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ABSTRAKT 

 

Nákladová efektivita včasné rehabilitace pacientů po cévní mozkové příhodě 

Práce zpracovává problematiku včasné rehabilitace po cévní mozkové příhodě 

(CMP). Cílem práce je na základě dat získaných z proběhlé klinické studie analyzovat 

klinické efekty terapie, náklady na hospitalizaci a porovnat nákladovou efektivitu pro 

skupiny pacientů dle tíže postižení. Výsledky práce prokázaly vazbu skóre z testu 

Barthelové a Testu funkční soběstačnosti na kategorii pacienta v ústavní péči dle 

Seznamu zdravotních výkonů. Průměrné celkové náklady na hospitalizaci na včasném 

rehabilitačním lůžku byly z perspektivy poskytovatele vyčísleny na 114 489 Kč, 

průměrné náklady přepočítané na den pak činí 5 104 Kč. Analýza nákladové efektivity 

vychází z kategorií dle Seznamu zdravotních výkonů a jako nejefektivnější stanovuje 

skupinu částečně soběstačných pacientů. Vazba mezi funkčním deficitem pacienta a 

výslednými náklady na hospitalizaci byla prokázána a součástí práce je na základě tohoto 

vztahu také doporučení pro systém úhrad DRG v závislosti na kategorii pacienta v ústavní 

péči.   
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ABSTRACT 

 

Cost effectiveness of early rehabilitation of patients after stroke 

The thesis deals with the problems of early rehabilitation after stroke. The thesis, 

based on the facts obtained from a recent clinical study, aims at analysing the clinical 

effects of the therapy, the cost of hospitalization, and comparing cost effectiveness for 

different groups of patients according to the seriousness of their disability. The results of 

the study proved the connection of the Barthel Index score and the Functional 

Independence Measure with the category of patients in institutional care according to the 

List of medical procedures. The average cost of hospitalization at early rehabilitation 

ward from the provider’s point of view was assessed at 114 489 CZK, the average cost 

per day at 5 104 CZK. The cost effectiveness analysis is based on the categories according 

to the List of medical procedures, and determines the group of partially self-sufficient 

patients as the most effective. The connection between the patient’s functional deficit and 

the resulting cost of hospitalization has been proved, and the thesis contains, among 

others, recommendations for the DRG payment system depending on the categories of 

patients in institutional care. 
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Seznam symbolů a zkratek 

Seznam zkratek 

zkratka  význam 

ADL   Activities of Daily Living 

AR – DRG  Australian refined diagnosis-related groups 

AUD   Australský dolar 

AVERT  A Very Early Rehabilitation Trial 

BI   Barthel Index 

ZBI   Základní Barthel Index 

RBI   Rozšířený Barthel Index 

C   náklady 

CEA   cost-effectiveness analýza 

CMP   cévní mozková příhoda 

CoT   Cost of Treatment 

č.   číslo 

ČR   Česká republika 

ČVUT   České vysoké učení technické 

DRG   Diagnosis Related Groups 

E   efekt (klinický) 

EBI   Extended Barthel Index 

EEP   Economic Evaluation Plan 

EIZ   elektronický informační zdroj 

FIM   Functional Independence Measure 

FIM – M  Functional Independence Measure – motorická složka 

FIM – K   Functional Independence Measure – kognitivní složka 

HTA   Healt Techonolgy Assessment 

ICF   International Classification of Functioning, Disability and Health  

m   metr 

MKN   Mezinárodní klasifikace nemocí 

mm Hg  milimetr rtuťového sloupce 
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mRS   modifikovaná Rankinova škála 

NIHSS   National Institute of Health Stroke Scale 

QALY   Quality-Adjusted Life Years 

RBI   Rozšířený Bathel Index 

SAQoL–39   Stroke and Aphasia Quality of Life Scale–39 

VERSE  Very Early Rehabilitation in Speech after Stroke 

VM   včasná mobilizace 

WAB   Western Aphasia Battery 

z.s.   zapsaný spolek 

ZBI   Základní Barthel Index 

ZPM   získané poškození mozku 
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1 Úvod 

Tématem mé diplomové práce je nákladová efektivita včasné rehabilitace pacientů 

po cévní mozkové příhodě. Vzhledem ke skutečnosti, že jsem bakalářem v oboru 

fyzioterapie, je mi oblast rehabilitace všeobecně blízká a během praxí v rámci minulého 

studia jsem mohl poznat diagnózu cévní mozkové příhody (CMP) v klinickém prostředí 

na rehabilitačních odděleních. Jako fyzioterapeut, tedy „koncový článek“ v rámci 

zdravotnického zařízení, jsem však neměl možnost diagnózy zkoumat z ekonomického 

hlediska a nahlížet na ně například z pohledu vynaložených nákladů. I tato osobní 

zkušenost je jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl zpracovat práci v této oblasti. 

První kapitola práce je věnována vymezení a definici nezbytných pojmů, které 

s tématem souvisí, ve druhé části je formou literární rešerše zpracován současný stav 

problematiky v ČR a ve světě. Zbytek práce je věnován praktickému zpracování dat 

z klinického experimentu, na kterých je tato diplomová práce vystavena. Na reálných 

datech jsou tak analyzovány klinické efekty, náklady a nákladová efektivita rehabilitace 

na včasných rehabilitačních lůžkách tří českých nemocnic. 

Ačkoli je včasný nástup rehabilitace po CMP považován za standard, je důležité 

poznatky odborníků z jejich každodenní praxe podkládat i exaktními klinickými 

experimenty. Poznatky o nákladové stránce včasné rehabilitace po CMP jsou ještě 

omezenější než ty klinické, avšak například pro správné nastavení úhrad a tedy efektivity 

celého zdravotního systému jsou zásadní. 

1.1 Cíle práce 

Cílem diplomové práce je analýza nákladové efektivity rehabilitace po cévní mozkové 

příhodě na včasných rehabilitačních lůžkách a její porovnání pro skupiny pacientů podle 

tíže postižení. Jako součást prospektivního observačního výzkumu ve VFN Praha, 

Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a Fakultní nemocnici Ostrava budou detailně 

analyzovány klinické efekty terapie a také náklady na hospitalizaci z pohledu 

poskytovatele i plátce péče. Dalším cílem je na základě poznatků získaných při 

zpracování diplomové práce formulovat doporučení pro úpravu úhrad podle DRG za 

rehabilitaci pacientů po CMP.  
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2 Teoretická část 
Tato část práce má za úkol stručně seznámit s důležitými pojmy, které se s tématem 

pojí. Konkrétně budou vysvětleny termíny, jako jsou cévní mozková příhoda, včasná 

rehabilitace či analýza nákladové efektivity (CEA). 

2.1 Cévní mozková příhoda 
Cévní mozková příhoda (CMP) je onemocnění, které vzniká na podkladě narušení 

cévního zásobení nervové tkáně mozku. V České republice bylo za rok 2010 s touto 

diagnózou hospitalizováno 30 993 pacientů s průměrnou délkou pobytu v nemocnici 13,6 

dní. Z tohoto počtu pak 8020 pacientů na následky CMP zemřelo. [1] 

Podle etiologie vzniku se CMP dělí na: 

a) ischemickou CMP ‒ tvoří asi 80 % všech CMP, vzniká zúžením či uzávěrem 

mozkové cévy např. trombem či embolem a následnou ischemizací mozkové 

tkáně;  

b) hemorhagickou CMP ‒ vzniká intracerebrálním či subarachnoideálním 

krvácením.  

