mohla mít dobrou vypovídající hodnotu a to už jen z důvodu,  

že se studie zúčastní velký počet pacientů a také proto, že bude probíhat v různých částech 

světa několik let.  
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1.2 Současný stav MIDLF v České republice 

V České republice se nyní bohužel ještě nesetkáme s mnoha informacemi o relativně 

nové technice MIDLF. V České republice je tato technika nazývána jako „středočarová 

mezitělová fúze.“ (Zdraví info, 2015) 

Techniku MIDLF v České republice pravidelně používají prozatím pouze dvě nemocnice, 

a to Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a Fakultní nemocnice Hradec Králové. 

Občas ji zkouší i některá další spondylochirurgická pracoviště. První operace v České 

republice proběhla v listopadu 2013 na neurochirurgickém oddělení Krajské nemocnice 

Tomáše Bati ve Zlíně, a to ve složení týmu lékařů Krajské nemocnice Tomáše Bati  

ve Zlíně a MUDr. Steindlera z oddělení neurochirurgie Fakultní nemocnice v Motole. 

 Od počátku zavedení této techniky v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně (listopad 

2013), bylo provedeno do ledna roku 2016 celkem 27 operací. Z těchto 27 operací  

se objevila pouze jedna komplikace. Touto komplikací bylo vylomení šroubu z pediklu 

během výkonu a pooperační epidurální hematom, což zapříčinilo nutnost reoperace. 

(Zdravotnický deník, 2016; KNTB Zlín – ústní sdělení, doc. MUDr. Michal Filip, PhD., 

2017) 

 Již od roku 2007 se může neurochirurgické oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati  

ve Zlíně pyšnit výukovým centrem v miniinvazivních operačních technikách páteře  

pro střední a východní Evropu. Pořádají operační kurzy zaměřené právě  

na miniinvazivní operační techniky, popřípadě jsou zváni na zahraniční i česká 

pracoviště, kde zaučují nové lékaře v těchto operačních technikách. Od roku  

2014 se neurochirurgické oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně stalo 

výukovým centrem také v oblasti operační techniky „středočarové mezitělové fúze.“  

Zaučují jak lékaře z České republiky, tak také kolegy z Polska, ze Slovinska a jiných 

zemí. Výuka je komplexní a probíhá od seznámení s diagnostikou a indikačními kritérii 

pro tuto techniku operace přes operační techniku na operačním sále až po operační péči. 

(Zdraví info, 2015; Frolová, 2016) 

Jedinými publikacemi, které jsou nyní pro Českou republiku dostupné, se řadí pouze 

dvě publikace. Tyto publikace nevydal nikdo jiný než tým neurochirurgie Krajské 

nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně ve spojení s dalšími lékaři, kteří se touto technikou 

v České republice zabývají.  
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Comparison of biochemical response between the minimally invasive  

and standard open posterior lumbar interbody fusion 

Linzer P., Filip M., Jurek P., Šálek T, Gajdoš M. a Jarkovský J. 

V první z těchto publikací bylo prováděno porovnání metody MIDLF a klasické otevřené 

operace na souboru 50 pacientů.  Klasickou otevřenou operaci páteře podstoupilo  

23 pacientů a techniku MIDLF 27 pacientů z již zmíněného souboru. Pacienti byli 

vybíráni téměř ve stejné věkové kategorii s obdobnou diagnózou, a to zejména z důvodu 

objektivity dat. Studie potvrdila hlavní předpoklady techniky MIDLF, jimiž jsou menší 

jizvy po operaci, snížení krevní ztráty, menší poškození měkkých tkání a snížení svalové 

retrakce. Z těchto faktů vyplynuly následující pozitivní skutečnosti a to, že pacienti trpí 

menší bolestí, což vede ke snížené spotřebě analgetik, rychlejší zotavení, jež zkracuje 

pobyt v nemocnici a dopřeje pacientovi rychlejší návrat do běžného života.  

(Linzer et al., 2016) 
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2 Analýza uvažovaných kalkulačních metod 

Ve všech uvedených studiích současného stavu MIDLF bylo využito statistického 

a komparativního zpracování klinických výstupů jednotlivých operačních technik 

využívajících minimálně invazivních přístupů k léčbě degenerativního onemocnění 

bederní páteře respektive techniky MIDLF. Žádná z nich se ovšem nezabývala 

ekonomickými aspekty a z tohoto důvodu by diplomová práce měla být zaměřena právě 

na oblast ekonomickou, která by mohla mít velký přínos pro zdravotnická zařízení,  

která tuto techniku využívají.  

Pro analýzu uvažovaných metod bylo využíváno databází Google Scholar, Science 

Direct, PubMed, Web of Science a EBSCO. Použitými klíčovými slovy byly: 

- Costing in Health Economics in Czech 

- Costing in Healthcare 

- Cost Calculation in Healthcare 

- Activity-Based Costing 

- Activity-Based Costing in Healthcare 

Za pomoci těchto klíčových slov byl vyhledán nespočet článků, a proto bylo nutno 

toto vyhledávání dále upřesnit. Jako omezení pro vyhledávání byl zvolen anglický jazyk, 

vyhledávání pouze plných textů, což výrazně ovlivnilo počet výsledků vyhledávání.  

Na základě prohledávání těchto databází bylo zjištěno, že kalkulací nákladů v České 

republice se nejvíce zabývá pan docent Popesko, jež je také hlavním průkopníkem  

ABC kalkulace v České republice. Touto problematikou se zabývá jako jeden z mála  

a v České republice je odborníkem pro použití ABC kalkulace ve zdravotnictví.  

Z tohoto důvodu byly pro účely analýzy uvažovaných metod zvoleny právě jeho články 

a publikace, velmi často ve spolupráci s Petrem Novákem, Zuzanou Tučkovou, Šárkou 

Fialovou a Jiřím Strouhalem, ke zjištění současného stavu uvažovaných metod  

a ABC kalkulace ve zdravotnictví v České republice. Pro zpracování současného stavu 

uvažovaných metod a ABC kalkulace ve zdravotnictví v České republice bylo nakonec 

vybráno 10 zdrojů, které lze pro přehlednost vidět v níže uvedené tabulce (Tabulka 2-1). 
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Tabulka 2-1 - Literatura k současnému stavu uvažovaných metod 

Název Autor Rok 

Application of the Advanced Costing 

Techniques in Czech Hospitals 
Popesko B., Novák P. 2012 

Calculations and Cost Management 

in Czech Hospitals 
Fialová Š., Popesko B. 2014 

Aplikace procesního řízení nákladů v 

podmínkách českých organizací 
Popesko B. 2005 

Kalkulace nákladů ve 

zdravotnických organizacích 

Popesko B., Novák P., Tučková Z., 

Fialová Š., Strouhal J. 
2014 

Application of Advanced Cost 

Management Techniques in Hospital 

Management - Czech Perspective 

Popesko B., Tučková Z. 2012 

Application of the Advanced Costing 

Techniques In Czech Hospitals 
Popesko B., Novák P. 2012 

Metody Activity-Based Costing a 

Time-Driven Activity-Based Costing 

a jejich využití v praxi při měření 

nákladů 

Dejnega O. 2010 

Application of ABC Method in 

Hospital Management 
Popesko B., Novák P. 2011 

Activity-Based Costing Under Fire 

Five Myths about Time-Driven 

Activity-Based Costing 

Adkins T. 2008 

Activity-Based costing aplications in 

the Czech Republic 
Popesko B., Novák P. 2004 

Zdroj: Vlastní zpracování na podkladě studií 

Z kalkulačních metod vhodných pro sestavení kalkulací v segmentu zdravotní péče  

se na základě provedené rešerše nabízí v současnosti tyto metody: 

- metoda tarifů elementární zdravotní péče (TEZP), 

- metoda tarifů nákladových služeb (TNS), 

- ABC kalkulace, 

- Time-Driven ABC kalkulace.  
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V současné době čelí poskytovatelé veřejné zdravotní péče problémům a překážkám 

v důsledku rostoucí poptávky po službách a zvyšování vstupních nákladů.  

Nutnost poskytovat širší rozsah dražší péče se také odráží v poptávce po zvýšení 

efektivity nákladů poskytovatelů zdravotní péče. To vše zvyšuje lékařský výzkum,  

kdy se zavádí stále více moderních lékařských postupů a léků, které zpravidla způsobují 

nárůst spotřebovaných nákladů vedle zvýšené kvality a efektivity poskytovaných služeb. 

(Kazemi et Zadeh, 2015; Popesko et Novák, 2012) 

Zvyšující se náklady na zdravotnické služby, omezené platby od zdravotních pojišťoven 

a zároveň rostoucí poptávka po kvalitní péči nutí zdravotnická zařízení dobře  

se orientovat ve struktuře a účelu nákladů organizace. Organizace se snaží intenzivněji 

analyzovat účetní operace a náklady zdravotnického zařízení a hledají pokročilé techniky 

řízení nákladů, aby se zlepšila efektivita stávajících účetních operací. (Piersiala, 2017; 

Popesko et Novák, 2012; Moisello, 2012) 

Dříve se nemocnice nemusely tolik ohlížet na sledování nákladů a využívání kalkulačních 

technik, protože se nesetkávaly s velkou konkurencí. Manažeři se za těchto podmínek 

více orientovali na vyjednávání se zdravotními pojišťovnami než na analýzu skutečných 

nákladů vynaložených na zdravotnický výkon. (Popesko et al., 2014; Lawson, 2005) 

V České republice stále neexistují obecné předpisy o použití techniky výpočtu nákladů 

v nemocnicích, ale vše je regulováno pouze technikou výpočtu od zdravotních pojišťoven 

za účelem stanovení přesné ceny zdravotního výkonu na základě odhadu, nikoli však 

s ohledem na skutečně vynaložené náklady. Problém nastává v tom, že většina nemocnic 

je veřejná a hlavní část jejich výnosů tvoří platby od zdravotních pojišťoven  

za uskutečněné výkony, kdy jsou tyto platby z velké části podhodnoceny. Velice malou 

část výnosů tvoří přímé platby od pacientů, které však pokrývají pouze relativně nízkou 

část celkových nákladů na zdravotní péči. Dalším problémem, který se vyskytuje,  

je nepředvídatelný objem spotřebovaných nákladů, který je způsoben nemožným 

výběrem pacienta a služeb, které chce nemocnice poskytovat. (Popesko et al., 2014; 

Škoda et al., 2014; Popesko et Novák, 2012) 

Dříve nejčastěji používané metody kalkulování zdravotních služeb v nemocnicích jsou 

založeny na principu jednoduchého rozdělení. Tyto systémy vycházejí z použití 

průměrných nákladů získaných z celkových ročních výdajů nákladového střediska  

nebo oddělení dle průchodnosti pacienta. Na tomto principu byla založena metoda tarifů 

elementární zdravotní péče (TEZP) s cílem sjednotit metodiku výpočtu nákladů 

v českých nemocnicích, což se ovšem nesetkalo s úspěchem. Omezením tohoto systému 

byla zjednodušená strukturální alokace nákladů a výstupů. Tento systém  

je nedostatečný pro přesný výpočet nákladů a často poskytuje nepřesné výsledky. 

Z tohoto důvodu tato metoda nebude v práci použita. (Popesko et Tučková, 2012; Baker, 

1998; Popesko et al., 2014) 
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Na základě Národního referenčního centra, které vytvořilo projekt Registr referenčních 

hodnot ve snaze vyřešit dlouhodobý problém, kterým je v současné době neexistence 

obecně přijímané a využívané techniky alokace nákladů, vznikla o něco sofistikovanější 

metoda pro výpočet nákladů, a to metoda tarifů nákladových služeb (TNS).    

Do projektu je zařazeno 20 referenčních nemocnic, které jednou ročně na základě 

smlouvy o spolupráci předávají Národnímu referenčnímu centru svá nákladová (účtová 

osnova, organizační struktura, náklady, výnosy) a klinická data. Cílem činností projektu 

je určení objemu přímých nákladů spotřebovávaných pro poskytování zdravotní péče 

 a to s rozdělením na osobní náklady lékařů, ošetřovatelského personálu, materiálové 

náklady, náklady na přístrojovou techniku a ostatní přímé náklady. Zpracované výsledky 

dále slouží k výpočtu relativních vah potřebných při využívání systému DRG,  

ale také jako manažerský nástroj s možností porovnání nákladů nemocnice s ostatními 

zdravotnickými organizacemi, které se tohoto projektu účastnily. (Národní referenční 

centrum, 2003; Popesko et Novák, 2012; Popesko et Novák, 2012; Borovský  

et Dyntarová, 2010; Zlámal et Bellová, 2005) 

Metoda by mohla být popsána následujícími kroky: 

1. Rozložení zdravotnických služeb na základní jednotky – jednotlivé výstupy 

nebo ošetřovatelské dny, kdy každá jednotlivá nákladová jednotka může být 

přímo přidělena jednotlivým výstupům. Tyto rozložené jednotky jsou  

pak popsány jako nákladové služby. 

2. Odhad přímých a režijních nákladů spotřebovávaných při poskytování 

zdravotnických služeb. 

3. Nákladové jednotky jsou přiděleny jednotlivým nákladovým službám. 

(Popesko et Tučková, 2012) 

Tato metoda rozděluje náklady na zdravotní péči o něco přesněji než metoda TEZP. 

Třetí uvažovanou metodou je ABC kalkulace (Activity-Based Costing), která je 

založena na přidělení nákladů jednotlivým aktivitám, skrze ně lze náklady přiřadit 

jednotlivým nákladovým objektům. Na rozdíl od dvou výše zmíněných technik  

je ABC kalkulace využívána po celém světě. Jedním ze smyslů kalkulace  

ABC je tedy korektní vymezení režijních nákladů a jejich přesnější rozdělení dle aktivit,  

čímž dochází k získání širokého spektra informací o nákladech, výkonech, aktivitách  

a nákladových objektech, které se dále využívají pro organizaci v řízení nákladů 

a restrukturalizaci aktivit a procesů probíhajících ve zdravotnickém zařízení. 

(Popesko et Novák, 2011; Kalicanin et Knezevic, 2013; Aird, 1996; Petřík, 2007) 

  



  

25 

 

Postup ABC kalkulace lze zkráceně shrnout do následujících kroků: 

1. Přiřazení nepřímých nákladů k jednotlivým definovaným aktivitám,  

které se realizuje na základě vztahové veličiny nákladů. Vztahová veličina 

nákladů vymezuje metodu přepočtu nákladů z účetní evidence na jednotlivé 

vymezené aktivity. 

2. Zjištění celkových nákladů na jednotlivé vymezené aktivity, vymezení 

vztahové veličiny aktivit a stanovení nákladů na jednotku aktivity. 

3. Určení nákladů na nákladový objekt, čili výkon, zákazníka, službu,  

které proběhne na základě nákladů na jednotku aktivity a rozsahu těchto 

jednotek. (Popesko et al., 2014) 

Jakýmsi omezením této metody se může zdát její vysoká náročnost na zpracování  

a vysoké nároky na vstupní data. Tato metoda ovšem nabízí nejpřesnější přidělování 

nákladů jednotlivým zdravotnickým službám ze všech uvažovaných metod, jak vyplývá 

ze souhrnné tabulky níže (Tabulka 2-2). (Dejnega, 2010; Popesko et al., 2014) 

Co se týče poslední uvažované metody kalkulace Time-Driven Activity-Based Costing 

(TD-ABC) jedná se o kalkulaci podle aktivit s časovým rozlišením. Vznik této metody 

byl podmíněn výsledky analýzy nedostatků ABC kalkulace, čímž byla například vysoká 

pracnost zapříčiněná velkým rozsahem zjišťovaných dat. Metoda TD-ABC oproti  

ABC kalkulaci navíc rozvrhuje náklady dle spotřeby času, které vyvolávají jednotlivé 

aktivity. Časová spotřeba na jednotlivé aktivity se dá zjistit z elektronické evidence, 

změřit nebo odhadnout.  Tato metoda je brána spíše jako doplněk klasické ABC 

kalkulace, ne jako její náhrada. (Dejnega 2010; Adkins, 2008; Monroy et al., 2014;  

Popesko et al., 2014, Keel et al., 2017) 

Tabulka 2-2 - Souhrnná tabulka kalkulačních metod 

 TEZP TNS ABC 

Využití nákladových objektů Jeden Více Více 

Náklady rozděleny na základě jednotlivých aktivit 

(činností) 
Ne Ano Ano 

Alokace příčin a účinků (ocenění nákladových objektů – 

nalezení příčin spotřeby činností na jednotlivé nákladové 

objekty a vyčíslení objemu nákladů ke vztahu k objektům) 

Ne Částečně Ano 

Rozdělení režijních nákladů Ne Ne Ano 

Schopnost zahrnout vzájemnou spotřebu výstupů aktivit  

do mechanismu přidělování nákladů 
Ne Ne Ano 

Zdroj: Vlastní zpracování na podkladě studií  
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Po předchozí analýze uvažovaných kalkulačních metod vychází jako nejvhodnější 

metoda kalkulace Activity-Based Costing, která se v současné době dostává  

do povědomí více a více zdravotnických organizací. Pro potvrzení správného rozhodnutí 

o využité metodě byla následně provedena analýza současného stavu ABC kalkulace 

v České republice. 