Klinický nález u obou typů onemocnění je stejný a k jejich rozlišení je třeba vyšetření 

zobrazovací metodou. Mezi hlavní symptomy se řadí náhle vzniklá hemi- či mono- 

paréza, paréza nervus facialis a porucha řečí (afázie).  Dále se může objevovat kvalitativní 

či kvantitativní porucha vědomí, poruchy čití na polovině těla, dvojité vidění či výpadek 

poloviny zorného pole a další. [2] 

Pacient se vzniklou CMP je v ČR dle pokynů Ministerstva zdravotnictví převezen do 

komplexního cerebrovaskulárního centra, iktového centra či jiného dostupného zařízení, 

které mu může poskytnout náležitou zdravotní péči. Zde se na lůžkách akutní péče 

zahajuje terapeutická intervence. [3] 

2.2 Včasná rehabilitace 
Rehabilitace pacientů po cévní mozkové příhodě je důležitým nástrojem v celém 

procesu rekonvalescence. Při CMP často dochází k nevratnému strukturálnímu poškození 

mozkové tkáně, na jehož základě vzniká i funkční deficit. Rehabilitace má za úkol 

zamezit dalším komplikacím a pozitivně ovlivňovat zdravotní stav pacienta. Ačkoli 

nervová tkáň člověka není schopna reparace, díky vlastnosti zvané neuroplasticita nemusí 

být poškození funkce trvalé. Právě tuto vlastnost, která navzdory poškozeným neuronům 

umožňuje znovuvybudování nervových drah, fyzioterapeuti pomocí konkrétních technik 

využívají. Podmínkou úspěchu je však včasný nástup a dostatečná intenzita rehabilitace. 

Jak brzo po propuknutí onemocnění a jakým způsobem má intervence fyzioterapeuta 

začít, se pokusím zmapovat na základě dostupných publikací v kapitole Současný stav 

problematiky. [4] 
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2.2.1 Organizace včasné rehabilitace pacientů po CMP v České 

republice 

Péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou v ČR nebyla historicky dobře 

organizována. Organizace péče byla roztříštěná a vzhledem k nedostatečnému počtu 

lůžek oddělení včasné rehabilitace, která by byla schopna poskytovat péči na odpovídající 

úrovni, se pacienti s CMP často dostávali do zdravotnických zařízení, která poskytují až 

péči následnou. Taková pracoviště nebyla schopna zajistit náležitou terapii a pacienti tak 

zůstávali často těžce postiženi. 

Na základě doporučení European Stroke Organization z roku 2008 se Ministerstvo 

zdravotnictví České republiky rozhodlo následovat vzor vyspělých evropských států a 

prostřednictvím Věstníku ministerstva zdravotnictví České republiky č. 2 z roku 2010 [5] 

dalo vzniknout trojstupňové síti specializovaných pracovišť pro péči o pacienty s CMP. 

V nově definovaném systému byly rozlišeny tři úrovně specializovaných 

zdravotnických zařízení: 

1. komplexní cerebrovaskulární centra – nejvyšší úroveň; 

2. iktová centra – nižší úroveň; 

3. ostatní cerebrovaskulární péče – základní úroveň. [5] 

Věstník MZČR č. 11 z roku 2015 [6] pak pro první dvě zmíněné úrovně používá 

názvy Centrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče a Centrum vysoce 

specializované péče o pacienty s iktem. 

Chce-li zdravotnické zařízení obdržet status jedné z těchto úrovní, musí splnit 

personální, materiálně-technická, organizační a ostatní kritéria, která jsou ve Věstníku 

definována. Právě v sekci Organizační kritéria je zakotveno poskytování rehabilitace. Ta 

začíná již na lůžkách neurologické JIP, odkud jsou pacienti ve stabilizovaném stavu 

překládáni na specializovaná lůžka včasné rehabilitace. [5] 

Mechanismus úhrady za péči o pacienty hospitalizované na včasných rehabilitačních 

lůžkách probíhá jako na akutních lůžkových odděleních standardně systémem DRG.   

2.3 Analýza nákladové efektivity (CEA) 
Analýza (cost-effectiveness analysis, CEA) patří mezi základní ekonomické analýzy 

využívané v hodnocení zdravotnických technologií (HTA). Tato metoda slouží ke 

stanovení poměru získaného efektu a vynaložených nákladů jedné technologie ve 

srovnání s technologií alternativní. Vztah pro určení nákladové efektivity je znázorněn 

vzorcem: 

𝐸1
𝐶1
>
𝐸2
𝐶2

 

V tomto případě vzorec říká, že podíl efektů a nákladů technologie 1 je větší než 

obdobný podíl u technologie 2. První technologie je tedy vůči druhé nákladově 

efektivnější. V praxi se využívá i alternativní podoba vzorce s převrácenými hodnotami 

E a C. Náklady jsou v rámci CEA vyjádřeny v peněžních jednotkách, efekty pak 

v (libovolných) naturálních jednotkách – klinických výstupech (outcomes). [7] 
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3 Současný stav problematiky 
V této části práce je zpracována literární rešerše, která má za úkol zmapovat 

nákladovou efektivitu včasné rehabilitace pacientů po CMP u nás a ve světě. Nejprve je 

nastíněna metodologie, se kterou byla rešerše vypracována, a dále jsou rozebrány studie 

a články, které jsou jejím výsledkem. 

3.1 Strategie vyhledávání 
Pro analýzu současného stavu byly vybrány následující internetové databáze: 

 SpringerLink (link.springer.com) 

 PubMed (ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) 

 Science Direct (sciencedirect.com) 

 Web of Science – MEDLINE (apps.webofknowledge.com) 

Přístup do jednotlivých databází byl zprostředkován přes bránu EIZ ČVUT 

(dialog.cvut.cz). Hesla pro vyhledávání vychází z anglického překladu názvu práce:  

„Cost effectiveness of early rehabilitation of patients after stroke“. 

Z názvu byly vyřazeny předložky (of, of, after) a slovo „patients“, které pro 

vyhledávání nemá přílišný význam. Výsledná klíčová slova a logické operátory zvolené 

pro vyhledávání vypadají takto: 

stroke AND „early rehabilitation“ AND „cost effectiveness“ 

Vyhledávání bylo dále omezeno časově na rok 2008 až současnost a v databázi 

SpringerLink byly z výsledků vyřazeny „Previews“. Počet vyhledaných článků a jejich 

selekce vypadala následovně. 

 

3.2 Současný stav problematiky ve světě 
V této kapitole budou představeny výsledky literární rešerše ze států mimo Českou 

republiku. Každá podkapitola bude věnována konkrétnímu článku či studii a jejím úkolem 

je komplexně shrnout ty nejdůležitější informace pro tuto diplomovou práci.  

 

Výsledný počet po přidání 1 článku mimo klíčová slova: 7

Po selekci na základě obsahu (přečtení plného textu): 6 článků

Po selekci na základě abstraktů: 12 článků

Po selekci na základě názvů: 42 článků

Po odstranění duplikátů: 123 článků

Vyhledání dle klíčových slov: 137 článků



 

15 

 

A Very Early Rehabilitation Trial (AVERT): Primary Outcome [8] 

Tento článek J. Bernhardtové a kol., který vyšel v časopise Physiotherapy v roce 

2015, je jednou z publikací, které se zabývají studií s názvem „A very early rehabilitation 

trial“ – ve zkratce AVERT. Jedná se o rozsáhlou studii, jejíž jednotlivé části budou 

rozebrány v dalších podkapitolách. Ačkoli článek vyšel relativně nedávno, čtenářům 

poskytuje stručné, ale ucelené informace o studii, a proto byl zařazen na začátek.  

Autoři studie předpokládají, že včasná rehabilitace, kterou definují jako trénink 

mobility mimo lůžko začínající do 24 hodin od CMP, se pozitivně podílí na péči v rámci 

iktové jednotky (stroke unit). Dodávají však, že tento předpoklad dosud nebyl podpořen 

randomizovanou kontrolovanou studií, a právě proto se rozhodli provést studii AVERT, 

která má za úkol nashromáždit informace o této intervenci. 

Hlavní hypotézou autorů je, že včasná mobilizace (VM) pacienta po CMP ve 

srovnání s běžnou péčí pozitivně ovlivňuje soběstačnost tři měsíce po nástupu 

onemocnění, což hodnotí pomocí modifikované Rankinovy škály (mRS, viz dále). Dále 

autoři předpokládají (sekundární hypotézy), že VM ve srovnání s běžnou péčí zvýší počet 

pacientů schopných chodit bez asistence a rychlost jejich zotavení, sníží počet a závažnost 

komplikací, vyústí ve vyšší kvalitu života 12 měsíců po CMP a je nákladově efektivní. 

Design 

AVERT je prospektivní randomizovaná mezinárodní studie, která probíhá ve dvou 

paralelních ramenech a je zaslepená pro hodnotitele. Rekrutováni byli pacienti starší 18 

let s anamnézou cévní mozkové příhody do 24 hodin od propuknutí. Vyřazeni byli 

pacienti se závažným hendikepem ještě před CMP, pacienti se závažnými komorbiditami, 

či pacienti podstupující paliativní léčbu. Samotná intervence nastupuje do 24 hodin a je 

prováděna týmem fyzioterapeutů a zdravotních sester po dobu nejdéle 14 dnů (končí dříve 

v případě propuštění v kratší době než je 14 dnů). Po 3 a 12 měsících budou výstupy 

(outcomes) shromažďovány „zaslepeným“ hodnotitelem prostřednictvím návštěv 

pacientů v jejich domovech. Primárním výstupem je mRS po třech měsících, 

sekundárními výstupy jsou uplynulý čas do chůze bez asistence (ve dnech), množství 

komplikací, kvalita života a nákladová efektivita. 

Nábor do studie začal 1. června 2006 a byl ukončen 16. října 2014, vzorek ve 

výsledku čítal 2104 pacientů z následujících pěti zemí: 

 Austrálie 1054 pacientů 

 Nový Zéland 189 

 Malajsie 123 

 Singapur 128 

 Velká Británie 610 

Výsledky 

Průměrný věk pacientů byl 70,6 let se směrodatnou odchylkou 12,8; muži tvořili  

61,1 % vzorku; 81,5 % prodělalo onemocnění poprvé a 87,7 % pacientů bylo diagnosti-

kováno s ischemickou formou CMP. Autoři chválí méně než 1% absenci dat pro primární 

výstup a v závěru shromážděná data obecně považují za vysoce kvalitní. Dále 
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předpokládají, že jejich studie, nezávisle na jejích výsledcích, změní využívaná 

doporučení v oblasti iktových jednotek 

A Very Early Rehabilitation Trial For Stroke (AVERT): Phase II 

Safety And Feasibility [9] 

Jedná se o práci stejných autorů, jako v předešlém článku (J. Bernhardtová et al.) a 

opět se váže ke studii AVERT. Tato pilotní studie byla publikována roku 2008 v časopise 

Stroke a jejím úkolem je zkoumat, zda je včasná mobilizace pacientů po CMP (prováděná 

podle protokolu pro studii AVERT) bezpečná a proveditelná.  

Design 

Jedná se o prospektivní randomizovanou kontrolovanou studii, do které byli 

rekrutováni pacienti z iktových jednotek dvou melbournských nemocnic. Mezi podmínky 

přijetí do studie byl věk vyšší než 18 let, hospitalizace do 24 hodin od nástupu symptomů 

CMP, dále stanovené rozmezí hodnot systolického krevního tlaku, saturace kyslíkem, 

srdeční frekvence, tělesné teploty a pacienti dále museli být schopní reagovat na verbální 

pokyny. Naopak vyřazení byli ti, kteří měli hodnotu mRS premorbidně vyšší než 3, anebo 

jejichž stav se rapidně zhoršil do hodiny od přijetí na oddělení, dále pacienti s akutním 

koronárním syndromem, závažným selháním srdce, zlomeninou dolní končetiny či 

pacienti vyžadující paliativní péči. Ve výsledku bylo mezi březnem 2004 a únorem 2006 

vybráno 71 pacientů o průměrném věku 74,7 let (směrodatná odchylka 12,5), z nichž 

87 % prodělalo ischemickou formu CMP.  

Pacienti byli podle škály „The National Institutes of Health Stroke Scale“ (NIHSS) 

rozděleni do skupin lehce, středně a těžce nemocných. Autoři následně rekrutovali 

z každé skupiny stejné množství pacientů a randomizovali je do ramenou pro VM a 

běžnou péči v poměru 38 ku 33 pacientům. 

Intervence u pacientů skupiny VM začala do 24 hodin od nástupu příznaků CMP. 

Pacienti byli za pomoci školeného personálu vertikalizováni (sed či stoj) alespoň dvakrát 

denně jako nadstavba běžné péče, a to 6 dní v týdnu po dobu 14 dnů (nebo do propuštění, 

proběhlo-li dříve). Během prvních tří dnů intervence byly pacientům před vertikalizací 

monitorovány životní funkce. 

Primární výstup pro hodnocení bezpečnosti byl počet úmrtí za tři měsíce. Primární 

výstup pro hodnocení proveditelnosti bylo dosažení významného rozdílu v celkové dávce 

mobilizace mezi skupinami. Terapeuti při intervencích zaznamenávali, kolik minut 

terapie trvala a jaké polohy s pacientem dosáhli, touto kombinací byla stanovena celková 

dávka terapie pro obě skupiny (VM vs. běžná péče). 

Sekundární výstupy bezpečnosti zahrnovaly počet závažných nežádoucích událostí 

(vážné pády či jiné život ohrožující události), zhoršení stavu v prvních sedmi dnech podle 

„European Progressing Stroke Study“, pocit nadměrné únavy po terapii dle „Borg 

Perceived Exertion scale“ a počet případů, kdy pacienti ve skupině VM nemohli 

pokračovat v intervenci kvůli třikrát po sobě naměřenému poklesu systolického tlaku 

o více než 30 mm Hg. Sekundární výstupy proveditelnosti jsou čas od CMP do první 

mobilizace a zvýšení dodávek mobilizace na náhodný vzorek pacientů s cévní mozkovou 

příhodou během provádění studie („kontaminace“ ostatních pacientů). 
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Dále se zkoumala disabilita v podobě skóre mRS ve 3, 6 a 12 měsících. „Dobrý 

výstup“ je definován jako mRS skóre 0–2, „špatný výstup“ pak 3–6. 

Výsledky 

Celkově v pozorovaných skupinách zemřelo 11 (15,5 %) pacientů (8 ve skupině VM, 

3 ve skupině běžné péče). Z toho 6 pacientů zemřelo během 14 dnů hospitalizace, zbylých 

pět mezi 15. dnem a 3 měsíci – všichni na následky těžších forem CMP. Rozdíl 

v úmrtnosti mezi jednotlivými skupinami autoři nepovažují za významný. Celková dávka 

terapie u skupiny VM byla více než dvojnásobná oproti běžné péči (167 minut vůči 69 

minutám). Medián času mezi nástupem symptomů CMP a první rehabilitací byl u VM 

18,1 hodin oproti 30,8 hodin u standardní péče.  