2.1 Současný stav Activity-Based Costing v České republice 

Česká republika i celá Střední Evropa se přiklonila k využití kalkulace ABC  

se zpožděním. Toto zpoždění zapříčinila zejména transformace ekonomiky po roce 1989, 

kdy byl model celého zdravotnického systému přetransformován na model veřejného 

zdravotního pojištění. Je zapotřebí podotknout, že doposud o této kalkulaci nemá většina 

subjektů ani ponětí. Tento stav se postupem času stále zlepšuje a využití této kalkulace 

v praxi roste. (Popesko, 2005; Stiglitz, 1997; Popesko et al., 2014; Cokins, 2001) 

Co se týče komplexního využívání ABC kalkulace v České republice, v roce 2007 byl  

na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně uskutečněn výzkum na toto téma. Do výzkumu bylo 

zapojeno 153 českých podniků a firem různých velikostí, struktury a oborů. Získaná data 

byla srovnána s obdobným výzkumem, který proběhl v roce 2004 pro zjištění vývoje 

využití Activity-Based Costing kalkulace v českých poměrech. Porovnání lze vidět 

v následujícím grafu (Obrázek 2-1). (Popesko et Novák, 2008) 

Obrázek 2-1 - Využití kalkulací v českých podnicích 

Zdroj: Vlastní zpracování na podkladě studií 

Z grafu lze vidět pomalý pokles procenta organizací, které využívají absorpční kalkulace, 

variabilní kalkulace a také standardní kalkulace. Naopak pomalu roste procento využití 

Activity-Based Costing kalkulace a ostatních typů kalkulací, kde velké procento tvoří 

kombinace zmíněných metod. Je předpokladem, že tyto dva způsoby by měly postupem 

času nahradit tradiční zastaralé kalkulační metody. S podivem poměrně vysoký počet 
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podniků nepovažuje systém jejich kalkulace za přesný. Se svým systémem řízení nákladů 

není spokojeno 26 % všech uvažovaných firem a 20 % všech podniků žije v domnění,  

že jejich systém řízení nákladů neposkytuje skutečný obraz o skutečných cenách. 

(Popesko et Novák, 2008) 

Dále se studie soustředila přímo na ABC kalkulaci, kdy se zabývala informovaností 

podniků o této metodě. Ze studie vyplývá, že 43 % podniků z celkových  

153 zúčastněných o metodě ABC kalkulace sice ví, ale pouze 21 % z nich je plně 

informováno o vlastnostech a důsledcích této kalkulace. Přístup společností  

k Activity-Based Costing kalkulaci je zohledněn v grafu níže (Obrázek 2-2). 

(Popesko et Novák, 2008) 

Důvody, proč se podniky kalkulací ABC nikdy nezabývaly nebo odmítly její aplikaci, 

jsou způsobeny zejména nedostatkem informací o tomto přístupu, obecným nedostatkem 

zkušeností s touto metodou a nevhodností kalkulace vzhledem k charakteru činnosti 

podniku. (Popesko et Novák, 2008) 

Při ohledu na využití kalkulace Activity-Based Costing v českých nemocnicích vyplývá 

z dostupných zdrojů, že jen 10 % nemocnic v České republice ke kalkulaci svých nákladů 

využívá kalkulaci ABC. Nejhojnější kalkulací českých nemocnic je zejména kalkulace  

na diagnózu, což využívá až 46 % nemocnic. Dále nemocnice kalkulují náklady  

na pacienta a v neposlední řadě na hospitalizační den (18 %), jež vyplývá z následujícího 

grafu (Obrázek 2-3) 

Obrázek 2-2 - Přístup podniků k ABC kalkulaci 

Zdroj: Vlastní zpracování na podkladě studií 
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Nejčastějším účelem sestavování kalkulací v českých nemocnicích je pak využití 

kalkulace pro vnitropodnikové účely, následně pro kontrolu hospodaření. Kalkulace 

nákladů slouží též jako podklady pro rozpočty nemocnic a nejméně pro stanovení cen 

zdravotnických výkonů. V následujícím grafu (Obrázek 2-4) lze vidět procentuální 

vyjádření účelu sestavování kalkulací. (Fialová et Popesko, 2014)  

České nemocnice také více provádí kalkulace na výkony placené pacienty než na výkony 

hrazené zdravotní pojišťovnou. (Fialová et Popesko, 2014) 

Na základě výše zmíněných poznatků ze současného stavu kalkulace Activity-Based 

Costing je patrné, že české nemocnice se stále více přiklání k tradičním kalkulačním 

metodám, přičemž kalkulují zejména náklady na diagnózu a jen velmi zřídka využívají 

ABC kalkulaci. Problémem tradičních metod je, že v současné době jsou již zastaralé  

Obrázek 2-3 - Předmět kalkulace českých nemocnic 

Zdroj: Vlastní zpracování na podkladě studií 

Obrázek 2-4 - Účel sestavení kalkulací 

Zdroj: Vlastní zpracování na podkladě studií 
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a nezobrazují důvěrně skutečně vynaložené náklady na zdravotnický výkon, a to zejména 

z důvodu, že přiřazují nepřímé náklady ve vazbě na přímé náklady, nikoliv však  

na skutečnou spotřebu nákladů. Také z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o využití 

kalkulace Activity-Based Costing, kterou postupem času začíná využívat stále více 

nemocnic. (Fialová et Popesko, 2014; Aleem et al., 2016) 

Postup aplikace této metody, která bude využita pro účely diplomové práce,  

bude podrobněji popsána v následující kapitole. 

2.2 Postup pro aplikaci ABC kalkulace 

Základem aplikace ABC kalkulace je využití následujících 5 kroků: 

1. Identifikace nákladů vstupujících do kalkulace 

2. Definice struktury aktivit 

3. Přiřazení nákladů aktivitám 

4. Vyčíslení nákladů na jednotku aktivity 

5. Přiřazení nákladů aktivit nákladovým objektům (Foroughi et al. 2017) 

Tyto kroky jsou stručně popsány níže v jednotlivých podkapitolách. 

2.2.1 Identifikace nákladů vstupujících do kalkulace 

Identifikace nákladů nebo taktéž úprava účetních dat se přímo neřadí do samotné součásti 

tvorby ABC kalkulace, ovšem pro zefektivnění realizace je nepostradatelná. V této fázi 

je důležité správné rozlišení přímých a nepřímých nákladů. Nepřímými náklady  

se rozumí náklady, které nelze přímo přiřadit konkrétním nákladovým objektům, ale jsou 

k těmto objektům poměrově rozpuštěny. Přímými náklady se naopak rozumí takové 

náklady, jež je možno adresovat určitým nákladovým objektům. Zde je důležité vzít 

v potaz jaký nákladový objekt je v ABC kalkulaci zužitkován. Nákladovým objektem 

může být konkrétní pacient nebo diagnóza. V praxi ovšem může nastat problém,  

kdy se budou náklady na stejné nákladové položky lišit, přičemž například spotřeba 

léčivých prostředků či zdravotnického materiálu jsou za jedné situace považovány  

za náklady přímé a za jiné situace jsou náklady nepřímými. Z tohoto důvodu je velice 

důležité rozdělení těchto spotřebovaných položek podle skutečně vykázaných položek 

k jednotlivým případům. (Popesko et Papadaki, 2009; Synek, 2000; Popesko et al., 2014) 

Dalším důležitým krokem této fáze je eliminace specifických účetních nákladů,  

které přímo nesouvisí s aktivitami. Takovýmito náklady mohou být například 

inventarizační rozdíly, smluvní pokuty a penále, cenové rozdíly, opravné položky 

nebo dary. Ponecháním těchto nákladů by mohlo dojít ke zkreslení výstupů  

ABC kalkulace. (Popesko et Papadaki, 2009; Shields, 2001) 
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Náklady, které je na druhou stranu do zpracování ABC kalkulace vhodné zahrnout, jsou 

náklady neevidované ve finančním účetnictví, jejichž kvantifikaci je možno provést díky 

peněžnímu ocenění jednotlivých spotřebovávaných faktorů. (Popesko et al., 2014, 

Shields, 2001) 

2.2.2 Definice struktury aktivit 

Dalším krokem pro aplikaci ABC kalkulace je definice struktury aktivit, jež je využívána 

pro alokaci nákladů. Hlavním prvkem celého alokačního procesu jsou aktivity.  

Z tohoto důvodu je velice důležité jejich správné definování, což je klíčové pro správnou 

funkci celé kalkulace. 

 „Aktivita je souborem úkonů, které mají jednotný měřitelný výstup. Mezi tyto aktivity  

lze zařadit: 

- plánování léčebného výkonu, 

- příjem pacienta, 

- vstupní vyšetření, 

- příprava pacienta, 

- srdeční katetrizace a další.“ (Popesko et al., 2014, s. 75) 

Volitelnou charakteristikou každé organizace při aplikaci ABC kalkulace je určení počtu 

aktivit. Tento počet může být zcela libovolný, ovšem z praktického hlediska představuje 

nadměrný počet aktivit komplikace při zpracování. Situaci lze přiblížit na příkladu,  

kdy nemocnice disponuje 40 odděleními a na každé oddělení by připadalo 50 aktivit,  

pak by to znamenalo, že by počet aktivit stoupl na 2000, což v praxi není snadno 

proveditelné. Právě pro velký počet aktivit se došlo k závěrům, že by bylo vhodné počet 

těchto aktivit omezit a to tím, že dojde k jejich zobecnění. Obecně se předpokládá,  

že by daná organizace měla pracovat s maximálním přijatelným počtem 10 aktivit. 

(Popesko et Papadaki, 2009; Player, 1998) 

 „Aktivity jsou strukturovány do následujících 3 kategorií. 

- Primární aktivity – výkony poskytované standardními odděleními primární péče 

(např. oddělení ORL, chirurgie, neurologie) 

- Sekundární aktivity – výkony poskytované specializovanými oddělením,  

které poskytují tzv. komplementární vyšetření (např. oddělení hematologie, 

mikrobiologie, zobrazovacích metod). Tato oddělení neposkytují primární péči 

pacientům, ale poskytují služby ostatním oddělením primární péče. 

- Infrastrukturní aktivity – zabezpečení organizace jako celku.  

Jsou reprezentovány např. činnostmi ekonomického oddělení, personálního 

oddělení, úseku údržby, IT oddělení nebo právního útvaru.“ 

(Popesko et al., 2014, s. 76) 
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Pro správnou funkci modelu ABC kalkulace je zapotřebí přesné definice všech daných 

aktivit, tedy exaktně definovat činnosti, které každá z daných aktivit zahrnuje. Pomůckou 

pro správnou definici je vytvoření tzv. mapy aktivit, která přehledně zobrazuje jednotlivé 

aktivity a vztahy mezi nimi. Jedná se o jejich grafické zobrazení. (Popesko et al., 2014; 

Naughton – Travers, 2001) 

2.2.3 Přiřazení nákladů aktivitám 

V této etapě již dochází přímo k samotné alokaci nákladů jednotlivým aktivitám,  

jak je již z názvu patrné.  Jedná se o jednu z klíčových, ale také nejvíce náročných etap. 

Cílem této fáze je vyčíslení nákladů, které byly vyvolané vykonáním daných aktivit. 

Díky identifikaci hodnoty nákladů, které jsou spojeny s výkonem jednotlivých aktivit, 

je možno získat mnohem přirozenější povědomí o tom, jaké zdroje jsou spotřebovávány 

jednotlivými aktivitami. (Popesko et Papadaki, 2009; Canby, 1995; Popesko et al., 2014) 

Pro přiřazení nákladů aktivitám je zapotřebí sestavit tzv. matici nákladů aktivit,  

jež schematicky znázorňuje vztahy mezi jednotlivými nákladovými druhy a aktivitami, 

ale také je nástrojem zpětné analýzy nákladů pro jednotlivé vykonané aktivity. 

Pro sestavení matice nákladů aktivit uvažujeme pouze nepřímé režijní náklady, mezi  

které lze zařadit např. odpisy, mzdové náklady a náklady vynaložené na energii. 

(Popesko et Papadaki, 2009; Dowless, 1997; Popesko et al., 2014) 

Pro praktické použití se postupuje tedy tak, že sdružené náklady určitého nákladového 

druhu (např. odpisy) se rozdělí dle skutečných vazeb na jednotlivé aktivity, které stojí  

za jejich vznikem. Pro tento účel se využívá tzv. vztahové veličiny nákladů, která má 

charakter měřitelné veličiny (např. počet podílejících se pracovníků na daných 

aktivitách). Lze využít celou škálu vztahových veličin, viz níže. (Popesko et Papadaki, 

2009; Popesko et al., 2014) 

Časová analýza pracovního výkonu se řadí mezi nejčastěji využívaná rozdělení 

osobních nákladů na aktivity. Výsledkem této analýzy je matice, která poukazuje  

na vztahy mezi pracovníky a jejich podíl na jednotlivých aktivitách. Tyto získané 

informace jsou užitečné nejen pro vyčíslení osobních nákladů, ale i pro další nákladové 

položky, které se přímo týkají jednotlivých pracovníků. (Popesko et Papadaki, 2009; 

Popesko et al., 2014) 

Přímé přiřazení se považuje za nejpřesnější metodu, ovšem podmínkou použití  

této metody je spolehlivý zdroj informací. Z největší části je metoda využitelná u odpisů 

majetku, protože odpisy jsou každou organizací velmi přesně sledovány, a proto lze velice 

dobře přiřadit majetkové položky (např. zařízení) aktivitám, pro které jsou používány. 

(Popesko et Papadaki, 2009; Popesko et al., 2014; Agrawal et al., 2006) 
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Kvalifikovaný odhad je další možností přiřazení nákladů aktivitám. Je využitelný 

v situaci, kdy nemohou být z důvodu absence přesných dat popsány informace o vazbě 

mezi náklady a aktivitami přímým řazením, ale podílející se pracovníci jsou schopni 

popsat, jak se podílí jednotlivé nákladové položky na aktivitách, a to na základě svých 

mnohaletých zkušeností. Používá se zejména, pokud není k dispozici jiný zdroj 

informací. (Popesko et Papadaki, 2009; Popesko et al., 2014) 

Měrné jednotky jsou poslední popisovanou možností, která je pro stanovení vztahové 

veličiny nákladů vhodná. Nevýhodou této metody je, že je omezená pouze  

a jen na ty nákladové druhy, které lze pomocí měrné jednotky přiřadit. Charakteristickým 

příkladem je rozdělení nákladů na energii vytápění prostor podle plochy v metrech 

čtverečních nebo metrech krychlových, kterou pro svůj výkon spotřebují určité aktivity. 

(Popesko et Papadaki, 2009; Popesko et al., 2014) 

Výstupem, který by měl být v rámci této fáze naplněn, je přehled nákladů,  

které vznikají na jednotlivých aktivitách. Přínosem této etapy je nejen nezbytnost  

pro další aplikaci ABC kalkulace, ale lze ji pojmout i jako manažersky využitelnou 

informaci o výši nákladů, které jsou spotřebovány danými aktivitami. (Popesko  

et Papadaki, 2009; Popesko et al., 2014) 

2.2.4 Vyčíslení nákladů na jednotku aktivity 

Pod tímto čtvrtým krokem k sestavení ABC kalkulace se skrývá několik dílčích aktivit, 

které se týkají vyčíslení nákladů na jednotku aktivity. Jde především o tyto čtyři 

následující kroky. 

1. Stanovení vztahových veličin 

Vztahová veličina je měřítkem, které je nezbytné pro měření výkonu dané aktivity.  

Tato veličina by měla vystihnout příčinný vztah nákladů k výkonu aktivity. Měla by být 

také zvolena takovým způsobem, aby byla kvantifikovatelná v rámci dostupných dat,  

což je nezbytné pro správné stanovení míry výkonu aktivity. Vztahových veličin v rámci 

zdravotnické organizace existuje hned několik.  

Transakční veličiny určují počet výkonů dané aktivity na pacienta/diagnózu. V praxi  

se lze setkat například s těmito příklady transakční veličiny – počet vyšetření, počet 

zákroků/pacientů atd.  