Celkový počet závažných nežádoucích událostí ve třech měsících (bez úmrtí) mezi 

skupinami byl srovnatelný – 15 u VM oproti 14 u běžné péče. Nezávažných nežádoucích 

událostí pak bylo u skupiny VM méně než u běžné péče (61 vůči 76). Mezi skupinami 

dále nebyl významný rozdíl v počtu pádů (19,7/1000 lůžkodnů u VM oproti 22,8/1000 

lůžkodnů u běžné populace) ani v dalších sekundárních výstupech.  

Dobrého výsledku v rámci hodnocení disability dosáhlo ve 12 měsících 38,9 % 

pacientů z VM skupiny oproti 24,2 % ve skupině běžné péče – to autoři považují za sig-

nifikantní, ačkoli rozdíl mezi oběma skupinami ve 3 a 6 měsících byl v této oblasti 

nevýznamný.    

Autoři výsledky studie hodnotí pozitivně – protokol pro AVERT, který vytvořili a 

kde rehabilitace nastupuje do 24 hodin od prvních příznaků mozkové mrtvice, je dle jejich 

mínění bezpečný a proveditelný v praxi. To také bylo hlavním důvodem pro provedení 

této studie. Klinickou a nákladovou efektivitu hodlají autoři dále zkoumat v rozsáhlejší 

randomizované kontrolované studii. 

 

Economic Evaluation alongside a Phase II, Multi-Centre, 

Randomised Controlled Trial of Very Early Rehabilitation after 

Stroke (AVERT) [10] 

Tato studie byla publikována roku 2008 v časopise Cerebrovascular Diseases a za 

jejím vytvořením stojí K. Tay-Teo, J. Bernhardtová a kolegové. Studie zmíněná 

v předešlém bodě předkládá důkaz, že mobilizace pacientů do 24 hodin od CMP je 

bezpečná a proveditelná. Autoři však dodávají, že potenciální ekonomické přínosy 

implementace VM jsou stejně důležité jako lepší klinické efekty. Tato druhá pilotní 

studie pro AVERT se tedy úzce pojí s předešlou – byla provedena na totožném vzorku 

pacientů a má za úkol zkoumat nákladovou efektivitu definované intervence oproti 

běžné péči za 12 měsíců a přinést autorům zkušenosti ke zlepšení designu dalších fází 

AVERT.  

Design  

Jak bylo zmíněno výše, studie využívá stejného vzorku i intervence jako [9]. 

Měřítkem klinické efektivity (efficacy) byl zvolen jeden ze sekundárních výstupů 
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z předešlé studie – modifikovaná Rankinova škála, která výsledky pacientů dělila na 

„dobré“ (mRS 0–2) a „špatné“ (mRS 3–6).      

Náklady se autoři rozhodli posuzovat z celospolečenského hlediska. Konkrétní data 

byla získána ze zdravotnických záznamů. Z rozhovorů s pacienty, které proběhly po 3, 6 

a 12 měsících, pak výzkumníci získali souhrn dalších nákladových položek. Jejich 

peněžní hodnotu stanovili na základě celostátních průměrných cen v referenčním roce 

2014. Náklady na hospitalizaci pacienta byly počítány pomocí Australian Refined 

Diagnosis Related Groups (AR-DRGs) – jedná se o australský systém DRG, který 

zohledňuje závažnost onemocnění každého pacienta. Cena implementace VM pak byla 

počítána z průměrného hodinového platu fyzioterapeuta a studie počítá i s nepřímými 

náklady (ztráta produktivity) pomocí metody human capital approach. Kde to bylo nutné, 

diskontovalo se 3% mírou.      

Výsledky 

Dle výsledků předešlé studie nebyl výrazný rozdíl v úmrtí mezi oběma skupinami, 

naopak skupina VM měla větší tendenci směřovat k lepšímu zdravotnímu stavu. Hodnota 

průměrných nákladů na pacienta (bez započítání nepřímých nákladů) byla ve třech 

měsících 13 559 australských dolarů (AUD) pro skupinu VM a 21 860 AUD pro pacienty 

s běžnou péčí. Jedná se o úsporu v hodnotě 8301 AUD na každého pacienta ve skupině 

VM, na čemž se největší měrou podílely nižší celkové náklady na rehabilitaci u pacientů 

s VM. Rozdíl v nákladech zůstal významný i po 12 měsících, kdy průměrný náklad na 

pacienta skupiny VM činil 17 564 AUD a u pacienta s běžnou péčí 29 750 AUD. Při 

započítání nepřímých nákladů zůstal rozdíl v nákladech statisticky významný pouze 

v časovém rámci 12 měsíců (všichni tři pacienti, kteří byli v produktivním věku, byli 

randomizováni do skupiny standardní péče).  

Ačkoli je v krátkodobém horizontu VM nákladnější než standardní péče, jsou tyto 

náklady kompenzovány kratší dobou hospitalizace, výrazně nižšími náklady na 

rehabilitaci v post-akutní fázi onemocnění, nižšími náklady na komunitní péči a dalšími 

přínosy. Když je brána v potaz i tendence k lepším klinickým efektům VM, lze intervenci 

použitou v této studii považovat za dominantní.  

Studie tedy na vzorku 71 pacientů dokládá, že intervence VM spoří náklady a je i 

nákladově efektivní. Za slabinu však autoři považují, že studie nepracuje s náklady na 

neformální péči (z důvodu menšího rozsahu studie), které může potenciálně více využívat 

skupina VM než pacienti s běžnou péčí, kteří utratili větší obnosy za péči s asistencí 

profesionálů. 

Přes slibné výsledky této studie autoři v závěru opět dodávají, že získané informace 

bude nutné potvrdit v rozsáhlejší 3. fázi studie AVERT, v jejímž designu byly provedeny 

na základě aktuálních poznatků určitá vylepšení hlavně v oblasti sběru dat. 
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Efficacy and safety of very early mobilisation within 24 h of stroke 

onset (AVERT): a randomised controlled trial [11] 

Jedná se o studii J. Bernhardtové a kol. publikovanou v roce 2015 v časopise Lancet, 

která se opět váže ke studii AVERT. V této části studie autoři čtenáře seznamují 

s klinickou efektivitou a bezpečností včasné mobilizace na již finálním vzorku 2104 

pacientů.  

Design 

Způsob náboru pacientů a rysy zkoumané intervence byly popsány v [8] (viz výše). 

Randomizace pacientů z 56 iktových jednotek rozdělila pacienty do dvou skupin – 1054 

podstoupilo VM, 1050 běžnou péči. Pro možnost další analýzy byli pacienti sledováni 

v rámci menších podskupin na základě věku (18–65; 66–79; 80+), typu CMP, závažnosti 

onemocnění (lehké, střední a těžké), geografického regionu a času nástupu první 

mobilizace v hodinách (do 12, 12–24, 24+). Primárním výstupem bylo skóre mRS po 

třech měsících, které rozlišilo příznivý (0–2) a špatný (3–6) výsledek. Mezi sekundární 

výstupy patřila uplynulá doba, do kdy se pacient stal schopným ujít 50 metrů bez 

asistence, proporce pacientů, kteří byli schopni chůze bez asistence (50 m) po třech 

měsících, počet úmrtí a počet závažných nežádoucích účinků (bez úmrtí) v prvních třech 

měsících.  

Výsledky 

 Jedním z hlavních výsledků měl být klinický efekt VM ve srovnání s běžnou péčí. 

Studie přinesla poznatek, že více pacientů dosáhlo po třech měsících příznivého výsledku 

ve skupině běžné péče (50 %) než ve skupině VM (46 %). Z celkového počtu pacientů 

bylo 50 % schopno chůze bez asistence do 7 dnů od CMP a 75 % pak do 3 měsíců. Mezi 

skupinami v tomto ohledu nebyl významný rozdíl. Celková úmrtnost byla 8 % (7 % ve 

skupině běžné péče, 8 % u VM). Počet závažných nežádoucích událostí se mezi 

skupinami nelišil. Medián uplynulého času do první mobilizace byl u obou skupin do 24 

hodin od CMP, rozdíl mediánů však činil pět hodin ve prospěch VM. Ve skupině VM 

bylo 23 % pacientů mobilizováno do 12 hodin, 92 % do 24 hodin a 98 % do 48 hodin. 

Hodnoty těchto parametrů v kontrolní skupině byly 14 %, 59 % a 93 %. Medián času do 

první mobilizace u skupiny běžné péče se také v průběhu studie samovolně snižoval o 28 

minut každý rok. Dále je z výsledků vyvozeno, že pacienti s těžkým stupněm onemocnění 

či s hemorhagickou formou CMP mají menší pravděpodobnost příznivého výsledku po 

třech měsících.    

Samotní autoři přiznávají, že byli překvapeni nepříznivým efektem mobilizace do 24 

hodin po CMP, a to zejména vzhledem k výsledkům své pilotní studie [7]. Z výsledků je 

tedy patrné, že takto časná intervence o takovéto intenzitě není vhodnější než běžná péče. 

Autoři si dále v závěru kladou otázku, jejíž zodpovězení považují v budoucnosti za 

stěžejní, a sice kdy by tedy intervence měla efektivně nastupovat, z jakých prvků by měla 

sestávat a na jaké pacienty by měla být aplikována? 
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Economic Evaluation Plan (EEP) for A Very Early Rehabilitation 

Trial (AVERT) An international trial to compare the costs and cost-

effectiveness of commencing out of bed standing and walking training 

(very early mobilization) within 24 h of stroke onset [12] 

Toto je pátá a poslední publikace v rámci této literární rešerše, která se váže ke studii 

AVERT. L. Sheppardová a kolegové v roce 2016 představili prostřednictvím časopisu 

International Journal of Stroke plán ekonomické evaluace pro tuto randomizovanou 

kontrolovanou studii.  

Design 

Data ze vzorku 2104 pacientů z 56 iktových jednotek pro EEP byly shromažďovány 

prospektivně společně s daty pro klinickou efektivitu, bezpečnost a kvalitu života 

publikovanými v předešlé studii. Hlavním cílem EEP je stanovit, zda je VM oproti běžné 

péči nákladově efektivní – to bude provedeno pomocí analýzy nákladové efektivity po 12 

měsících, kde bude pro vyjádření efektů využíváno mRS. Dále bude zpracována analýza 

nákladů a užitku (CUA); QALY získané za 12 měsíců budou stanovena pomocí mRS a 

nástrojů Assessment of Quality of Life. Vhodnost vybraných metod sběru dat a dalších 

byly ověřovány v pilotní studii [9] z roku 2008 na užším vzorku pacientů. Autoři od 

studie očekávají, že pomůže ozřejmit ekonomický dopad cévní mozkové příhody na 

sektor zdravotnictví, samotné pacienty, jejich rodiny i širší společnost. 

 

A randomized controlled trial of very early rehabilitation in speech 

after stroke [13] 

Jedná se o článek o studii E. Godeckeové a jejích kolegů, který byl publikován roku 

2016 v časopise International Journal of Stroke. Autorka seznamuje s navrženým 

designem studie, která má za úkol zkoumat účinnost včasné rehabilitace řeči pro pacienty 

po cévní mozkové příhodě, kteří trpí afázií. 

Design 

A randomized controlled trial of very early rehabilitation in speech after stroke  

(VERSE) je prospektivní randomizovaná kontrolovaná studie o třech ramenech. Jejím 

úkolem je zjistit, zda je intenzivní terapie afázie oproti péči na běžném oddělení efektivní 

z klinického a nákladového hlediska za 12 týdnů po CMP. 

Primární hypotéza autorů říká, že intenzivní terapie afázie ve srovnání s běžnou péčí 

přinese alespoň 20% zlepšení komunikačních schopností za 12 týdnů od CMP. Klinické 

výstupy budou stanoveny pomocí nástroje Western Aphasia Battery (WAB). Sekundární 

hypotézy předpokládají, že terapie v experimentu VERSE vyústí ve skóre WAB o 4,4 % 

vyšší oproti rozšířené běžné péči („usual care-plus“) za 12 a 26 týdnů po CMP, dále že 

terapie v rámci VERSE vyústí v lepší kvalitu života (využitím SAQoL–39) oproti 

standardní péči po 12 a 26 týdnech a bude také oproti standardní péči nákladově efektivní 

v horizontu 26 týdnů.  

Zdravotně stabilizovaní dospělí pacienti trpící afázií (WAB skóre <93,7) jsou 

rekrutováni přibližně z 16 nemocnic napříč Austrálií a Novým Zélandem. Celkem 246 

pacientů bude randomizováno do tří ramen po 82. V době publikace článku byla zatím 

úspěšně nabrána data 109 pacientů ze 14 nemocnic. 



 

21 

 

Intervence u první skupiny sestává z běžné péče na oddělení, kterou provádí logoped 

(speech pathologist). Autoři předpokládají, že pacientům v této skupině se dostane cel-

kem přibližně 6 hodin takovéto péče. Druhá skupina bude dostávat rozšířenou běžnou 

péči – ta je definována jako soubor individuálních sezení s terapeutem o délce 45–60 

minut, 3–5x týdně v celkovém počtu 20 sezení s první terapií do 15 dnů od CMP. Třetí 

rameno se podrobí terapii VERSE. Její intenzita i čas nástupu se neliší od rozšířené běžné 

péče, avšak bude prováděna proškoleným personálem podle specializovaného protokolu 

vytvořeného pro tuto studii. 

Primární výstup je skóre WAB po 12 týdnech od CMP, mezi sekundární výstupy pak 

patří výsledky SAQoL–39 po 12 a 26 týdnech. Data o nákladech pro analýzu nákladové 

efektivity budou od pacientů shromážděna pomocí speciálního formuláře, který obdrží od 

„zaslepeného“ hodnotitele opět po 12 a 26 týdnech. Samotná analýza nákladové efektivity 

péče VERSE oproti kontrolním skupinám bude stanovena za období 26 týdnů. 

 

An exploration of the association between very early rehabilitation 

and outcome for the patients with acute ischaemic stroke in Japan: a 

nationwide retrospective cohort survey [14] 

Článek H. Matsui a jeho kolegů z roku 2010 pojednává o výzkumu, který byl 

proveden v Japonsku. Autoři předpokládají, že včasná rehabilitace po CMP má pozitivní 

vliv na klinické výstupy pacientů, avšak podobně jako autoři výše zmíněných studií 

dodávají, že tato domněnka nebyla zatím náležitě prověřena.  

Design 

Tato studie byla vystavena na datech z celostátního šetření, které proběhlo v roce 

2007 za účelem vytvoření case-mixu pro akutní péči a souvisejícího plánu úhrad. 