Časové veličiny představují množství času, který byl potřebný pro výkon aktivity  

(např. počet hodin trvání konkrétního zákroku). Na rozdíl od transakční veličiny,  

která časy potřebné k realizaci zákroku zprůměruje, je tato veličina v případě  

dvou stejných druhů aktivit o různé délce účinnější.  

Silové veličiny přiřazují využité zdroje přímo k nákladovému objektu, a to vždy, když je 

daná aktivita využita. Umožňuje přímé měření spotřeby zdrojů danou aktivitou vztažené 

k objektu.  
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Další možností je využití kalkulačního listu, který existuje pro každý výkon  

i pro každý typ ošetřujícího dne. V tomto kalkulačním listu je zanesen počet jednotek 

práce středního zdravotního personálu i lékaře na jeden konkrétní výkon/ošetřovací den, 

náklady potřebné na léčiva, materiál a přístrojové vybavení. Za pomoci výkonového 

číselníku je následně všem výkonům přiřazen daný počet bodů. Pro jednotlivé pacienty 

je pak stanoven součet spotřebovaných jednic dílčích služeb (např. osobní náklady lékařů 

a sester, léčiva, materiál, amortizace přístrojů). U této možnosti je však nutné počítat  

se zjednodušením, kdy jednotlivé nákladové druhy budou alokovány konkrétním 

nákladovým objektům. (Popesko et Papadaki, 2009) 

2. Stanovení míry výkonu aktivity 

V druhé fázi je nutné vymezit počet vztahových veličin, které ve sledovaném období 

vyprodukovala daná aktivita. Hlavním problémem, který v této fázi může nastat,  

je nedostupnost vnitropodnikových dat. Nemocnice zpravidla disponují velice dobrou 

evidencí jednotlivých dat. Pokud ovšem nastane situace, kdy potřebná data nejsou 

k dispozici, je nutné využít kvalifikovaného odhadu. (Popesko et al., 2014) 

3. Kalkulace jednotkových nákladů aktivit 

Po uskutečnění předešlých kroků lze nyní přistoupit ke kalkulaci jednotkových nákladů 

aktivit (JNA). Díky tomuto kroku a níže uvedenému vzorci se docílí vyčíslení výše 

nákladů, které jsou spojeny s výkonem jedné jednotky konkrétní aktivity. 

JNA=
CNAi

MVAi
 

CNAi představují celkové náklady aktivit a MVAi je mírou výkonu aktivit. 

Tuto fázi je možné považovat za mezistupeň přepočtu nákladů aktivit na nákladové 

objekty. Vyčíslení jednotkových nákladů na aktivitu je dále velice užitečné pro posouzení 

efektivnosti prováděných výkonů a benchmarking. (Popesko et al., 2014) 

4. Přiřazení nákladů podpůrných aktivit primárním 

V porovnání s předchozí etapou, kde byly kalkulovány jednotkové náklady  

pro definované aktivity bez jakéhokoliv předpokladu, zda se jedná o primární  

nebo podpůrné aktivity, se zde na tyto skutečnosti ohled bere. V praxi je ale velice obtížné 

nákladovým objektům přiřadit podpůrné aktivity. Je to vyvolané zejména tím, že výkony 

jsou přímo spotřebovávány primárními aktivitami a ne jednotlivými výrobky  

nebo zákazníky. Pro správné přiřazení podpůrných aktivit je dále důležité kvantifikovat 

počet jednotek vztahových veličin podpůrných aktivit, který je spotřebován dílčími 

primárními aktivitami. Po vyčíslení těchto hodnot je zapotřebí přiřadit primárním 

aktivitám náklady té výše, která odpovídá součinu počtu jednotek míry výkonu aktivit, 

spotřebovávaných primární aktivitou a jednotkového nákladu aktivity. Tento krok 

alokace nákladů podpůrných aktivit je ovšem ve zdravotnických organizacích 
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komplikován existencí vyššího podílu podpůrných nákladů a počtu jejich úrovní,  

a proto není ve zdravotnických organizacích zcela vhodný k využití. (Popesko  

et Papadaki, 2009; Popesko et al., 2014) 

2.2.5 Přiřazení nákladů aktivit nákladovým objektům 

S uskutečněním této fáze se dostáváme do úplného závěru celé tvorby ABC kalkulace. 

Prvním krokem v této fázi je definice nákladového objektu, což v praxi znamená určit, 

kolik jednotek aktivit bylo spotřebováno jednotlivým nákladovým objektem.  

Tento proces se děje až na úplném konci celého procesu kalkulace. Z publikovaných 

studií, které se zabývají stanovováním nákladových objektů ve zdravotnictví, vyplývá,  

že v nemocnicích se zpravidla vyskytují dva typy nákladových objektů, a to konkrétní 

diagnóza (DRG) a druhým typem je pak konkrétní pacient. 

Pro lepší přehled spotřebovaných jednotek aktivit se provádí tzv. účet aktivit. Tento účet 

nezohledňuje jen to, kolik jednotek aktivit bylo spotřebováno, ale navíc také cestu,  

kterou musel každý nákladový objekt vykonat. (Popesko et al., 2014) 

V momentě, kdy víme, kolik jednotek aktivit bylo spotřebováno jednotlivým nákladovým 

objektem, lze poměrně jednoduše vyčíslit nákladovost určených aktivit. Tuto hodnotu 

získáme vynásobením počtu spotřebovaných jednotek s hodnotou jednotkového nákladu 

pro každou jednu konkrétní aktivitu. Následným součtem těchto vypočtených hodnot  

je možné vyčíslit celkové režijní náklady, které jsou přiřazeny určenému nákladovému 

objektu. (Popesko et Papadaki, 2009) 

Za pomoci této kalkulace lze dosáhnout významného posunu v korektnosti přiřazení 

režijních nákladů. Této korektnosti je dosáhnuto především tím, že náklady jsou 

jednotlivým objektům přiřazovány dle skutečných spotřebovaných režijních činností. 

(Popesko et Papadaki, 2009) 

V této fázi ABC kalkulace lze také velice detailně analyzovat příčiny vzniku režijních 

nákladů jednotlivých nákladových objektů, kdy lze relativně přesně určit, jakou výši 

nákladů představují jednotlivé aktivity. (Popesko et al., 2014) 
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3 Praktická část 

3.1 Cíle práce 

Diplomová práce je zaměřena na stanovení skutečných nákladů na miniinvazivní 

operační techniku degenerativního onemocnění bederní páteře MIDLF pomocí 

kalkulační techniky ABC (Activity-Based Costing), která byla zvolena na základě 

analýzy uvažovaných metod. Po vypočtení nákladů na techniku MIDLF došlo  

k následnému srovnání se skutečnými náklady vynaloženými na klasickou otevřenou 

stabilizaci bederní páteře. Tyto dvě metody byly vybrány po konzultaci  

s doc. MUDr. Michalem Filipem, Ph.D., který je odborníkem právě v oblasti 

stabilizačních operačních technik onemocnění bederní páteře. Skutečné náklady techniky 

MIDLF byly dále srovnány se skutečnými úhradami od zdravotních pojišťoven,  

protože tento aspekt je dost často podceňován a některé výkony jsou podhodnoceny  

i přesto, že pacientovi přináší neocenitelný užitek. V tomto případě by diplomová práce 

mohla být využita jako podklad při dohodovacím řízení nemocnice se zdravotními 

pojišťovnami o úhradách jednotlivých výkonů. 

3.2 Sběr dat 

Pro sběr potřebných dat byla navázána spolupráce s Krajskou nemocnicí Tomáše Bati  

ve Zlíně, kde probíhal sběr nezbytných dat pro splnění cílů diplomové práce.  

Sběr dat probíhal zejména na neurochirurgickém oddělení a centrálních operačních 

sálech. Všechna data byla získána díky panu primáři doc. MUDr. Filipovi, Ph.D.. 

Pan primář autorce poskytnul v neposlední řadě také potřebné informace o celém 

neurochirurgickém oddělení a jeho struktuře. Některá ekonomická data byla dále získána 

z výroční zprávy a účetních výkazů nemocnice. Tato nemocnice byla zvolena zejména 

proto, že jako první provedla operaci technikou MIDLF a má s touto technikou v České 

republice nejvíce zkušeností. 

Ke zpracování praktické části budou zapotřebí obzvláště data ekonomická, jako jsou 

například: 

- celkové náklady nemocnice a jejich procentuální vyjádření za rok 2016, 

- náklady neurochirurgického oddělení za rok 2016, 

- počet personálu neurochirurgického oddělení včetně jejich průměrných mezd. 

Dalšími potřebnými daty jsou: 

- informace o celkovém počtu pacientů na neurochirurgickém oddělení, 

- informace o objemu výkonů obou porovnávaných operačních technik, 

- informace o počtu lůžkodnů. 
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3.2.1 Struktura neurochirurgického oddělení 

Neurochirurgické oddělení se specializuje primárně na diagnostiku a operativní řešení 

onemocnění centrálního a periferního systému. Nezbytná je spolupráce s ostatními 

odděleními a to zejména s jednotkou intenzivní péče, anesteziologicko-resuscitačním 

oddělením, traumatologií, neurologií či oddělením zobrazovacích metod a jiných.  

Oddělení se zabývá především onemocněním periferní nervové soustavy, vertebrogenní 

problematikou, traumaty lebky a mozku, traumaty páteře a míchy, tumory páteřního 

kanálu a míchy, hydrocefaly, mozkovými a míšními nádory a cerebrovaskulární 

problematikou. 

V roce 2016 bylo neurochirurgickým oddělením Krajské nemocnice Tomáše Bati 

hospitalizováno celkem 910 pacientů, kdy průměrná doba hospitalizace činila 4,16 dní  

a využití lůžek činilo 85,91 %. 

Neurochirurgické oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se skládá z lůžkové 

a ambulantní části. Lůžková část má k dispozici 13 lůžek, přičemž 4 pokoje jsou 

třílůžkové, 1 jednolůžkový a každý z nich má vlastní sociální zařízení. Lůžková péče 

poskytuje neustálou 24 hodinovou péči zajištěnou lékařem s atestací. Ambulantní část  

je v provozu pondělí až pátek od 8:00 do 14:30 hodin. Na ambulanci dochází 

k plánovaným vyšetřením objednaných pacientů, objednáváním pacientů k operačním 

výkonům, příjmu pacientů k hospitalizaci pro plánovaný výkon a k mnoha dalším 

aktivitám.  

Samotné operační výkony samozřejmě probíhají na centrálních operačních sálech.  

3.3 Aplikační část ABC kalkulace 

Jak již bylo zmíněno, na neurochirurgickém oddělení v Krajské nemocnici Tomáše Bati 

bylo v roce 2016 hospitalizováno 910 pacientů. Z tohoto počtu bylo hospitalizováno  

30 pacientů pro klasickou otevřenou stabilizaci bederní páteře a 20 pacientů pro operaci 

technikou MIDLF. V níže uvedené tabulce (Tabulka 3-1) je zobrazen přehled diagnóz, 

které jsou určeny k operaci těmito operačními technikami. 
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Tabulka 3-1 - Přehled diagnóz 

Indikace Kód diagnózy 

MIDLF OTEVŘENÁ 

Počet 
Počet 

lůžkodnů 
Počet 

Počet 

lůžkodnů 

Spondylolisthesa gr. I  M431 9 72 3 30 

Spondylolisthesa gr. II M431 - - 14 140 

Degenerace disku M421 3 24 1 10 

Syndrom 

pooperačních  

bolestí zad (FBSS) 

M431/M421/M511 4 32 9 90 

Stenóza  

páteřního kanálu 
M421 4 32 3 30 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Počet lůžkodnů na neurochirurgickém oddělení je pak 4076. U klasické otevřené 

stabilizace páteře je počet lůžkodnů 10 a u techniky MIDLF se pohybuje okolo 8 dní. 

3.3.1 Identifikace nákladů vstupujících do kalkulace 

Náklady vstupující do kalkulace je v první řadě nezbytné rozdělit.  

1. Přímé náklady, které lze přímo přiřadit dané aktivitě. 

2. Náklady infrastruktury, tedy náklady správy a vedení. 

3. Nepřímé náklady, tedy ty, které se týkají přímo neurochirurgického oddělení,  

ale nelze je přímo přiřadit dané aktivitě.  

Neurochirurgické oddělení disponuje těmito nákladovými středisky: 

- neurochirurgie ambulance, 

- neurochirurgie lůžka, 

- operační sály. 

V tabulkách a grafu, které následují (Tabulka 3-2, Obrázek 3-1, Tabulka 3-3, 

Tabulka 3-4), jsou zaneseny celkové náklady Krajské nemocnice Tomáše Bati a náklady 

neurochirurgického oddělení. 
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Tabulka 3-2 - Struktura celkových nákladů nemocnice v tisících 

Typ nákladu Hodnota nákladů celkem v Kč Podíl v % 

Náklady celkem 2 151 843 000 100 

Spotřeba materiálu 749 610 000 34,8 

Spotřeba energie 53 521 000 2,5 

Prodané zboží 109 678 000 5,1 

Osobní náklady 1 035 710 000 48,1 

Odpisy 106 028 000 4,9 

Ostatní náklady 97 296 000 4,5 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obrázek 3-1 - Náklady KNTB za rok 2016 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 3-3 - Struktura celkových nákladů neurochirurgického oddělení 

Náklady Hodnota nákladů celkem v Kč 

Léky a ostatní léčivé přípravky 457 856 

Náklady na operační sály 10 331 656 

Náklady na sterilizaci 74 729 

Kuchyně, prádelna, doprava, údržba, IS 755 471 

Ostatní materiál 723 646 

Krev 57 663 

Energie, opravy, údržba  235 047 

Osobní náklady 16 841 674 

Servis, revize přístrojů a odpisy 2 220 525 

PZT (prostředky zdravotnické techniky) 23 146 294 

Ostatní náklady 289 449 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 3-4 - Porovnání celkových nákladů 

 Náklady Podíl 

Celkové náklady 2 151 843 000 100 % 

Náklady neurochirurgie 55 134 010 2,56 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.3.2 Definice struktury aktivit 

Dalším krokem bylo stanovení základních aktivit, které byly stanoveny po odborné 

konzultaci. Všechny tyto důležité aktivity jsou vidět v následující tabulce (Tabulka 3-5). 

Tabulka 3-5 - Rozdělení aktivit na neurochirurgickém oddělení 

Aktivita 1 Příjem pacienta Veškeré úkony spojené s příjmem pacienta 

Aktivita 2 
Předoperační 

vyšetření 

Veškeré úkony prováděné při předoperačním 

vyšetřením 

Aktivita 3 Hospitalizace 
Veškeré činnosti spojené s hospitalizací 

pacienta 

Aktivita 4 
Anesteziologické 

vyšetření 

Veškeré činnosti spojené s anesteziologickým 

vyšetřením 

Aktivita 5 Operace 

Veškeré výkony spojené s klasickou otevřenou 

stabilizací páteře nebo operační technikou 

MIDLF 

Aktivita 6 Propuštění 
Veškeré standardní úkony prováděné v rámci 

propuštění pacienta 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Celý proces průchodu pacienta je znázorněn pomocí diagramu na následujícím obrázku 

(Obrázek 3-2). 
Obrázek 3-2 - Diagram průchodu pacienta oddělením 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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a) Příjem pacienta 

Příjem pacienta je pro obě dvě uvažované operační metody vždy pouze plánovaný. 

Plánovaný příjem se děje zejména na základě doporučení obvodního lékaře  

nebo specialisty a na podkladě tohoto doporučení je pacient na zákrok objednán.  

Všechna nezbytná vyšetření pacienta probíhají v ambulantní části neurochirurgického 

oddělení z důvodu zkrácení doby hospitalizace na minimum.  

Pro příjem pacienta na lůžko je důležitá jeho identifikace, kdy je zapotřebí předložit 

průkaz pojištěnce, občanský průkaz, doporučení od lékaře a případnou zprávu z vyšetření 

od jiného lékaře. Následuje podepsání souhlasu s operačním výkonem, pacient obdrží 

náramek, který slouží k jeho identifikaci  a sestrou je odveden do svého pokoje.  

Pacient se po příchodu na pokoj převleče do nočního prádla a jeho osobní svršky jsou 

uchovány v centrální šatně nebo v šatní skříni na pokoji. Pokud má u sebe pacient nějaké 

cenné věci, jsou mu uloženy do ústavního trezoru proti jeho podpisu.  

b) Předoperační vyšetření 

Předoperační vyšetření slouží nejen ke kontrole zdravotního stavu pacienta,  

ale také k odebrání lékařské a ošetřovatelské anamnézy a zhodnocení jeho zdravotnické 

dokumentace. V průběhu předoperačního vyšetření se provádí laboratorní vyšetření 

krevního obrazu, jaterní testy, vyšetření minerálů, cukru, moči, vyšetření srážlivosti krve, 

EKG vyšetření, vyšetření krevní skupiny, ale také fyzikální vyšetření lékařem. Všechna 

výše zmíněná vyšetření jsou pacientovi provedena již před příchodem do nemocnicie 

k hospitalizaci, vyjma fyzikálního vyšteření lékařem. Z tohoto důvodu tyto úkony 

nebudou vstupovat do nákladů ani u jedné z uvažovaných operačních technik. Lékař 

v této fázi dále seznamuje pacienta s průběhem operace a možnými komplikacemi, které 

mohou během operace nastat.  

c) Hospitalizace 

Pacient je hospitalizován jeden den před zákrokem a během jeho  pobytu v nemocnici 

dochází k úkonům předoperační a pooperační péče, které jsou vyžadovány. Hospitalizace 

probíhá u všech pacientů na neurochirurgickém oddělení s výjimkou prvních až dvou dní 

po operaci, kdy je pacient hospitalizován na jednotce intezivní péče. Péče o pacienta 

zdravotní sestrou je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně, lékař pacienta kontroluje 

vždy na naplánované vizitě.  
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d) Anesteziologické vyšetření 

Pro provedení anesteziologického vyšetření je na neurochirurgické oddělení povolán 

příslušný anesteziolog, který zhodnotí veškerá rizika spojená s operační zátěží  

a zdravotním stavem konkrétního pacienta. Před tímto zhodnocením je velice důležité  

se seznámit s pacientem, jeho zdravotnickou dokumentací, s výsledky předoperačních 

vyšetření, s indikací a v neposlední řadě s operačním plánem konkrétní operační metody. 

Anesteziolog dále pacienta seznámí se všemi reálnými možnostmi anestezie,  

které připadají v úvahu během operace a doporučí tu anestezii, která je pro  daného 

pacienta nejvhodnější. Důležitou součástí anesteziologického vyšetření je také podepsání 

souhlasu pacienta s anestezií. 

e) Operace 

Ještě před samotnou operací je zapotřebí sestavit operační plán a připravit pacienta 

k operaci. Příprava pacienta pro obě dvě porovnávané metody se neliší. Vždy musí 

pacient podstoupit předoperační přípravu, kdy je zapotřebí zajistit prevenci 

tromboembolické nemoci. Tuto prevenci lze zajistit aplikací nízkomolekulárního 

heparinu a kompresních punčoch, případně stažením lýtek obinadlem. Při operaci jsou 

přítomni: 

- anesteziolog, 

- anesteziologická sestra, 

- operatér L3, 

- operatér L1 nebo L2, 

- sálová sestra, 

- obíhající sestra, 

- radiologický asistent, 

- ošetřovatel. 

f) Propuštění pacienta do domácí péče 

Propuštění pacienta je vždy plánované. Z lůžkového oddělení je pacient propuštěn  

na základě rozhodnutí ošetřejícího lékaře po konzultaci s vedoucím lékařem oddělení.  

Pro propuštění je zapotřebí připravit propouštěcí zprávu, pacienta poučit o případném 

následném dietním režimu, dodržování správné životosprávy, léčebném režimu   

a dalším datu kontroly na ambulanci neurochirurgického oddělení. Dále lékař připraví 

recept na léky a případné zdravotnické potřeby. Za tři dny po propuštění z nemocnice 

pacient musí navštívit svého obvodního lékaře, kterému předá lékařskou zprávu 

z nemocnice. Veškerá dokumentace, která je potřebná k propuštění (lékařská zpráva, 

chorobopis, dekurzy, teplotní tabulky, výsledky vyšetření, sesterská dokumentace, 

pacientem podepsané souhlasy) se musí archivovat. 
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Hlavními informacemi pro výpočet nákladů jsou údaje o celkovém počtu pacientů 

neurochirurgického oddělení a celkovém počtu pacientů, kteří podstoupili operaci 

MIDLF a klasickou otevřenou stabilizaci páteře. 

3.3.3 Přiřazení přímých nákladů aktivitám 

V první řadě, co se rozdělení nákladů týče, bylo zapotřebí identifikovat přímé náklady, 

které lze jednoznačně přiřadit dané aktivitě. V případě obou uvažovaných operačních 

technik se jednalo o tzv. zvlášť účtovaný materiál (ZUM) a zvlášť účtované léčivé 

přípravky (ZULP). 

Mezi položky zvlášť účtovaného materiálu, který vstupuje přímo do obou typů 

operačních technik bederní páteře, patří: šrouby, meziobratlové náhrady, fixační systém 

a návlek na optický mikroskop (OPMI). Mezi položky zvlášť účtovaných léčivých 

přípravků je možno přiřadit pouze antibiotika.  

Celkové počty jednotlivých položek, které lze přímo přiřadit, a jejich ceny jsou uvedeny 

v tabulce níže (Tabulka 3-6). 

Tabulka 3-6 - Přímé náklady (ZUM a ZULP) pro obě techniky 

Materiál 

OTEVŘENÁ MIDLF 

Počet 
Cena  

(1 ks) 
Počet 

Cena  

(1 ks) 

Šrouby 4 10 454 4 15 007 

Meziobratlová ploténka – náhrada 1 36 618,87 1 30 733,50 

Fixační systém – fixační tyč 2 4 999 2 7 425 

Fixační systém – vnitřní matka 4 2 366 4 2 503 

Antibiotika  1 balení 88,40 1 balení 88,40 

Návlek na OPMI  

(optický mikroskop) 
1 335 1 335 

Náklady ZUM a ZULP celkem 98 320,27 116 046,90 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Počty zvlášť účtovaného materiálu jsou u jednotlivých položek vyjádřeny pro operaci 

jednoho segmentu bederní páteře. V případě operace více segmentů bederní páteře  

by byl počet všech položek vyšší.  

Je tedy nutné podotknout, že náklady jak na klasickou otevřenou stabilizaci páteře,  

tak pro operační techniku MIDLF budou počítány pro operaci jednoho segmentu bederní 

páteře. 
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3.3.4 Přiřazení nepřímých nákladů aktivitám 

Pro lepší přehlednost a správné přiřazení nepřímých nákladů aktivitám byla využita 

matice nákladů a aktivit, kde lze vidět vzájemnou provázanost aktivit s náklady,  

které do těchto jednotlivých aktivit vstupují. Přiřazení nepřímých nákladů probíhalo  

dle metodiky uvedené v kapitole „Postup pro aplikaci ABC kalkulace“  

a dále dle kvalifikovaného odhadu primáře oddělení.  

Klasickou otevřenou stabilizaci páteře podstoupilo 30 pacientů za rok 2016 a operační 

techniku MIDLF pacientů 20. Následující dvě tabulky představují matici nákladů  

aktivit na klasickou otevřenou stabilizaci páteře (Tabulka 3-7) a matici nákladů aktivit  

na operační techniku MIDLF (Tabulka 3-8). V obou tabulkách jsou všechny uvedené 

hodnoty vyčísleny v Kč.
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Tabulka 3-7 - Matice nákladů aktivit – otevřená stabilizace páteře (Kč) 

 
Příjem 

Předoperační 

vyšetření 
Hospitalizace 

Anesteziologické 

vyšetření 
Operace Propuštění Celkem 

Léky a ostatní léčivé přípravky 0,00 0,00 1 123,30 0,00 224,84 0,00 1 348,14 

Náklady na operační sály 0,00 0,00 0,00 0,00 5 073,58 0,00 5 073,58 

Náklady na sterilizaci 0,00 0,00 0,00 0,00 36,70 0,00 36,70 

Kuchyně, prádelna, doprava, 

údržba, IS 
0,00 0,00 1 853,46 0,00 0,00 0,00 1 853,46 

Ostatní materiál 4 857,77 4 857,77 1 775,38 4 857,77 355,36 0,00 16 704,06 

Krev 0,00 0,00 0,00 0,00 28,32 0,00 28,32 

Energie, opravy, údržba 1 577,85 1 577,85 576,66 1 577,85 115,42 1 577,85 7 003,48 

Osobní náklady 1 629,92 4 483,74 11 082,68 5 978,32 7 724,09 4 619,08 35 517,83 

Servis, revize přístrojů a odpisy 14 906,19 14 906,19 5 447,80 14 906,19 1 090,44 14 906,19 66 162,99 

Ostatní náklady 1 943,05 1 943,05 710,13 1 943,05 142,14 1 943,05 8 624,45 

Celkem 24 914,77 27 768,60 22 569,41 29 263,18 14 790,89 23 046,16  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 3-8 - Matice nákladů aktivit – operační technika MIDLF (Kč) 

 
Příjem 

Předoperační 

vyšetření 
Hospitalizace 

Anesteziologické 

vyšetření 
Operace Propuštění Celkem 

Léky a ostatní léčivé přípravky 0,00 0,00 898,64 0,00 224,84 0,00 1 123,48 

Náklady na operační sály 0,00 0,00 0,00 0,00 5073,58 0,00 5 073,58 

Náklady na sterilizaci 0,00 0,00 0,00 0,00 36,70 0,00 36,70 

Kuchyně, prádelna, doprava, 

údržba, IS 
0,00 0,00 1 482,77 0,00 0,00 0,00 1 485,77 

Ostatní materiál 3 238,51 3 238,51 1 420,31 3 238,51 355,36 0,00 11 491,21 

Krev 0,00 0,00 0,00 0,00 28,32 0,00 28,32 

Energie, opravy, údržba 1 051,90 1 051,90 461,33 1 051,90 115,42 1 051,90 4 784,35 

Osobní náklady 1 086,61 2 989,16 8 866,14 3 985,55 6 423,74 3 079,39 26 430,59 

Servis, revize přístrojů a odpisy 9 937,46  9 937,46 4 358,24 9 937,46 1090,44 9 937,46 45 198,51 

Ostatní náklady 1 295,36 1 295,36 568,10 1 295,36 142,14 1 295,36 5 891,70 

Celkem 16 609,85 18 512,40 18 055,53 19 508,78 13 490,54 15 364,11  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Náklady vstupující do jednotlivých aktivit jsou ovlivňovány právě těmito aktivitami.  

Pro potřeby diplomové práce bylo využito šesti základních aktivit, kterými projde každý 

pacient, který podstoupí jednu z uvažovaných operačních technik.  

Aktivita 1 je označena jako příjem pacienta. Náklady vstupující do této aktivity jsou 

nejvíce ovlivněny celkovými náklady, celkovým počtem pacientů na neurochirurgickém 

oddělení za rok a celkovým počtem pacientů, kteří byli přijati k hospitalizaci za účelem 

podstoupení operačních technik řešených v diplomové práci. Výpočet se řídí 

následujícím vzorcem: 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑 𝐴1 =  
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣𝑦š𝑒𝑡ř𝑒𝑛í 𝑧𝑎 𝑟𝑜𝑘
∗ 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝ř𝑖𝑗𝑎𝑡ý𝑐ℎ 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡ů 

Náklady, jež ovlivňují předoperační vyšetření označované jako Aktivita 2, jsou celkové 

náklady, celkový počet vyšetření za rok na neurochirurgickém oddělení (počet pacientů) 

a celkový počet indikovaných pacientů. Vzorec pro výpočet nákladů této aktivity lze vidět 

níže. 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑 𝐴2 =  
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣𝑦š𝑒𝑡ř𝑒𝑛í 𝑧𝑎 𝑟𝑜𝑘
∗ 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘. 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡ů 

Aktivita 3, jež je nazývána jako hospitalizace, je ovlivněna opět celkovými náklady, 

ovšem ve spojení s celkovým počtem lůžkodnů a celkovým počtem lůžkodnů  

pro uvažovanou operační metodu, tedy buď pro klasickou otevřenou stabilizaci páteře 

nebo pro operační techniku MIDLF. Náklady na tuto aktivitu lze vypočítat následovně:  

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑 𝐴3 =  
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑙ůž𝑘𝑜𝑑𝑛ů
∗ 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑙ůž𝑘𝑜𝑑𝑛ů 𝑑𝑎𝑛é 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑘𝑦 

Aktivita 4 je reprezentována anesteziologickým vyšetřením, jež je ovlivněna celkovými 

náklady jako předchozí aktivity, celkovým počtem pacientů na neurochirurgickém 

oddělení za rok a v neposlední řadě celkovým počtem pacientů podstupujících jednu 

z operačních technik.  

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑 𝐴4 =  
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣𝑦š𝑒𝑡ř𝑒𝑛í 𝑧𝑎 𝑟𝑜𝑘 
∗ 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑜𝑣𝑎𝑛ý𝑐ℎ  

Samotnou operaci, tedy aktivitu 5, ovlivňují celkové náklady, doba operace  

jak pro klasickou otevřenou stabilizaci, tak pro operační techniku MIDLF a třetí 

položkou, která ovlivňuje výpočet nákladů pro aktivitu 5, je počet minut za rok. Počet 

minut za rok tuto aktivitu ovlivňuje z důvodu, že je zapotřebí zjistit náklady na jednu 

minutu operace. Ve jmenovateli bude tedy pracovní fond v roce 2016 krát počet minut 

za den. 
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𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑 𝐴5 =  
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑓𝑜𝑛𝑑 2016 ∗ 60
∗ 𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑒 (𝑚𝑖𝑛)  

Aktivita 6 je poslední uvažovanou aktivitou a je nazývána jako propuštění pacienta. 

Výpočet nákladů na tuto aktivitu je podmíněn opět celkovými náklady, jak už tomu bylo 

u všech předchozích aktivit, celkovým počtem pacientů za rok a počtem pacientů  

pro uvažovanou operační techniku (klasická otevřená stabilizace nebo operační technika 

MIDLF). 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑 𝐴6 =  
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡ů 𝑧𝑎 𝑟𝑜𝑘 
∗ 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡ů 𝑑𝑎𝑛é 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑘𝑦  

3.3.5 Mzdové náklady 

Osobní náklady na zaměstnance tvoří vždy značnou část z celkových nákladů organizace. 

Osobní náklady Krajské nemocnice Tomáše Bati za rok 2016 byly okolo 45 %,  

což je téměř polovina všech nákladů. Pro potřeby ABC kalkulace je tedy zapotřebí 

vypočítat osobní náklady neurochirurgického oddělení lékařů i sester. 

Osobní náklady Krajské nemocnice Tomáše Bati za rok 2016 činily 1 035 710 000 Kč, 

z toho 776 108 000 Kč zaujímaly náklady mzdové. Za sociální pojištění bylo odvedeno 

187 581 000 Kč a za pojištění zdravotní 68 961 000 Kč. V roce 2016 pak činil přepočtený 

počet zaměstnanců 2131 zaměstnanců s průměrnou mzdou 28 083 Kč. Průměrné hrubé  

a superhrubé mzdy jednotlivých profesí podílejících se na tomto procesu je přehledně 

zobrazen v tabulce (Tabulka 3-9). 

Tabulka 3-9 - Průměrné hrubé a superhrubé mzdy zaměstnanců 

 Hrubá mzda (Kč) Superhrubá mzda (Kč) 

Zdravotní sestra 25 138 33 685 

Lékař – L3 69 152 92 664 

Lékař – L1 nebo L2 41 419 55 502 

Anesteziolog 69 152 92 664 

Anesteziologická sestra 28 348 37 987 

Sálová sestra 25 138 33 685 

Radiologický laborant 22 813 30 570 

Ošetřovatel 19 665 26 352 

Obíhající sestra 25 138 33 685 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Pro výpočet nákladů pro jednotlivé aktivity na neurochirurgickém oddělení je dále 

potřeba znát délku jednotlivých aktivit (Tabulka 3-10). Tedy délku příjmu, 

předoperačního vyšetření, hospitalizace, anesteziologického vyšetření, operace  

a propuštění pacienta, a to pro všechny profese, které se na těchto aktivitách podílejí. 

Tabulka 3-10 - Doba trvání jednotlivých aktivit 

 Doba trvání dané aktivity (min) 
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Příjem pacienta 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

Předoperační 

vyšetření 
0 15 0 0 0 0 0 0 0 

Hospitalizace 240 15 15 0 0 0 0 0 0 

Anesteziologické 

vyšetření 
0 0 0 20 0 0 0 0 0 

Operace 

(otevřená) 
0 178,2 178,2 178,2 178,2 178,2 178,2 178,2 178,2 

Operace 

(MIDLF) 
0 148,2 148,2 148,2 148,2 148,2 148,2 148,2 148,2 

Propuštění 15 10 0 0 0 0 0 0 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pro výpočet mzdových nákladů na jednotlivé aktivity je vycházeno z níže uvedených 

vzorců. Pracovní fond pro dvousměnný provoz činí 155 hodin, tedy 38,75 hodin týdně. 