Autorům se v rámci této observační studie podařilo shromáždit data z 965 nemocnic, což 

tvoří asi 30 % z celkového počtu akutních lůžek v Japonsku. Do studie byli zahrnuti 

pacienti s ischemickou formou CMP, kteří byli hospitalizováni do 24 hodin od prvních 

příznaků onemocnění. Vyřazeni byli pacienti, jejichž hospitalizace byla delší než 180 dní, 

pacienti s intrakraniálním krvácením nebo ti, kteří jsou v kómatu. Dále nemocní, 

u kterých se onemocnění neprojevilo funkčním deficitem (mRS=0), a naopak pacienti, 

jejichž premorbidní mRS bylo větší než 3.  

Těmto kritériím vyhovovalo 5482 pacientů, jejichž data byla blíže analyzována. 

Včasnou rehabilitaci pak autoři definovali jako terapeutickou intervenci s nástupem do 

tří dnů od přijetí na lůžko. Mezi sledované výstupy autoři zařadili skóre mRS a počet 

úmrtí pacientů při pobytu v nemocnici.   

Výsledky 

Autoři studie neshledali významnou provázanost mezi včasnou rehabilitací a 

morbiditou pacientů. Zároveň je z výsledků studie patrné, že jimi definovaná intervence 

zvyšuje šanci na zlepšení disability (stanovené pomocí mRS) v době propuštění o 15,3 %. 

Ačkoli autoři zmiňují, že si výzkum nákladové efektivity včasné rehabilitace zaslouží 

větší pozornost vědců a akademiků, analýza nákladové efektivity není součástí této 

studie. 
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Za silnou stránku studie autoři považují rozsáhlý počet zúčastněných nemocnic (965) 

a pacientů (5482) a tedy velké množství dat, což zajišťuje nezanedbatelnou statistickou 

váhu. Za limitující faktory naopak považují využití mRS pro stanovení disability a 

vyjadřují nejistotu ohledně citlivosti této metody. Jako možnou alternativu nabízejí test 

Functional Independence Measure (FIM), který ovšem nebyl součástí standardně 

dostupných dat. Další slabinou studie jsou nedostatečné informace o náplni 

terapeutických jednotek a jejich možná nejednotnost. Potenciální vychýlení (bias) také 

vidí v tom, že nábor nemocnic do průzkumu probíhal na dobrovolné bázi, velkou část 

z nich tak tvořili velké nemocnice, které se na akutní péči specializují, a část menších 

nemocnic s možnou akutní péčí na nižší úrovni se studie nezúčastnila. 

 

3.3 Současný stav problematiky v České republice 
V této části se pokusím shrnout současný stav problematiky v ČR. Jak je patrné 

z kapitoly, v níž je zpracována metodologie rešerše, žádná z nalezených publikací 

v rámci internetových databází nepochází z ČR. Žádnou studii či jinou publikaci, která 

by vznikla na našem území, se mi nepodařilo nalézt ani během „náhodného“ vyhledávání 

v jiných databázích či knihovnách. Lze tedy usuzovat, že práce, která by se věnovala 

tématu nákladové efektivity včasné rehabilitace pacientů po CMP, u nás dosud opravdu 

nevznikla. Díky své konzultantce pro diplomovou práci doc. MUDr. Olze Švestkové, 

Ph.D. jsem byl odkázán na organizaci CEREBRUM, se kterou její klinika spolupracuje.  

3.3.1 Cerebrum – sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin z.s.  

Cerebrum je neziskovou organizací, která za své poslání považuje mimo jiné 

přispívat k porozumění problematice získaného poškození mozku (ZPM), poskytovat 

informace a zejména podporovat občany, kteří utrpěli traumatické či jiné poškození 

mozku. Právě do skupiny získaných onemocnění mozku (Brain Acquired Injury) patří i 

CMP. Vedle jiných aktivit se Cerebrum věnuje také publikování různých prací, které jsou 

pak volně dostupné na jejich webových stránkách. Mezi nimi jsou i takové, které dle 

mého názoru mají v předkládané diplomové práci své místo. 

 

Doporučení k organizaci systému zdravotně-sociální péče o pacienty 

po získaném poškození mozku [15] 

Tato publikace z roku 2011 shrnuje obecné informace o získaném poškození mozku 

(ZPM), podává statistické informace o tomto onemocnění a v neposlední řadě 

z perspektivy autorů zmiňuje největší systémové nedostatky spojené s péčí o pacienty 

se ZPM a navrhuje vhodná řešení.  

V této publikaci je pro tuto DP nejvýznamnější částí kapitola věnována systému 

financování rehabilitace v ČR. Autoři se kromě samotného popisu systému věnují 

zejména problémům v této oblasti. Zmiňují, že za současného stavu chybí jakékoli 

porovnání vstupů a výstupů péče o pacienty se ZPM i přehled o nákladové efektivitě 

zejména v delším horizontu, a nehodnotí se návrat pacienta do běžného života. Dále 

považují za problematické financování rehabilitační péče na akutních lůžkách formou 

DRG – nemocnice podle autorů nemá motivaci věnovat na rehabilitaci v rámci akutních 
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lůžek dostatek zdrojů tak, aby byly přínosy pro pacienta co největší. Za palčivé také 

považují fakt, že český systém v úhradách za rehabilitaci nezohledňuje míru postižení 

pacienta. V systému DRG i úhrad za lůžkoden není rozlišeno, jakou rehabilitační péči 

pacient potřebuje a její vhodné poskytování tak může být problematické. Autoři dále 

zmiňují, že jsou popsány příklady, kdy někteří pacienti (zejména senioři) putují 

z akutních lůžek rovnou do zařízení dlouhodobé péče (LDN, domovy důchodců) a 

adekvátní rehabilitace na náležitém oddělení se jim nedostane vůbec. Na základě svých 

zkušeností se domnívají, že alokace zdrojů vhodným způsobem – směrem včasné 

intenzivní rehabilitace ve spojení s odstupňovanou výší úhrad – by měla za následek 

značné úspory zejména v péči o chronické pacienty a v sociální sféře. 

 

Případová studie společenských nákladů spojených s následky 

poranění mozku [16] 

Tato publikace je případovou studií pěti pacientů, kteří utrpěli ZPM. Pro náš projekt 

je zajímavou částí kapitola, která se věnuje analýze nákladů na ZPM. V případové studii 

jsou zahrnuté přímé náklady, mezi něž autoři řadí náklady na zdravotní péči (počítané 

z úhrad zdravotní pojišťovny poskytovateli) a sociální dávky (dávky v nemoci, invalidní 

důchod, příspěvky na péči a další). Dále jsou zahrnuty náklady nepřímé – snížená 

pracovní schopnost pacienta (metodou human capital approach) a náklady na neformální 

péči (stanoveny na základě průměrné ceny ošetřovatelské péče). Poslední skupinou 

nákladů jsou náklady soukromé. Na jejich výši se největší měrou podílely náklady na 

dopravu, regulační poplatky u lékaře a v nemocnicích či léčiva. Pro odhad současné 

hodnoty vynaložených prostředků se využívá 3% diskontní míry. 

 

3.4 Metody používané ve studiích 
V této kapitole jsou stručně shrnuty metody, které byly využity v popsaných studiích 

a článcích. Pro větší přehlednost jsou metody rozděleny podle jejich využití na ty, pomocí 

kterých můžeme stanovit klinický efekt, a ty, které se pojí s kalkulací nákladů.  

 Metody využívané pro stanovení klinických efektů: 

FIM, WAB, SAQoL–39, mRS, morbidita, počet komplikací, 50 meter walking 

test, QALY, NIASS 

 Metody pro stanovení nákladů: 

Dotazníkové šetření, rozhovor s pacientem, micro-costing, analýza 

zdravotnických záznamů, human capital approach, diskonotování 

 

Z nákladových analýz byly ve studiích použity analýza nákladové efektivity (CEA) 

a analýza nákladů a užitku (CUA). 

 

3.5 Shrnutí současného stavu  
Ačkoli je diagnóza CMP zejména v civilizovaném světě velice častá a její následky 

mohou být fatální, využívaná doporučení a směrnice pro rehabilitační péči o pacienty 

s tímto onemocněním nestojí obvykle na pevných základech. Z výsledků provedené 
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literární rešerše je patrné, že ve světě do současné doby proběhlo pouze malé množství 

studií, které by se zabývaly nákladovou efektivitou včasné rehabilitace. V ČR doposud 

pravděpodobně neproběhla žádná studie a i celkový počet publikací k tématu se blíží 

k nule. Kliničtí pracovníci dokonce popisují případy, kdy pacienti postižení CMP 

rehabilitaci na specializovaném lůžku neabsolvují vůbec. V rámci analýzy světové 

literatury bylo shrnuto sedm publikací, z nichž pět se váže k jediné (rozsáhlé) studii – A 

Very Early Rehabilitation Trial (AVERT). Jedna ze zbylých dvou prací (Matsui et al.) je 

sice vystavěna na rozsáhlém vzorku 5482 pacientů, avšak neobsahuje výpočet nákladové 

efektivity. Poslední studie (Godecke et al.) popisuje experiment, který je teprve v běhu a 

jehož výsledky budou publikovány v budoucnu. I když se bude zabývat nákladovou 

efektivitou, nezaměřuje se na komplexní rehabilitaci všech funkčních deficitů spojených 

s onemocněním, ale „pouze“ na terapii afázie, tedy poruchy řeči. Odborná společnost 

okolo problematiky CMP tedy v současnosti netrpělivě očekává některé dosud 

nepublikované výsledky experimentu AVERT, což je doposud nejkomplexnější a 

nejrozsáhlejší studie, která byla v oblasti včasné rehabilitace po CMP provedena. Ačkoli 

výsledky poslední publikované fáze studie nepřinesly očekávaný příznivý efekt v oblasti 

klinických výstupů, tento výzkum jednoznačně vznesl další otázky, které zdravotnickou 

společnost jistě posunou o další krok směrem ideálnímu řešení. [17] [14] [13] 
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4 Metody 

Úkolem této kapitoly je seznámit se zdrojem dat pro praktickou část diplomové práce 

a s metodami, pomocí kterých budou tato data zpracována. Popsán bude design klinické 

studie a struktura z ní získaných dat, metody pro zachycení klinických efektů terapie a 

statistické metody využitelné pro jejich zpracování. 

4.1 Klinická studie 
Praktická část diplomové práce je vystavěna na prospektivní studii „Model 

diferencované úhrady moderních metod včasné rehabilitace u pacientů po 

cerebrovaskulární příhodě a standardizace klinické aplikace inerciálních senzorů u 

pacientů po cévní mozkové příhodě (CMP)“ [18], která měla za úkol na intervenční 

skupině pacientů s CMP detailně zkoumat vliv cílené rehabilitace a v také náklady 

nemocnice, které jsou s ní spojeny. Proběhla jako projekt Sekundární prevence na základě 

smlouvy č. 410004194 o poskytnutí finančních prostředků z Fondu prevence Všeobecné 

zdravotní pojišťovny České republiky ve spolupráci rehabilitačních oddělení tří českých 

nemocnic, konkrétně se jednalo o Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (status IC), 

Fakultní nemocnici Ostrava a Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem (obě mají status 

KCC). První dvě z těchto zařízení do studie zahrnuly po 30 pacientech, ústecká 

nemocnice pak ještě o čtyři více – celkem tedy soubor tvoří 94 pacientů. Kontrolní 

skupinou studie nedisponuje. Do projektu byli rekrutováni pacienti diagnostikovaní s 

jakýmkoli typem cévní mozkové příhody včetně případů, kdy byla CMP komplikací jiné 

zdravotní péče, například operace či katetrizačního výkonu. Autoři do vzorku 

nezahrnovali pacienty s jiným získaným poškozením mozku, dále vynechali pacienty, 

kteří byli diagnostikováni před 1. 4. 2015, nebo jejichž hospitalizace byla kratší než pět 

dnů. Maximální délka sledování byla stanovena na 90 dní, sběr dat byl ukončen 27. října 

2017. Hlavním koordinátorem metodiky studie [32] je MUDr. Pavel Maršálek, primář 

rehabilitačního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. 

V rámci své diplomové práce se na zpracování dat této studie podílel i diplomant 

(Štěpán Uherek), jeho úkolem bylo převést všechna data ze záznamových listů do 

databáze studie (jedné rozsáhlé excelové tabulky obsahující více než 500 000 datových 

položek). Diplomant v rámci této činnosti provedl optické vyčištění dat – vytipování 

chybně zapsaných údajů a vznesení požadavku na jejich opravu (na základě originální 

pacientské dokumentace). Diplomant dále samostatně zpracoval celou problematiku 

nákladové efektivity, protože vlastní projekt se zabýval pouze vyčíslením nákladů, nikoli 

výpočtu podílu nákladů a efektů. 

Data každého z pacientů byla personálem průběžně zaznamenávána na záznamové 

listy v excelové podobě. Pro stanovení klinických efektů terapie byly autory zvoleny testy 

Barthel Index (BI) a Test funkční soběstačnosti (FIM), které jsou na uvedených 

pracovištích používány jako standardní metoda. Pacienti byli těmito testy poprvé 

vyšetřeni 3. den hospitalizace, další vyšetření následovala ve 14 denních intervalech. 
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Náklady na jednotlivé pacienty byly detailně zaznamenávány na 10 samostatných listech 

s následujícími názvy: 

 

 materiálový list; 

 ošetřovatelský list; 

 fyzio-ergo terapeutický list; 

 terapeutický list; 

 přístrojový list; 

 lékový list; 

 laboratorní list; 

 komplementární list; 

 výkonový list; 

 záznam použitých pomůcek. 

Režijní náklady jsou na samostatných listech a byly dodatečně doplňovány 

z účetních výkazů a dalších interních dokumentů nemocnic, náklady ze ztráty 

produktivity do studie zahrnuty nejsou. Cena práce zdravotníků bude stanovena 

z celostátních průměrných hodnot. 

4.2 Bathel Index 
Jedním z klinických výstupů ve studii, který bude vstupovat i do požadované CEA, 

je skóre z Testu Barthelové (ZBI). Tento funkční test z roku 1955 [19] se používá u 

pacientů s neuro-muskulárním či muskulo-skeletálním onemocněním a na škále 0–100 

bodů (0 – nejhorší; 100 – nejlepší) hodnotí zvládání základních denních činností (ADL), 

mezi které patří: 

 příjem potravy; 

 osobní hygiena; 

 toaleta; 

 koupání; 

 přesun ze židle (vozíku) na postel a zpět; 

 pohyb po rovině; 

 chůze po schodech; 

 oblékání; 

 kontinence moči; 

 kontinence stolice. 

Test má standardizovaný postup vyhodnocení. V jednotlivých dimenzích testu může 

vyšetřovaný získat 0, 5, 10 či 15 bodů. Ne u všech je však k dispozici kompletní rozmezí. 