Příjem pacienta 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖 =  
𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟ℎ𝑟𝑢𝑏á 𝑚𝑧𝑑𝑎

𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑓𝑜𝑛𝑑
∗ 𝑑é𝑙𝑘𝑎 𝑝ří𝑗𝑚𝑢 (ℎ𝑜𝑑) ∗ 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡ů 

Předoperační vyšetření 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖 =  
𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟ℎ𝑟𝑢𝑏á 𝑚𝑧𝑑𝑎

𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑓𝑜𝑛𝑑
∗ 𝑑é𝑙𝑘𝑎 𝑣𝑦š𝑒𝑡ř𝑒𝑛í (ℎ𝑜𝑑) ∗ 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡ů 

  



  

50 

 

Hospitalizace 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖 =  
𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟ℎ𝑟𝑢𝑏á 𝑚𝑧𝑑𝑎

𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑓𝑜𝑛𝑑
∗ 𝑑é𝑙𝑘𝑎 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑒 (ℎ𝑜𝑑) ∗ 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡ů 

Anesteziologické vyšetření 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖 =  
𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟ℎ𝑟𝑢𝑏á 𝑚𝑧𝑑𝑎

𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑓𝑜𝑛𝑑
∗ 𝑑é𝑙𝑘𝑎 𝑣𝑦š𝑒𝑡ř𝑒𝑛í (ℎ𝑜𝑑) ∗ 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡ů 

Operace 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖 =  
𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟ℎ𝑟𝑢𝑏á 𝑚𝑧𝑑𝑎

𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑓𝑜𝑛𝑑
∗ 𝑑é𝑙𝑘𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑒 (ℎ𝑜𝑑) 

Propuštění 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖 =  
𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟ℎ𝑟𝑢𝑏á 𝑚𝑧𝑑𝑎

𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑓𝑜𝑛𝑑
∗ 𝑑é𝑙𝑘𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢š𝑡ě𝑛í (ℎ𝑜𝑑) ∗ 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡ů 

Tabulka 3-11 - Přímé mzdy celkem  

 Klasická otevřená  

technika – 30 pacientů (Kč) 

MIDLF – 20 pacientů 

(Kč) 

Příjem pacienta 1 629,92 1 086,61 

Předoperační vyšetření 4 483,74 2 989,16 

Hospitalizace 11 082,68 8 866,14 

Anesteziologické vyšetření 5 978,32 3 985,55 

Operace 7 724,09 6 423,74 

Propuštění 4 619,08 3 079,39 

Přímé mzdy celkem 35 517,83 26 430,59 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka č. 3-11 zobrazuje celkové přímé mzdy vynaložené na jednotlivé operační 

techniky pro daný vzorek pacientů. 

3.3.6 Přiřazení nákladů infrastruktury 

Stejně jako přiřazení nákladů aktivitám bylo prováděno přiřazení nákladů infrastruktury, 

a to za pomoci matice nákladů a aktivit. Opět byly náklady vyčísleny  

na klasickou otevřenou stabilizaci páteře (Tabulka 3-12) a stejně tak byly vyčísleny 

náklady na operační techniku MIDLF (Tabulka 3-13). Všechny uvedené hodnoty jsou 

vyčísleny v Kč.
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Tabulka 3-12 - Náklady infrastruktury – otevřená stabilizace páteře (Kč) 
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Kancelářský materiál 706,00 0,00 325,00 0,00 0,00 706,00 1 737,00 

Čisticí prostředky 0,00 0,00 1 339,00 0,00 104,00 0,00 1 443,00 

Materiál a IT 79,00 0,00 36,00 0,00 3,00 79,00 197,00 

Dezinfekce 0,00 0,00 1 034,00 0,00 79,00 0,00 1 113,00 

Ostatní materiál 690,00 690,00 316,00 690,00 25,00 0,00 2 411,00 

Náklady správní režie 28 113,00 28 113,00 12 862,00 28 113,00 987,00 28 113,00 126 301,00 

Celkem 29 588,00 28 803,00 15 912,00 28 803,00 1 198,00 28 898,00  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 3-13 - Náklady infrastruktury – operační technika MIDLF (Kč) 
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Kancelářský materiál 471,00 0,00 217,00 0,00 0,00 471,00 1 159,00 

Čisticí prostředky 0,00 0,00 893,00 0,00 69,00 0,00 962,00 

Materiál a IT 53,00 0,00 24,00 0,00 2,00 53,00 132,00 

Dezinfekce 0,00 0,00 689,00 0,00 53,00 0,00 742,00 

Ostatní materiál 460,00 460,00 211,00 460,00 17,00 0,00 1 608,00 

Náklady správní režie 18 742,00 18 742,00 8 575,00 18 742,00 658,00 18 742,00 84 201,00 

Celkem  19 726,00 19 202,00 10 609,00 19 202,00 799,00 19 266,00  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.3.7 Vyčíslení nákladů na jednotku aktivit 

V předposledním kroku byly definovány vztahové veličiny (Tabulka 3-14), které jsou 

měřítkem, díky nimž je výkon jednotlivých aktivit měřitelný. Dále bylo potřeba stanovit 

míru výkonu aktivity a v neposlední řadě vyčíslit náklady na jednotku aktivit. Vyčíslení 

nákladů na jednotku aktivit bylo provedeno pomocí níže uvedeného vzorce. 

JNA=
CNAi

MVAi
 

Tabulka 3-14 - Přehled vztahových veličin 

Aktivita Vztahová veličina 

Příjem Počet přijatých pacientů 

Předoperační vyšetření Počet vyšetření 

Hospitalizace Počet lůžkodnů 

Anesteziologické vyšetření Počet vyšetření 

Operace Délka operace 

Propuštění Počet propuštěných pacientů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Dříve než mohlo dojít k výpočtu nákladů na jednotlivé aktivity, bylo nutné zjistit náklady 

celkové, tedy došlo k součtu primárních nákladů a infrastrukturních nákladů. Tento krok 

lze vidět v následujících tabulkách, kdy se jedná o náklady jak na klasickou otevřenou 

stabilizaci (Tabulka 3-15), tak náklady operační techniky MIDLF (Tabulka 3-16). 

Náklady v obou tabulkách jsou uvedeny v Kč. 

Tabulka 3-15 - Celkové náklady – otevřená stabilizace páteře 
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Primární 

náklady (Kč) 
24 914,77 27 768,60 22 569,41 29 263,18 14 145,44 23 046,16 

Infrastrukturní 

náklady (Kč) 
29 588,00 28 803,00 15 912,00 28 803,00 1 198,00 28 898,00 

Celkem (Kč) 54 502,77 56 571,60 38 481,41 58 066,18 15 988,89 51 944,16 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 3-16 - Celkové náklady – operační technika MIDLF 
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Primární 

náklady (Kč) 
16 609,85 18 512,40 18 055,53 19 508,78 12 953,75 15 364,11 

Infrastrukturní 

náklady (Kč) 
19 726,00 19 202,00 10 609,00 19 202,00 799,00 19 266,00 

Celkem (Kč) 36 335,85 37 714,40 28 664,53 29 710,78 14 289,54 34 630,11 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Dále byla vypočtena jednotka aktivity, kdy jednotlivé hodnoty jsou uvedeny v tabulkách 

níže (Tabulka 3-17, Tabulka 3-18), vždy pro každý typ operace zvlášť. 

Tabulka 3-17 - Jednotkové náklady aktivity – otevřená stabilizace páteře 

  
Náklady na 

aktivitu (Kč) 
Vztahová veličina 

Míra 

výkonu 

Jednotkové 

náklady 

aktivity (Kč) 

Příjem pacienta 54 502,77 
Počet přijatých 

pacientů 
30 1 816,76 

Předoperační 

vyšetření 
56 571,60 Počet vyšetření 30 1 885,72 

Hospitalizace 38 481,41 Počet lůžkodnů 10 3 848,14 

Anesteziologické 

vyšetření 
58 066,18 Počet vyšetření 30 1 935,54 

Operace 15 988,89 Délka operace 178,2 min 89,72 

Propuštění 51 944,16 
Počet propuštěných 

pacientů 
30 1 731,47 

Celkem 11 307,36 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 3-18 - Jednotkové náklady aktivity – operační technika MIDLF 

  
Náklady na 

aktivitu (Kč) 
Vztahová veličina 

Míra 

výkonu 

Jednotkové 

náklady 

aktivity (Kč) 

Příjem pacienta 36 335,85 
Počet přijatých 

pacientů 
20 1 816,79 

Předoperační 

vyšetření 
37 714,40 Počet vyšetření 20 1 885,72 

Hospitalizace 28 664,53 Počet lůžkodnů 8 3 583,07 

Anesteziologické 

vyšetření 
38 710,78 Počet vyšetření 20 1 935,54 

Operace 14 289,54 Délka operace 148,2 min 96,42 

Propuštění 34 630,11 
Počet propuštěných 

pacientů 
20 1 731,51 

Celkem 11 049,04 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.3.8 Přiřazení nákladů aktivit nákladovým objektům 

Pro potřeby diplomové práce byla zvolena jako nákladový objekt konkrétní operační 

technika. Jedním nákladovým objektem je tedy klasická otevřená stabilizace páteře  

a druhým nákladovým objektem je operační technika MIDLF. Díky předcházejícím 

krokům došlo ke stanovení celkových nákladů na jednotlivé operační techniky,  

které byly zaznamenány do tabulky č. 3-19 pro klasickou otevřenou stabilizaci  

a do tabulky č. 3-20 pro operační techniku MIDLF, vždy pro jednoho pacienta.  

Do tabulky č. 3-21 pak byly zaznamenány celkové náklady na klasickou otevřenou 

stabilizaci páteře pro vzorek 30 pacientů a do tabulky č. 3-22 pro operační techniku 

MIDLF a její vzorek 20 pacientů.  

  



  

56 

 

Tabulka 3-19 - Kalkulační list – klasická otevřená stabilizace páteře – 1 pacient 

  

Jednotkové 

náklady 

aktivity 

(Kč) 

Vztahová veličina 
Míra 

výkonu 

Celkové 

náklady 

(Kč) 

Příjem pacienta 1 816,76 
Počet přijatých 

pacientů 
1 1 816,76 

Předoperační vyšetření 1 885,72 Počet vyšetření 1 1 885,72 

Hospitalizace 3 848,14 Počet lůžkodnů 10 38 481,41 

Anesteziologické 

vyšetření 
1 935,54 Počet vyšetření 1 1 935,54 

Operace 89,72 Délka operace 178,2 min 15 988,89 

Propuštění 1 731,47 
Počet propuštěných 

pacientů 
1 1 731,47 

ZUM a ZULP - - - 98 320,27 

Celkem 160 160,06 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 3-20 - Kalkulační list – operační technika MIDLF – 1 pacient 

  

Jednotkové 

náklady 

aktivity 

(Kč) 

Vztahová veličina 
Míra 

výkonu 

Celkové 

náklady 

(Kč) 

Příjem pacienta 1 816,79 
Počet přijatých 

pacientů 
1 1 816,79 

Předoperační vyšetření 1 885,72 Počet vyšetření 1 1 885,72 

Hospitalizace 3 583,07 Počet lůžkodnů 8 28 664,53 

Anesteziologické 

vyšetření 
1 935,54 Počet vyšetření 1 1 935,54 

Operace 96,42 Délka operace 148,2 min 14 289,54 

Propuštění 1 731,51 
Počet propuštěných 

pacientů 
1 1 731,51 

ZUM a ZULP - - - 116 046,9 

Celkem 166 370,52 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 3-21 - Kalkulační list – otevřená stabilizace páteře – 30 pacientů 

  

Jednotkové 

náklady 

aktivity (Kč) 

Vztahová veličina 
Míra 

výkonu 

Celkové 

náklady  

(Kč) 

Příjem pacienta 1 816,76 Počet přijatých pacientů 30 54 502,77 

Předoperační 

vyšetření 
1 885,72 Počet vyšetření 30 56 571,60 

Hospitalizace 3 848,14 Počet lůžkodnů 300 1 154 422,43 

Anesteziologické 

vyšetření 
1 935,54 Počet vyšetření 30 58 066,18 

Operace 89,72 Délka operace 5346 min 479 666,61 

Propuštění 1 731,47 
Počet propuštěných 

pacientů 
30 51 944,16 

ZUM a ZULP - - - 2 949 608,10 

Celkem 4 804 801,84 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 3-22 - Kalkulační list – operační technika MIDLF – 20 pacientů 

  

Jednotkové 

náklady 

aktivity (Kč) 

Vztahová veličina 
Míra 

výkonu 

Celkové 

náklady 

(Kč) 

Příjem pacienta 1 816,79 Počet přijatých pacientů 20 36 335,85 

Předoperační 

vyšetření 
1 885,72 Počet vyšetření 20 37 714,40 

Hospitalizace 3 583,07 Počet lůžkodnů 160 573 290,63 

Anesteziologické 

vyšetření 
1 935,54 Počet vyšetření 20 38 710,78 

Operace 96,42 Délka operace 2964 min 285 790,70 

Propuštění 1 731,51 
Počet propuštěných 

pacientů 
20 34 63,11 

ZUM a ZULP - - - 2 320 938,00 

Celkem 3 327 410,47 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.4 Srovnání plateb pojišťoven se skutečnými náklady 

Dalším stanoveným cílem diplomové práce bylo porovnání plateb pojišťoven  

se skutečnými náklady na operační techniku MIDLF. K srovnání plateb pojišťoven  

se skutečnými vynaloženými náklady došlo navíc také pro klasickou otevřenou stabilizaci 

páteře.  

Pro splnění cíle bylo nutné shromáždit informace o vykazované péči na jednotlivé 

operační techniky, které Krajská nemocnice Tomáše Bati vykazuje. Tyto informace byly 

získány z kalkulačních listů pro zdravotní pojišťovny, které jsou rozděleny do čtyř 

základních částí.  

První částí je zhodnocení kategorie pacienta, kdy se bodová hodnota odvíjí od toho,  

zda je pacient soběstačný, částečně soběstačný, vyžaduje zvýšený dohled, je imobilní  

či v bezvědomí. Pro obě dvě uvažované operační techniky je vykazována kategorie: 

pacient vyžadující zvýšený dohled, která je ohodnocena 150 body.  

Druhou částí je vykázání ošetřovacích dnů, kdy v našem případě se jedná o jeden operační 

den, na který připadá 1 203 bodů. 

Ve třetí části jsou vykazovány výkony, které byly pacientovi provedeny v rámci operace. 

Všechny tyto vykazované výkony včetně jejich kódu, počtu a ceny jsou uvedeny v tabulce 

níže (Tabulka 3-23).  

Tabulka 3-23 - Přehled úhrad výkonů od zdravotních pojišťoven 

Název Kód  
MIDLF OTEVŘENÁ 

Množství  Body Množství Body 

Komplexní vyšetření 

neurochirurgem 
56021 1 373 1 373 

Cílené vyšetření neurochirurgem 56022 1 251 1 251 

Foraminotomie pro dekompresi 

for. intervertebrale 
56223 2 1 340 2 1 340 

Použití operačního mikroskopu  

á 15min. 
56419 8 1 392 10 1 740 

Spinální navigace založená  

na peroperační isofluoroskopii 

nebo CT á 10min. 

56446 2 644 2 644 

Deliberace – odstranění útlaku – 

durálního vaku a nervového 

kořene 

66313 1 3 824 1 3 824 
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Název Kód  
MIDLF OTEVŘENÁ 

Množství  Body Množství Body 

Instrumentace c, t, l, s páteře – 

přední i zadní  každého segmentu 
66315 1 1 324 1 1 324 

Fúze páteře – standardní přední – 

intersomatická 1 segment 
66329 - - 1 1 191 

Resekce jiné ns části obratle – 

intervertebrálního disku 
66319 1 1 594 - - 

Resekce obratle – zadní – 

laminektomie kompletní  

jednoho obratle 

66325 1 2 495 - - 

Fúze páteře – standardní zadní –  

1 segment 
66331 1 714 1 714 

Operační přístup na páteř – 

standardní zadní – skeletizace – 

první segment páteře 

66339 1 3 982 1 3 982 

Operační přístup k páteři – 

standardní zadní tzv. skeletizace 
66341 1 357 1 357 

Celkem bodů 18 290 15 740 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Hodnota bodu je v našem případě 1,00 Kč. Počet bodů vykázaných za poskytnuté výkony 

pacientovi je tedy shodný s celkovou úhradou za poskytnuté výkony. 

Poslední částí kalkulačního listu je vykázání spotřebovaného zvlášť účtovaného materiálu 

(ZUM) a zvlášť účtovaných léčivých přípravku (ZULP). Všechny tyto spotřebované 

zvlášť účtované materiály a zvlášť účtované léčivé přípravky jsou opět uvedeny 

v přehledné tabulce (Tabulka 3-24). 
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Tabulka 3-24 - Přehled úhrad ZUM a ZULP od zdravotních pojišťoven 

Název Kód  
MIDLF OTEVŘENÁ 

Množství  Cena (ks) Množství Cena (ks) 

Antibiotika 0121238 1 88,40 1 88,40 

Implantát spinální náhrada 
0068316 

0091792 
1 30 733,50 1 36 618,87 

Implantát spinální systém 

fixační – fixační tyč 

0161791 

0114270 
2 8 278,47 2 3 898,50 

Návlek na OPMI 0005605 1 556,00 1 556,00 

Implantát spinální systém 

fixační – vnitřní matka 

0161794 

0114286 
4 2 406,44 4 9 351,00 

Implantát spinální systém 

fixační – šrouby 

0161793 

0114285 
4 15 563,07 4 9 483,00 

Celkem úhrada ZUM a ZULP 119 812,88 120 396,27 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pro lepší přehlednost celkové úhrady za jednotlivé operační techniky od zdravotních 

pojišťoven byla vytvořena tabulka (Tabulka 3-25). Je nutno podotknout, že všechny výše 

zmíněné vykázané výkony, zvlášť účtované materiály a zvlášť účtované léčivé přípravky 

jsou uvedeny pro operaci jednoho segmentu bederní páteře. 

Tabulka 3-25 - Přehled celkové úhrady od zdravotních pojišťoven 

 MIDLF OTEVŘENÁ 

Výkony 18 290,00 15 740,00 

ZUM a ZULP 119 812,88 120 396,27 

Kategorie pacienta 150,00 150,00 

Ošetřovací dny 1 203,00 1 203,00 

Paušál 50,00 50,00 

Celková úhrada od pojišťovny – 1 segment 139 505,88 137 539,27 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Následně došlo, v souladu s cílem diplomové práce, k porovnání skutečných nákladů 

s úhradami od zdravotních pojišťoven, jež lze vidět v tabulce (Tabulka 3-26). V tabulce 

je patrné, že úhrady od zdravotních pojišťoven jsou pro obě dvě porovnávané operační 

techniky podhodnoceny oproti skutečně vynaloženým nákladům.  
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Tabulka 3-26 - Porovnání skutečných nákladů s úhradami od zdravotních pojišťoven 

 MIDLF OTEVŘENÁ 

Skutečné náklady – 1 segment  166 370,52 160 160,06 

Celková úhrada od pojišťovny – 1 segment 139 505,88 137 539,27 

Rozdíl - 26 864,64 - 22 620,79 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pro zajímavost byla vytvořena tabulka (Tabulka 3-27), která poukazuje na poměrové 

rozložení pacientů u jednotlivých zdravotních pojišťoven, kteří podstoupili operaci 

bederní páteře, a to buď operační technikou MIDLF či klasickou otevřenou stabilizací 

bederní páteře v Krajské nemocnici Tomáše Bati. Z tabulky je patrné, že největší 

zastoupení svých pojištěnců má Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), která zaujímá 

80–90 % pacientů, kteří podstoupili jeden z provedených operačních výkonů. Tento fakt 

je zajisté způsoben tím, že Všeobecná zdravotní pojišťovna disponuje celkově nejvíce 

pojištěnci a je tedy největší pojišťovnou v České republice. Celkově má také Všeobecná 

zdravotní pojišťovna nejvyšší podíl starších lidí, kterých se zkoumané operační techniky 

převážně týkají. Zbylé zdravotní pojišťovny, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

(ČPZP), Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) a Revírní bratrská pokladna, zdravotní 

pojišťovna, se dělí o zbylých 10–20 % pojištěnců. 

Tabulka 3-27 - Poměrové rozložení pacientů u jednotlivých zdravotních pojišťoven 

 
MIDLF OTEVŘENÁ 

Název 

pojišťovny 
VZP ČPZP OZP RBP-ZP VZP ČPZP OZP RBP-ZP 

Kód 

pojišťovny 
111 205 207 213 111 205 207 213 

Poměr 

pacientů (%) 
86 6 5 3 82 7 6 5 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.5 Komparace řešených operačních metod 

Posledním stanoveným cílem diplomové práce byla komparace řešených operačních 

metod. Obě srovnávané metody jsou stručně popsány v následujících dvou podkapitolách 

a poté jsou pro lepší přehlednost porovnány v tabulce dle předem vybraných ukazatelů. 

Těmito ukazateli jsou například krevní ztráty, průměrná doba hospitalizace, technické 

vybavení sálu a další. 

3.5.1 Klasická otevřená stabilizace 

Hlavní nevýhodou klasické otevřené stabilizace je nutnost odloučit svalstvo od kostěných 

struktur ve větším rozsahu, větší operační přístup a dále větší nezbytná devastace 

svaloviny a vazů, což vede k větším krevním ztrátám. Všechny tyto skutečnosti vedou 

k delší době rekonvalescence, což je spojeno s delším časovým horizontem pro návrat 

zpět do běžného života. V důsledku větší linie řezu a nutnosti skeletování je u této metody 

prokázána větší spotřeba analgetik. 

Oproti metodě MIDLF se tato metoda používá u mírně mladších pacientů, a proto může 

být doba rekonvalescence zkreslena. Šrouby jsou zaváděny v ose transverzálních 

výběžků a jejich průměr se pohybuje okolo 6,5 mm.  

Popis postupu 

Nejprve je pacient odvezen na operační sál, kde dochází k přeložení na sálový vozík  

a k podání předoperačních léků. Po tomto procesu je pacient již transportován přímo  

na operační sál. Pacient je anesteziologickým týmem uveden do celkové anestezie.  

Po celou dobu operace pacient zaujímá polohu na břiše s příslušným podložením v oblasti 

beder a hrudníku měkkými válci a obličej má opřen o gelovou podložku. V prvním kroku 

operace dojde k rentgenovému zacílení segmentů, které budou operovány, místo řezu  

se označí a celá tato oblast se musí pečlivě desinfikovat. Následně dojde k zakrytí celého 

pacienta sterilními rouškami a pod rentgenovou lokalizací je veden řez v oblasti bederní 

páteře, kdy dochází ke skeletizaci posterolaterálních elementů nad příslušným segmentem 

(např. L4–S2) oboustranně. Následně jsou pod rentgonovou kontrolou zavedeny 

transpedikulárně 6,5mm šrouby systému Usmart, které jsou vsazeny do příslušných 

obratlových těl. Dalším krokem je provedení laminektomie (odstranění oblouku) 

potřebného obratle, a to příslušnou potřebnou technikou jako jsou fréza a kerrisony. 

Tímto krokem dojde k uvolnění laterálních recesů, které jsou laterálně ohraničeny 

pediklem, ventrálně obratlovým tělem a dorzálně pars interarticularis oblouku a processus 

articularis superior. Postupně dochází k uvolnění kořene, který byl utlačován.  

Po kompletaci fixatéru je provedena diskektomie (odstranění výhřezu meziobratlové 

ploténky) s opracováním krycích desek. V neposlední řadě je zapotřebí vyměřit velikost 

prostoru a zavést náhradu meziobratlové ploténky Implaspin. Po rentgenové kontrole jsou 

matky fixatéru dotaženy a je provedena kontrola a ošetření veškerých zdrojů krvácení.  
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Posléze je zaveden drén, který bude v následujících 24–48 hodinách odvádět z rány 

zbytky krve a tkáňového moku. Po všech těchto krocích je výkon ukončen suturou 

operační rány po vrstvách.  

Obrázek 3-3 - Rentgenové snímky klasické otevřené techniky po operaci 

Zdroj: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně 

Obrázek č. 3-3 zobrazuje rentgenové snímky pacienta po provedené operaci klasickou 

otevřenou technikou stabilizace bederní páteře. 

V tabulce č. 3-28 lze vidět počet jednotlivých komplikací, které se u klasické otevřené 

stabilizace objevily, ať již při provádění výkonu nebo později. 

Tabulka 3-28 - Přehled komplikací klasické otevřené stabilizace páteře 

Komplikace Otevřená stabilizace 

Poškození nervových struktur 2 

Vaskulární komplikace 0 

Rané infekce 0 

Mechanické komplikace 1 

Revizní operace 1 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Režim pacienta po výkonu 

Bezprostředně po operačním výkonu je nezbytné pacienta hospitalizovat na jednotce 

intenzivní péče, kde stráví přibližně 1-2 dny. Na tomto oddělení setrvává z důvodu 

sledování jeho zdravotního stavu po operaci, lehké rehabilitaci na lůžku a je mu podávána 

předepsaná medikace, zejména analgetika na zmírnění pooperačních bolestí  

a také antibiotika, která slouží jako prevence vzniku infekce. 

Jakmile je pacient schopen opustit jednotku intenzivní péče, tedy po 1-2 dnech  

od operace, je přeložen na standardní oddělení, kde pokračuje v rehabilitacích a přibližně 

4. den po operaci dochází k jeho vertikalizaci a pacient začíná s chůzí pod odborným 

dohledem rehabilitačních pracovníků, kdy je vše přizpůsobeno aktuálnímu stavu 

konkrétního pacienta. Pacientovi je obvykle doporučen bederní korzet a francouzské hole 

pro odlehčení. 

Pokud vše probíhá dle plánu a neobjeví se žádné komplikace, je pacient propuštěn  

po 10 dnech do domácí péče. Vždy je doporučena další rehabilitace a to jak v domácím 

prostředí, tak také v rehabilitačních centrech.  

Režim pacienta po propuštění z nemocnice 

Po propuštění z nemocnice do domácí péče je stále zapotřebí dodržovat nejméně  

3 – 4 týdny šetřící režim, kdy se doporučuje omezit sezení (stolování, toalety…),  

kdy má pacient sedět vzpřímeně na pevné židli a to maximálně po dobu 20 minut.  

Spát by měl na pevném lůžku a měl by se vyhnout také rotačním pohybům. Je zapotřebí 

nejméně 3 měsíce po operaci cvičit 2 – 3 krát denně cviky, které pacientovi doporučí 

rehabilitační pracovník a následně alespoň 1x denně cvičit zádové a břišní svalstvo.  

Cviky by se měly cvičit pouze do bolesti a nikdy by se člověk neměl přepínat,  

protože by mohlo dojít ke komplikacím. Také je doporučeno nošení vhodných korzetů 

při delší statické zátěži. 

Dalším doporučením je správné zvedání předmětů ze země, kdy se doporučuje  

vše zvedat s pokrčenými koleny při vzájemně vzpřímené páteři, nikdy ne v předklonu. 

Velice důležité je také dbát na to, aby pacient nesedával na studená místa  

a nepodchladil se.  

Zajímavostí v průběhu hojení je, že mezi 2. a 3. měsícem po první operaci, případně mezi 

1. a 2. měsícem po operaci recidivy výhřezu ploténky, velice často dochází  

ke zhoršení zdravotního stavu pacienta. Zhoršení zdravotního stavu je v důsledku tvorby 

jizvy okolo nervových struktur. Pacient může pociťovat napětí v jizvě, pálení, brnění 

popřípadě bolesti v dolní končetině.  
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Protože zhojení jizvy trvá delší dobu (v některých případech i půl roku), je možné navrátit 

se do pracovního procesu nejdříve za 3 měsíce od operace. Co se týče plné zátěže páteře, 

je doporučována až po 4 – 6 měsících po operaci. Pacienti mohou alespoň ve 2. měsíci 

po operaci začít plavat či šlapat na rotopedu. Ve 4. měsíci je pak možné jezdit na kole, 

ovšem pouze po rovinatých úsecích. Po uplynutí 4 měsíců od data operace  

je doporučována lázeňská péče. Pacienti se po celou dobu léčby musí snažit vyhnout 

jakémukoliv pádu. Dynamickým sportům jako jsou například míčové hry, tenis, hokej, 

sjezdové lyžování by se měl pacient vyhnout nejméně po dobu 6 měsíců. 

U obézních pacientů je velice důležité snížit jejich tělesnou hmotnost, kdy jejich váha 

zcela zbytečně zatěžuje páteř. Doporučujícím opatřením je taktéž vynechání alkoholu  

a kouření. 

Jen s dodržováním správného režimu je možné snížit pravděpodobnost recidivy výhřezu, 

případně zrychlení progrese degenerativního onemocnění tzv. Syndromu pooperačních 

bolestí zad (FBSS). 

Při léčbě je nutné si uvědomit, že správné a pravidelné cvičení může výrazně zpomalit 

degenerativní procesy páteře, které vedou právě k obtížím jako útlak nervové struktury 

výhřezem nebo změnou struktury kosti v okolí. 

3.5.2 MIDLF 

Tento miniinvazivní přístup se vyznačuje zejména v minimálním pohmoždění měkkých 

tkání, tedy svalů podél páteře a menšími krevními ztrátami, což je zapříčiněno menší linií 

řezu. Používá se spíše u starších pacientů ovšem ne pacientů obézních, kdy je použito 

kratších šroubů oproti klasické otevřené stabilizaci. Tyto šrouby jsou také zaváděny v jiné 

ose než u klasické otevřené stabilizace. Pacienti by po této operaci měli mít menší bolesti 

v pooperačním období, což souvisí s menší spotřebou analgetik. Je však předpokládáno, 

že technika MIDLF je méně stabilní, což pramení ze směru zavádění a z toho plynoucí 

délky ukotvení šroubů. 

Výhody: dilatace svalstva, šetření svalů a vazů s dostatečnou dekompresí nervových 

struktur, rychlejší rehabilitace, zpomalení procesu degenerativních změn v okolí. 

Popis postupu 

Pacient je stejně jako u klasické otevřené stabilizace odvezen na operační sál, přeložen 

na sálový vozík a jsou mu podány předoperační léky. Následně je anesteziologickým 

týmem uveden do celkové anestezie v poloze na břiše s příslušným podložením. Pacient 

je podložen v oblasti beder a hrudníku měkkými válci a v oblasti obličeje gelovou 

podložkou.  Opět dojde k rentgenovému zacílení operovaných segmentů, místo řezu  

se označí a operovaná oblast se desinfikuje. Po zakrytí celého pacienta sterilními 

rouškami dojde pod rentgenovou lokalizací ke kožnímu řezu nad příslušným segmentem 

obratlů (např. L2–L4) a skletizují se posterolaterální elementy po polovinu facet 
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příslušných obratlů (pokud jde o postižení obratlů L2–L3, dojde ke skeletizaci  

po polovinu facet obratlů L3–L4). Pod kontrolou se provede laminektomie (odstranění 

oblouku) potřebného obratle (v tomto případě L3). Postupně je dále uvolňován durální 

vak a kořeny v rozsahu celého segmentu. Poté jsou technikou MIDLF zavedeny  

do pediklů příslušných obratlů (v tomto případě do pediklů obratlů L3 a L4) šrouby 

(30x5,5mm nebo 25x4,5mm), montáž je doplněna o tyče délky 35mm a následně  

jsou dotaženy matky šroubů. Po závěrečné rentgenové kontrole hemostázy je pacientovi 

založen drén a výkon ukončen suturou rány po vrstvách.  

Obrázek 3-4 - Rentgenové snímky po operaci MIDFL 

Zdroj: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně 

Na výše uvedeném obrázku (Obrázek 3-4) lze vidět rentgenové snímky pacienta  

po operaci technikou MIDLF. 

Co se týče komplikací, jedná se zejména o poškození nervových struktur, vaskulární 

komplikace, rané infekce, mechanické komplikace a revizní operace, stejně  

jako v případě klasické otevřené techniky. Výskyt jednotlivých druhů komplikací  

je pro přehlednost uveden v tabulce níže (Tabulka 3-29). 
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Tabulka 3-29 - Přehled komplikací – MIDLF 

Komplikace MIDLF 

Poškození nervových struktur 0 

Vaskulární komplikace 0 

Rané infekce 1 

Mechanické komplikace 0 

Revizní operace 1 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Režim pacienta po výkonu 

Pacient je po výkonu stejně jako u klasické otevřené stabilizace bederní páteře 

hospitalizován na JIP, kde opět stráví 1–2 dny. Na JIP dochází k jeho sledování, 

rehabilitaci na lůžku, podávání analgetik k tlumení pooperačních bolestí a také antibiotik, 

které slouží jako prevence vzniku infekce. Druhý den po operaci je již pacient přeložen 

na standardní pokoj, kde pokračuje v rehabilitacích a oproti klasické otevřené stabilizaci 

dochází k vertikalizaci pacienta o jeden den dříve, tedy druhý pooperační den, kdy pacient 

začíná pod dohledem rehabilitačních pracovníků s chůzí. Stejně jako u otevřené 

stabilizace je pacient obvykle vybaven bederním korzetem a odlehčuje při chůzi  

za pomoci francouzských holí. Pokud nedojde k nepředvídaným komplikacím je pacient 

propuštěn z neurochirurgického oddělení po 8–9 dnech hospitalizace do domácí péče. 

Režim pacienta po propuštění z nemocnice 

Režim pacienta po propuštění z nemocnice po operaci technikou MIDLF se shoduje 

s klasickou otevřenou stabilizací páteře. Jediným rozdílem je, že pacient je schopen vrátit 

se do běžného života dříve. Je prokázáno, že tato miniinvazivní metoda zkracuje dobu 

rehabilitace až o třetinu.  
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3.5.3 Přehledné srovnání obou metod 

V následující tabulce (Tabulka 3-30) došlo k přehlednému uspořádání všech mnou 

známých skutečností o obou porovnávaných metodách, pro lepší přehlednost  

jejich vzájemných odchylek. 

Tabulka 3-30 - Souhrnná komparace klasické otevřené stabilizace páteře a MIDLF 

 MIDLF OTEVŘENÁ 

Počet pacientů 20 30 

Pohlaví M/Ž 6/14 14/16 

Průměrný věk 49,3 44,9 

Indikace 

Spondylolisthesa I. stupně, 

degenerace disku, syndrom 

pooperačních bolestí zad, 

stenóza páteřního kanálu 

Spondylolisthesa I. a II. 

stupně, degenerace disku, 

syndrom pooperačních 

bolestí zad, stenóza 

páteřního kanálu 

Příjem pacienta Den před operací Den před operací 

Doba operace (min) 148,2 178,2 

Anestezie Celková Celková 

Poloha pacienta Na břiše Na břiše 

Délka řezu (cm) 5 20 

Personální 

zabezpečení 

- Anesteziolog 

- Anesteziologická 

sestra 

- Operatér – zkušený 

L3 

- Operatér – L1 nebo 

L2 

- Sálová sestra 

- Obíhající sestra 

- Radiologický 

asistent 

- Ošetřovatel 

- Anesteziolog 

- Anesteziologická 

sestra 

- Operatér – zkušený 

L3 

- Operatér – L1 nebo 

L2 

- Sálová sestra 

- Obíhající sestra 

- Radiologický 

asistent 

- Ošetřovatel 
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 MIDLF OTEVŘENÁ 

Technické vybavení 

sálu  

1. Odsávačka 

2. Elektrochirurgický 

přístroj 

3. Operační stůl 

4. Neurochirurgická 

vrtačka STRYKER  

a AESCULAP 

5. Operační mikroskop 

6. Rentgen operační 

7. Šicí materiál 

8. Odpovídající fixační 

prostředky 

(šrouby…) 

1. Odsávačka 

2. Elektrochirurgický 

přístroj 

3. Operační stůl 

4. Neurochirurgická 

vrtačka STRYKER  

a AESCULAP 

5. Operační mikroskop 

6. Rentgen operační 

7. Šicí materiál 

8. Odpovídající fixační 

prostředky 

(šrouby…) 

Krevní transfuze 

během operace 
1 – 1 ½  2 

Krevní ztráty (ml) Cca 280 Cca 538,4 

Drén Vždy Vždy 

Průměr šroubu 4,5 mm, 5,5 mm 6,5 mm, 7,5 mm 

Režim po operaci Pacienti dříve vstávají Pomalejší rehabilitace 

Průměrná doba 

hospitalizace (dny) 
8–9 10 

Komplikace 2 komplikace na 20 pacientů 4 komplikace na 30 pacientů 

Nejčastější 

komplikace 

Rané infekce a revizní 

operace 

Poškození nervových 

struktur 

Délka 

rekonvalescence 
2,5 měsíce 3 měsíce 

Medikace 
Antibiotika (obvykle 

Cefalosporin), analgetika 
Antibiotika, analgetika 

Spotřeba analgetik Menší Větší 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce č. 3-31 je zobrazen podrobný souhrn komplikací, které se mohou vyskytovat  

u obou porovnávaných metod. V případě techniky MIDLF se jedná o počet komplikací 

vztažených na 20 operací a u klasické otevřené techniky jsou tyto komplikace vyčísleny 

na 30 operací tohoto typu.  
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Tabulka 3-31 - Souhrn komplikací obou porovnávaných metod 

Komplikace MIDLF OTEVŘENÁ 

Poškození nervových struktur 0 2 

Vaskulární komplikace 0 0 

Rané infekce 1 0 

Mechanické komplikace 0 1 

Revizní operace 1 1 

Celkem 2 na 20 případů 4 na 30 případů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 3-32 - Indikace u obou srovnávaných metod 

Indikace Kód diagnózy MIDLF OTEVŘENÁ 

Spondylolisthesa gr. I  M431 9 3 

Spondylolisthesa gr. II M431 - 14 

Degenerace disku M421 3 1 

Syndrom pooperačních bolestí zad 

(FBSS) 
M431/M421/M511 4 9 

Stenóza páteřního kanálu M421 4 3 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ve výše uvedené tabulce (Tabulka 3-32) lze vidět srovnání indikací porovnávaných 

metod. Je zde uveden počet jednotlivých indikací, které vedly k operaci jednou či druhou 

operační technikou. Tyto počty operací jsou uvedeny za rok 2016, které byly provedeny 

neurochirurgickým oddělením Krajské nemocnice Tomáše Bati. U techniky MIDLF  

je nejčastější indikací k této operaci spondylolisthesa prvního stupně, ovšem vůbec  

se nevyužívá u spondylolisthesy druhého stupně, která je nejčastější indikací  

pro klasickou otevřenou stabilizaci páteře. 

Pro zajímavost došlo ke srovnání klinických dat získaných z Krajské nemocnice Tomáše 

Bati a ze studií, které byly použit pro analýzu současného stavu problematiky.  

Toto srovnání lze vidět v tabulkách č. 3-33 a 3-34, pro každou operační techniku zvlášť.  
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U techniky MIDLF je patrné, že v době studií neměli operatéři s touto technikou mnoho 

zkušeností a je možné, že z tohoto důvodu jim operace trvale déle. Dále ze studií vyplývá 

kratší doba hospitalizace a vzorek starších pacientů. Jinak co se týče krevních ztrát, délky 

řezu, délky rekonvalescence a spotřeby analgetik jsou výsledky z obou zdrojů 

srovnatelné. Je nutné znovu podotknout, že výsledky ze studií jsou brány jako prostý 

průměr a tudíž mohou být mírně zkreslené. 

Tabulka 3-33 - Srovnání klinických dat se studiemi – MIDLF 

MIDLF 

 KNTB 2016 Odborné články 

Počet pacientů 20 46 

Průměrný věk 49,3 62,8 

Délka operace (min) 148,2 219,8 

Krevní ztráty (ml) 280 293,8 

Doba hospitalizace (min) 8 3,7 

Délka řezu (cm) 5 cm 

Délka rekonvalescence 2,5 měsíce 

Spotřeba analgetik menší 

Zdroj: Vlastní zpracování 

U klasické otevřené stabilizace bederní páteře jsou již všechny srovnávané parametry 

srovnatelné, pouze studie byly prováděny na vzorku starších pacientů. 

Tabulka 3-34 - Srovnání klinických dat se studiemi – klasická otevřená stabilizace 

Klasická otevřená stabilizace 

Zdroj KNTB 2016 Odborné články 

Počet pacientů 30 234 

Průměrný věk 44,9 62,7 

Délka operace (min) 178,2 185,2 

Krevní ztráty (ml) 645,7 538,4 

Doba hospitalizace (min) 10 11,3 

Délka řezu (cm) 20 cm 

Délka rekonvalescence 3 měsíce 

Spotřeba analgetik větší 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4 Výsledky 

Výsledné skutečné zjištěné náklady na operační techniku MIDLF a klasickou otevřenou 

stabilizaci bederní páteře jsou zobrazeny v kalkulačních listech. Kalkulační list  

č. 1 (Tabulka 4-1) poukazuje na náklady operační techniky MIDLF, druhý kalkulační list 

(Tabulka 4-2) na skutečné náklady klasické otevřené stabilizace bederní páteře.  

Pro zajímavost byl pod každý kalkulační list vytvořen graf (Obrázek 4-1, Obrázek 4-2), 

který zobrazuje procentuální rozložení nákladů jednotlivých aktivit obou řešených 

operačních technik. Tímto krokem byl zpracován hlavní vytyčený cíl – stanovení 

skutečných nákladů na miniinvazivní operační léčbu degenerativního onemocnění 

bederní páteře technikou MIDLF a zároveň první dílčí cíl – porovnání zjištěných nákladů 

s náklady na klasickou otevřenou stabilizaci bederní páteře. 

Tabulka 4-1 - Kalkulační list – klasická otevřená stabilizace páteře – 1 pacient 

  

Jednotkové 

náklady 

aktivity 

(Kč) 

Vztahová veličina 
Míra 

výkonu 

Celkové 

náklady 

(Kč) 

Příjem pacienta 1 816,76 
Počet přijatých 

pacientů 
1 1 816,76 

Předoperační vyšetření 1 885,72 Počet vyšetření 1 1 885,72 

Hospitalizace 3 848,14 Počet lůžkodnů 10 38 481,41 

Anesteziologické 

vyšetření 
1 935,54 Počet vyšetření 1 1 935,54 

Operace 89,72 Délka operace 178,2 min 15 988,89 

Propuštění 1 731,47 
Počet propuštěných 

pacientů 
1 1 731,47 

ZUM a ZULP - - - 98 320,27 

Celkem 160 160,06 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obrázek 4-1 - Rozložení nákladů jednotlivých aktivit – klasická otevřená stabilizace 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 4-2 - Kalkulační list – operační technika MIDLF – 1 pacient 

  

Jednotkové 

náklady 

aktivity 

(Kč) 

Vztahová veličina 
Míra 

výkonu 

Celkové 

náklady 

(Kč) 

Příjem pacienta 1 816,79 
Počet přijatých 

pacientů 
1 1 816,79 

Předoperační vyšetření 1 885,72 Počet vyšetření 1 1 885,72 

Hospitalizace 3 583,07 Počet lůžkodnů 8 28 664,53 

Anesteziologické 

vyšetření 
1 935,54 Počet vyšetření 1 1 935,54 

Operace 96,42 Délka operace 148,2 min 14 289,54 

Propuštění 1 731,51 
Počet propuštěných 

pacientů 
1 1 731,51 

ZUM a ZULP - - - 116 046,9 

Celkem 166 370,52 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Následující tabulky (Tabulka 4-3, Tabulka 4-4) byly vytvořeny pro splnění druhého 

dílčího cíle, a to srovnání úhrad od zdravotních pojišťoven se skutečně vynaloženými 

náklady. 

Tabulka 4-3 - Přehled celkové úhrady od zdravotních pojišťoven 

 MIDLF OTEVŘENÁ 

Výkony 18 290,00 15 740,00 

ZUM a ZULP 119 812,88 120 396,27 

Kategorie pacienta 150,00 150,00 

Ošetřovací dny 1 203,00 1 203,00 

Paušál 50,00 50,00 

Celková úhrada od pojišťovny – 1 segment 139 505,88 137 539,27 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 4-4 - Porovnání skutečných nákladů s úhradami od zdravotních pojišťoven 

 MIDLF OTEVŘENÁ 

Skutečné náklady – 1 segment  166 370,52 160 160,06 

Celková úhrada od pojišťovny – 1 segment 139 505,88 137 539,27 

Rozdíl - 26 864,64 - 22 620,79 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 4-2 - Rozložení nákladů jednotlivých aktivit – MIDLF 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Třetím a zároveň posledním dílčím cílem bylo komparativní porovnání obou operačních 

technik a to z hlediska postupů léčby, délky hospitalizace a dalších jiných parametrů. 

V tabulce č. 4-5 jsou zobrazeny hlavní rozdíly operačních technik a v tabulce  

č. 4-6 pak parametry, ve kterých se obě dvě operační techniky neliší. 

Tabulka 4-5 - Rozdíly operačních technik 

 MIDLF OTEVŘENÁ 

Průměrný věk 49,3 44,9 

Indikace 

Spondylolisthesa I. stupně, 

degenerace disku, syndrom 

pooperačních bolestí zad, 

stenóza páteřního kanálu 

Spondylolisthesa I. a II. 

stupně, degenerace disku, 

syndrom pooperačních 

bolestí zad, stenóza 

páteřního kanálu 

Doba operace (min) 148,2 178,2 

Délka řezu (cm) 5 20 

Krevní transfuze 

během operace 
1 – 1 ½  2 

Krevní ztráty (ml) Cca 280 Cca 538,4 

Průměr šroubu 4,5 mm, 5,5 mm 6,5 mm, 7,5 mm 

Režim po operaci Pacienti dříve vstávají Pomalejší rehabilitace 

Průměrná doba 

hospitalizace (dny) 
8–9 10 

Délka 

rekonvalescence 
2,5 měsíce 3 měsíce 

Spotřeba analgetik Menší Větší 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 4-6 - Stejné parametry 

 MIDLF OTEVŘENÁ 

Příjem pacienta Den před operací Den před operací 

Anestezie Celková Celková 

Poloha pacienta Na břiše Na břiše 

Personální 

zabezpečení 

- Anesteziolog 

- Anesteziologická sestra 

- Operatér – zkušený L3 

- Operatér – L1 nebo L2 

- Sálová sestra 

- Obíhající sestra 

- Radiologický asistent 

- Ošetřovatel 

- Anesteziolog 

- Anesteziologická sestra 

- Operatér – zkušený L3 

- Operatér – L1 nebo L2 

- Sálová sestra 

- Obíhající sestra 

- Radiologický asistent 

- Ošetřovatel 

Technické 

vybavení sálu  

1. Odsávačka 

2. Elektrochirurgický 

přístroj 

3. Operační stůl 

4. Neurochirurgická 

vrtačka STRYKER  

a AESCULAP 

5. Operační mikroskop 

6. Rentgen operační 

7. Šicí materiál 

8. Odpovídající fixační 

prostředky (šrouby…) 

1. Odsávačka 

2. Elektrochirurgický 

přístroj 

3. Operační stůl 

4. Neurochirurgická 

vrtačka STRYKER  

a AESCULAP 

5. Operační mikroskop 

6. Rentgen operační 

7. Šicí materiál 

8. Odpovídající fixační 

prostředky (šrouby…) 

Drén Vždy Vždy 

Medikace 
Antibiotika (obvykle 

Cefalosporin), analgetika 
Antibiotika, analgetika 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5 Diskuze 

Při analýze současného stavu uvažovaných kalkulačních metod bylo čerpáno z odborné 

literatury a publikovaných článků. Po důkladné analýze uvažovaných kalkulačních metod 

byla zvolena pro účely diplomové práce jako nejvhodnější metoda kalkulace  

Activity-Based Costing, která se v současné době dostává do povědomí více a více 

zdravotnických organizací. Pro potvrzení správného rozhodnutí o využité metodě byla 

následně provedena analýza současného stavu ABC kalkulace v České republice.  

Po konzultaci s Ing. Ivem Květem, CSc. a doc. MUDr. Michalem Filipem, Ph.D. byly 

vybrány dva typy stabilizačních operací bederní páteře, a to klasická otevřená stabilizační 

operace bederní páteře v porovnání s poměrně novou miniinvazivní technikou „Midline 

Lubar Fusion,“ která je v České republice stále poměrně nová a v současné době  

ji v České republice provádí pouze dvě nemocnice.   

V rámci teoretické části byl pro lepší pochopení obou technik vypracován současný stav 

problematiky MIDLF a to jak ve světě, tak i v České republice a zároveň byla  

tato technika komparativně porovnána s klasickou otevřenou operací. Toto porovnání 

proběhlo na základě klinických dat, která vycházela z publikovaných studií. Dále byla  

na základě provedení současného stavu problematiky operační techniky MIDLF zjištěna 

absence ekonomické analýzy nákladů, a na podkladě této skutečnosti byly stanoveny cíle 

práce.  

Cílem bylo stanovení skutečných nákladů na miniinvazivní operační techniku 

degenerativního onemocnění páteře MIDLF a následně i klasické otevřené stabilizace 

bederní páteře, aby mohlo dojít k jejich porovnání i z hlediska nákladové náročnosti.  

U obou technik bylo následně provedeno také porovnání vypočtených skutečných 

nákladů s platbami od pojišťovny. 

Z výpočtu nákladů vyplývá, že technika MIDLF je v průměru o 6 210,46 Kč dražší  

než klasická otevřená stabilizace bederní páteře. Zmíněný nákladový rozdíl může být 

způsoben tím, že u techniky MIDLF jsou vyšší náklady na spotřebovaný, zvlášť účtovaný 

materiál. U klasické otevřené stabilizace se sice spotřebuje více analgetik a je tu delší 

průměrná doba hospitalizace, což by mohlo vést k vyšším nákladům na tuto techniku, 

ovšem ani díky těmto dvou zmíněným faktům nepřesahují náklady na klasickou 

otevřenou stabilizaci bederní páteře náklady na operační techniku MIDLF. 
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Náklady na obě operační techniky byly počítány pro operaci jednoho segmentu bederní 

páteře. Bylo zjištěno, že pojišťovna hradí nemocnici za operaci jednoho segmentu bederní 

páteře operační technikou MIDLF 139 505,88 Kč. U klasické otevřené stabilizace hradí 

pojišťovna za jeden operovaný segment nemocnici 137 539,27 Kč. Tyto částky  

jsou v porovnání se skutečnými náklady pro obě techniky nižší, čili nemocnice  

na těchto výkonech tratí. Neuhrazené náklady je pak nemocnice nucena pokrývat 

z finančních zdrojů jiných výkonů, které jsou oproti platbě pojišťoven levnější.  

U operační techniky MIDLF zjištěné náklady činí 166 370,52 Kč za jednoho pacienta  

a u klasické otevřené stabilizace je tato částka 160 160,06 Kč za jednoho pacienta.  

Rozdíl mezi skutečnými náklady a úhradami od zdravotních pojišťoven může být 

způsoben tím, že vypočtené úhrady zdravotních pojišťoven nemusí již být nutně zcela 

aktuální. Neaktuálnost těchto vypočtených úhrad je zřejmě zapříčiněna rychlým 

progresem nových technologií, za které jsou nemocnice nuceny platit čím dál více.  

Tento fakt by se mohl týkat zejména klasické otevřené stabilizace bederní páteře,  

jež je starší technikou než technika MIDLF. Tuto situaci by bylo možné vyřešit 

navýšením úhrad od zdravotních pojišťoven. 

Z výsledků tedy vyplývá, že klasická otevřená stabilizace bederní páteře je sice technikou 

levnější, ovšem méně šetrnou k pacientovi. Skutečnost, že je klasická otevřená stabilizace 

bederní páteře méně šetrná k pacientovi, lze podložit jak komparativním srovnáním 

prováděným v diplomové práci, tak i zahraničními publikovanými studiemi. 

V poslední části této diplomové práce došlo ke komparativnímu srovnání obou 

uvažovaných metod. Pro porovnání těchto metod bylo využito informací z interních 

dokumentů, které si pro potřeby neurochirurgického oddělení lékaři zpracovávají  

a také z odborných konzultací s panem doc. MUDr. Michalem Filipem, Ph.D.,  

který má s těmito metodami dlouholeté zkušenosti. 

Z komparativního porovnání je patrné, že nijak zásadně se operační techniky neliší, 

alespoň co se obecné roviny týče. V rámci obou operačních technik se jedná pouze  

o zákroky plánované a pacient přichází do nemocnice k hospitalizaci den  

před plánovaným zákrokem. Nemocní jsou k těmto operacím indikováni zejména kvůli 

těmto diagnózám: 

- spondylolisthesa I. stupně, 

- spondylolisthesa II. stupně, 

- degenerace disku, 

- syndrom pooperačních bolestí zad, 

- stenóza páteřního kanálu. 
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Spondylolisthesa II. stupně se však neoperuje operační technikou MIDLF,  

ale je indikována pouze pro klasickou otevřenou stabilizaci bederní páteře. Pro klasickou 

otevřenou stabilizaci bederní páteře je spondylolisthesa II. stupně poměrově  

také nejfrekventovanější indikací. Nejčastěji indikována pro operační techniku MIDLF  

je spondylolisthesa I. stupně.  

Příprava pacienta pro obě dvě porovnávané metody se neliší. Vždy musí pacient 

podstoupit předoperační přípravu, kdy je zapotřebí zajistit prevenci tromboembolické 

nemoci. Tuto prevenci lze zajistit aplikací nízkomolekulárního heparinu a kompresních 

punčoch, případně stažením lýtek obinadlem.  

Při operaci jsou u obou operačních technik přítomni: 

- anesteziolog, 

- anesteziologická sestra, 

- operatér L3, 

- operatér L1 nebo L2, 

- sálová sestra, 

- obíhající sestra, 

- radiologický asistent, 

- ošetřovatel. 

Většina aktivit během operace je pro obě operační techniky také stejná. Pokud se jedná  

o anestezii, je vždy celková, přičemž je prováděna anesteziologem za pomoci 

anesteziologické sestry. Pacient je vždy uložen v poloze na břiše s příslušným 

podložením, kdy je podložen v oblasti beder a hrudníku měkkými válci a v oblasti 

obličeje gelovou podložkou. Hlavní rozdíl je v provedení řezu, kdy u klasické otevřené 

stabilizace bederní páteře se provádí řez o délce 20 cm a jelikož se jedná o otevřenou 

operační techniku je nutno odloučit svalstvo od kostěných struktur ve větším rozsahu. 

Odloučení svalstva od kostěných struktur ve větším rozsahu způsobuje větší devastaci 

svaloviny a vazů bederní páteře, což vede nejen k větším krevním ztrátám, ale i k delší 

době rekonvalescence či delšímu časovému horizontu pro návrat do běžného života. 

V důsledku větší linie řezu a nutnosti rozsáhlé skeletizace je u této metody prokázána  

také větší spotřeba analgetik. U techniky MIDLF je veden řez pouze o délce 5 cm,  

čímž se tato technika stává šetrnější k pacientovi. U techniky MIDLF dochází díky krátké 

linii řezu k minimálnímu pohmoždění měkkých tkání a svalů podél páteře, menším 

krevním ztrátám a rychlejší rehabilitaci s dřívějším návratem zpět do běžného života,  

a to průměrně až o 14 dní dříve. 
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Dalším rozdílem je směr zavedení šroubů a jejich velikost, a to jak jejich průměr,  

tak délka. U klasické otevřené stabilizace bederní páteře je využíváno větších šroubů, 

jejichž průměr je větší až o 1 mm a delší cca o 10 mm. Je třeba si uvědomit, že se jedná  

o šrouby, které se zavádí do obratle, a tento velikostní rozdíl je tedy celkem markantní. 

U klasické otevřené stabilizace se šrouby zavádějí v ose pediklů, což je u operační 

techniky přesně naopak.  Kratší šrouby u operační techniky MIDLF jsou zapotřebí 

zejména z toho důvodu, že se nezavádí v ose pediklů. 

Průměrná doba operace se u operační techniky MIDLF pohybuje okolo 148 minut 

a u klasické otevřené stabilizace bederní páteře okolo 178 minut. Je nutno podotknout,  

že tento čas se u každého pacienta může lišit, a to zejména v případě komplikací,  

které mohou během operace nastat, a operaci tak podstatně prodloužit. V tomto případě 

se však operatér nemůže ohlížet na s tím spojené zvýšení nákladů, ale musí brát v potaz 

pacientovo zdraví a zákrok provést, jak nejlépe umí, ať už to trvá dobu jakkoliv dlouhou. 

Pro provedené operaci je u obou operačních technik pacient 1–2 dny hospitalizován  

na jednotce intenzivní péče a následně je přeložen na standardní oddělení. Propuštění  

do domácí péče se liší průměrně o dva dny, přičemž pacienti po zákroku technikou 

MIDLF jsou domu propuštěni dříve. 

Režim po operaci se také nijak zásadně neliší. Rozdíl je pouze v možné době návratu  

do běžného života, která je příznivější opět v případě operace technikou MIDLF. 

Je prokázáno, že tato metoda může zkrátit dobu rehabilitace až o třetinu. 

Rozdíly, které by mohly zásadně ovlivňovat náklady na jednotlivé operační techniky, 

jsou, jak již bylo výše zmíněno, zejména delší doba hospitalizace a vyšší spotřeba 

analgetik u klasické otevřené stabilizace bederní páteře. Ovšem ani díky těmto dvěma 

skutečnostem nepřevyšují náklady klasické otevřené stabilizace bederní páteře náklady 

na operační techniku MIDLF, a to zejména z důvodu vyšších nákladů na zvlášť účtovaný 

materiál spotřebovaný u operační techniky MIDLF.  Pokud by byly brány v úvahu  

také náklady, které vzniknou pacientovi, ale také celé společnosti a ne pouze nemocnici, 

je nutné zmínit, že v takovém případě by byly nejspíše vyšší náklady na klasickou 

otevřenou stabilizaci bederní páteře. Toto si autorka troufá tvrdit z faktu, že u klasické 

otevřené stabilizace bederní páteře je až o třetinu delší doba pro návrat do běžného života,  

což je spojeno s delší pracovní neschopností. Tento poznatek tak zvyšuje náklady nejen 

pacientovi, ale také celé jeho rodině a státu. Touto problematikou by se nadále mohla 

zabývat případná navazující HTA studie. 
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Je nutné podotknout, že každý pacient je individuální. Jeho individualita se týká  

jak závažnosti jeho problémů, tak i rychlosti rekonvalescence každého jedince. 

Samozřejmě se může stát, že pacient, který podstoupí klasickou otevřenou stabilizaci 

bederní páteře, se může vrátit do běžného života dříve, než pacient po operaci technikou 

MILDF, což může být zapříčiněno nižším věkem pacientů, kteří podstupují klasickou 

otevřenou stabilizaci bederní páteře. Ovšem ze získaných dat vyplývá, že tato situace  

je spíše výjimkou a i přes nižší věk těchto pacientů je jejich rekonvalescence delší  

než u pacientů, kteří podstoupili operační techniku MIDLF. 

Dalším důležitým poznatkem je, že stabilizace bederní páteře technikou MIDLF  

je pravděpodobně mechanicky méně pevná a v některých případech by mohlo dojít 

k vytrhnutí šroubů. Na tuto skutečnost je třeba brát zřetel v následné rehabilitaci,  

kdy je zapotřebí, aby pacient rehabilitoval opatrně. Kdyby došlo k větší zátěži  

či případnému pádu v prvních měsících po operaci technikou MIDLF, mohly  

by vzniknout závažnější komplikace. Výše zmíněné argumenty poukazují na to,  

proč se stále více využívá klasická otevřená stabilizace bederní páteře. Četnější využití 

klasické otevřené stabilizace bederní páteře tedy není primárně kvůli ceně, ale z důvodu 

mechanické stability. Transpedikulárně zaváděné šrouby u této techniky lépe drží a celá 

konstrukce je mechanicky stabilnější. Technika MIDLF se proto také využívá u starších 

pacientů s nižší pohybovou aktivitou a zároveň se nevyužívá u obézních pacientů 

z důvodu následné větší zátěže. Starší pacienti u techniky MIDLF ovšem na druhou stanu 

profitují z kratší doby operace. V současné době neexistuje studie, která by prokazovala 

odlišnost v mechanické stabilitě obou technik, ovšem směr zavádění a z toho plynoucí 

délka ukotvení šroubů mnoho napovídá. 

Závěrem by autorka ráda podotkla, že operační technika MIDLF je sice z porovnávaných 

operačních technik tou dražší, ovšem z klinických dat vychází jako více šetrná 

k pacientovi, což je pro pacientovo zdraví žádoucí. Ovšem každá z technik  

má svá negativa i pozitiva. Samozřejmostí však stále zůstává, že každému jednotlivému 

pacientovi je potřeba zvolit takovou operační techniku, která bude nejvhodnější vzhledem 

k jeho zdravotnímu stavu a ne s ohledem na náklady, které z operačního výkonu plynou. 
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Závěr 

Hlavním cílem práce bylo vyčíslení skutečných nákladů na miniinvazivní operační 

techniku degenerativního onemocnění bederní páteře MIDLF a následné porovnání 

zjištěných nákladů s náklady na klasickou otevřenou stabilizaci bederní páteře v jedné 

konkrétní nemocnici v České republice. Tento cíl byl stanoven na základě podrobné 

analýzy současného stavu operační techniky MIDLF, kdy byla zjištěna absence 

ekonomické analýzy. Na základě analýzy uvažovaných metod byla také stanovena 

vhodná kalkulační metoda Activity-Based Costing, která poskytuje nejpodrobnější 

informace o vynaložených nákladech na jednotlivé operační techniky řešené v diplomové 

práci. Kalkulace Acitivity-Based Costing sleduje tok nákladů u jednotlivých procesů  

a aktivit a využitím této procesní kalkulace nákladů ve zdravotnických zařízeních  

lze dosáhnout regulace především režijních nákladů. Náklady jsou zde členěny podle 

reálné spotřeby zdrojů. Toto členění nákladů umožňuje managementu nemocnic získat 

relevantní informace potřebné pro vnitropodnikové řízení. 

V rámci diplomové práce byly dále stanoveny dva dílčí cíle, a to zaprvé komparativní 

porovnání zmíněných operačních technik z hlediska postupu léčby, délky hospitalizace 

pacientů, krevních ztrát během operace a dalších stanovených klinických aspektů. 

Druhým dílčím cílem bylo porovnání skutečných zjištěných nákladů  

na operační techniku bederní páteře MIDLF s úhradami od zdravotních pojišťoven. 

K tomuto srovnání bylo pro zajímavost připojeno také srovnání klasické otevřené 

stabilizace bederní páteře s úhradami od zdravotních pojišťoven. 

Z výpočtu nákladů vyplývá, že technika MIDLF je dražší než klasická otevřená 

stabilizace bederní páteře. Nákladový rozdíl těchto dvou operačních technik může být 

způsoben vyššími náklady na spotřebovaný, zvlášť účtovaný materiál u operační techniky 

MIDLF. U klasické otevřené stabilizace je sice prokázána vyšší spotřeba analgetik a delší 

doba hospitalizace po absolvovaném operačním výkonu, ovšem ani díky těmto dvěma 

zmíněným faktům nepřesahují náklady na klasickou otevřenou stabilizaci bederní páteře 

náklady na operační techniku MIDLF. 

Co se týče porovnání zjištěných nákladů na operační techniku MIDLF a klasickou 

otevřenou stabilizaci bederní páteře s úhradami od zdravotních pojišťoven, jsou úhrady 

pro obě tyto metody nižší. Jelikož jsou úhrady od zdravotních pojišťoven pro obě dvě 

operační techniky nižší než zjištěné skutečně vynaložené náklady, je patrné,  

že nemocnice na provedení těchto operačních technik tratí. Vynaložené náklady,  

které jsou nad rámec úhrad od zdravotních pojišťoven, je nemocnice nucena pokrývat 

z finančních zdrojů jiných výkonů, za které jim je poskytnuta úhrada převyšující jejich 

skutečné náklady. 
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Zmíněný rozdíl mezi zjištěnými skutečnými náklady a úhradami od zdravotních 

pojišťoven může být způsoben neaktuálností vypočtených úhrad zdravotních pojišťoven. 

Tyto ne zcela aktuální úhrady zdravotních pojišťoven jsou zřejmě zapříčiněny rychlým 

progresem nových technologií, za které jsou nemocnice nuceny platit čím dál více peněz. 

Tento fakt by se mohl týkat zejména klasické otevřené stabilizace bederní páteře,  

jež je starší technikou než technika MIDLF. Tuto situaci by bylo možné vyřešit 

navýšením úhrad od zdravotních pojišťoven. 

Po následné komparaci obou uvažovaných operačních technik a porovnání zjištěných 

skutečných nákladů bylo dospěno k závěru, že operační technika MIDLF je sice dražší 

operační technikou, ovšem z pohledu porovnávaných klinických aspektů šetrnější 

k pacientovi, a to nejen z hlediska následné bolesti a rekonvalescence. Je nutno 

podotknout, že ne vždy je pacient vhodný pro indikaci operační techniky MIDLF  

a i přes veškeré výhody této operační techniky je nutné, aby pacient podstoupil klasickou 

otevřenou stabilizaci bederní páteře. 

Hlavním přínosem diplomové práce je, že by mohla být dále využita jako podklad  

při dohodovacím řízení nemocnice se zdravotními pojišťovnami o úhradách jednotlivých 

výkonů, především tedy operačních technik, které byly analyzovány v diplomové práci. 

Kromě toho by práce mohla sloužit jako metodika pro výpočet nákladů ostatních oddělení 

v Krajské nemocnici Tomáše Bati, které mají vysoké náklady a chtěly by mít podrobnější 

přehled o vynaložených nákladech na jednotlivé prováděné výkony, což jim může 

poskytnout právě kalkulace Activity-Based Costing. Dále by mohla být zpracována  

HTA studie navazující na tuto diplomovou práci, která by mimo jiné analyzovala přínosy 

operační techniky MIDLF, a to zejména z perspektivy pacienta, kterému v důsledku 

dlouhé pracovní neschopnosti vznikají nemalé náklady. 
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