Podle bodového zisku se stanoví soběstačnost: 

 0–40 bodů – nesoběstačný; 

 41–60 bodů – středně nesoběstačný; 

 61–95 bodů – mírně nesoběstačný; 

 96–100 bodů – soběstačný.  
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V klinické praxi se využívá i rozšířená verze testu – Extended Barthel Index 

(EBI)/Rozšířený Barthel Index (RBI), která kromě ADL hodnotí také kognitivní funkce 

– mentální schopnosti jedince. [20] Vyšetřovaný je hodnocen v těchto oblastech: 

 porozumění; 

 komunikace; 

 sociální interakce; 

 řešení denních problémů; 

 paměť, učení, orientace; 

 vidění a neglect. 

Celkový součet bodů se u testu pohybuje v rozmezí 0–90, vyšší bodový zisk opět 

indikuje lepší funkci. 

4.3 Test funkční soběstačnosti 
Test funkční soběstačnosti (FIM) je další z široce používaných funkčních testů a 

zapojené kliniky ho vybraly i pro svou studii. [21] Vznikl roku 1984 v USA a vychází ze 

základního hodnocení indexu Barthelové, který doplňuje o oblast kognitivních funkcí. 

Test v šesti kategoriích postupně hodnotí 18 činností jedince. 

 Kategorie:      

o osobní péče; 

o kontinence; 

o přesuny; 

o lokomoce; 

o komunikace; 

o sociální aspekty. 

Každá z činností je hodnocena na škále 1–7, kde 1 znamená nutnost plné dopomoci 

a 7 plnou soběstačnost jedince. Celkem může vyšetřovaný získat 18–126 bodů. 

4.4 Kategorie pacienta v ústavní péči 
Dalším hodnotou, kterou byli hodnoceni pacienti v rámci klinické studie, je kategorie 

pacienta v ústavní péči dle kapitoly 6 Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 

Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, v aktuálním 

znění od 1. 1. 2018 (dále jen kategorie pacienta). [22] 

Kategorie pacienta se dle vyhlášky vykazuje u všech hospitalizovaných pacientů na 

lůžkách všech odborností za každý den kromě dne ukončení hospitalizace. V rámci 

dokumentace má vyjadřovat míru náročnosti ošetřovatelské péče poskytované pacientovi. 

Pacienti jsou rozdělování do 6 skupin (0–5), kde kategorie 0 znamená nejnižší náročnost 

a kategorie 5 náročnost nejvyšší. Skupiny jsou konkrétněji popsány v tabulce číslo 1. 
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Tabulka 1 – Kategorie pacienta v ústavní péči (Zdroj: [22]) 

Kategorie Název Legenda 

0 
Pacient na 

propustce 

Vykáže se každý den, kdy je pacient na propustce 

1 
Pacient 

soběstačný 

Pacient ve stabilizovaném psychickém stavu, nezávislý na 

základní ošetřovatelské péči 

2 

Pacient 

částečně 

soběstačný 

Pacient částečně soběstačný, obslouží se s dopomocí, schopen 

pohybu mimo lůžko s dopomocí či samostatně na invalidním 

vozíku, pacient vykazující mírné příznaky duševní poruchy 

3 

Pacient 

vyžadující 

zvýšený 

dohled 

Lucidní pacient, neschopný pohybu mimo lůžko s dopomocí či 

samostatně na invalidním vozíku, vyžaduje téměř úplnou 

obsluhu, psychicky alterovaný pacient nebo vykazující středně 

těžké příznaky duševní poruchy vyžadující zvýšený dohled, 

případně přechodné omezení pohybu 

4 
Pacient 

imobilní 

Lucidní, zcela imobilní pacient, případně inkontinentní, vyžaduje 

ošetřovatelskou pomoc při všech úkonech, pacient vykazující 

příznaky závažné duševní poruchy vyžadující omezení pohybu 

5 
Pacient v 

bezvědomí 

Pacient je v bezvědomí, případně v deliriózním stavu, pacient 

vykazující příznaky těžké duševní poruchy, nebezpečný sobě či 

okolí, vyžadující trvalý ošetřovatelský dohled 

Zařazení pacienta do jedné z 6 skupin je v nemocnicích, které se zúčastnili klinické 

studie, prováděno ošetřujícími lékaři na základě prokázaných schopností pacienta za 

poslední 3 dny hospitalizace.  

4.5 Nákladové analýzy 
Data získaná z klinické studie jsou v diplomové práci podrobena nákladovým 

analýzám. Konkrétně se jedná o analýzu nákladové efektivity (CEA) a analýzu nákladů 

na léčbu – Cost of Treatment. 

4.5.1 Analýza nákladů na léčbu (CoT) 

Tato analýza zkoumá léčbu určitého onemocnění u jednoho či skupiny pacientů od 

diagnózy až po vyléčení či smrt, a to z hlediska nákladů. V praxi lze s její pomocí 

například zhodnotit ekonomickou stránku různých léčebných přístupů a vzájemně je 

porovnat. V případě této práce budou porovnány například náklady na léčbu pacientů 

rozdělených do skupin podle tíže jejich funkčního omezení. Tato metoda nekalkuluje 

s klinickými efekty, jedinou veličinou jsou tedy náklady. Abychom je mohli stanovit, je 

nutné si zvolit vhodnou perspektivu. [6] 

Perspektiva 

Náklady, které vstupují do vztahu pro výpočet analýzy, budou sledovány jednak 

z perspektivy poskytovatele zdravotní péče, jednak z perspektivy jejího plátce. Jedná se 

tedy o náklady klinik spojené s poskytováním rehabilitace pacientům po CMP, a dále 

o sumu úhrad zdravotních pojišťoven za tuto poskytnutou péči. Jedním z výstupů práce 



 

29 

 

je porovnání reálných nákladů nemocnic s množstvím peněz, které inkasují od 

zdravotních pojišťoven na základě úhradových mechanismů. 

4.5.2 Analýza nákladové efektivity (CEA) 

Obecný princip této metody byl pro lepší orientaci popsán již v kapitole 2.3. Zde je 

popsána konkrétní aplikace CEA pro účely této diplomové práce, ve které se bude jednat 

o jeden z hlavních výstupů. Ve studii, která slouží jako zdroj nákladových i klinických 

dat, nebyla vedena kontrolní skupina (bez aplikace včasné rehabilitace), což znamená 

absenci srovnání se skupinou intervenční. Porovnávány mezi sebou budou výstupy 

jednotlivých skupin dle tíže postižení. 

Perspektiva 

Perspektiva pro stanovení nákladů je obdobná jako u CoT. Budou sledovány 

z pohledu zdravotnického zařízení a pojišťovny. 

Klinické výstupy 

Vedle nákladů figurují ve vztahu pro výpočet CEA také klinické efekty. V této práci 

jsou použity hodnoty Barthel Index, Extended Barthel Index a Test funkční soběstačnosti, 

respektive jejich změna v čase. Tyto metody pro stanovení schopností pacienta v oblasti 

běžných denních činností jsou popsány v samostatných kapitolách výše.  

4.6 Statistické zpracování 
Získaná klinická a nákladová data ze studie jsou podrobena statistickému zpracování. 

Vedle běžných deskriptivních statistických metod, jako jsou grafická znázornění či 

odhady středních hodnot a dalších charakteristik, je použita například regresní analýza. 

Jedná se o statistickou metodu, pomocí které se snažíme nalézt vztah mezi dvěma 

(náhodnými) veličinami a na základě znalosti hodnot jedné z nich odhadnout hodnoty té 

druhé. V grafu naměřených hodnot hledáme trend, který je znázorněn regresní přímkou 

(či křivkou), která soubor co nejlépe charakterizuje. Následně lze na základě znalosti 

jejího předpisu predikovat například pravděpodobné náklady na pacienta ve vztahu k tíži 

jeho funkčního deficitu. Další využitou statistickou metodou je korelace, díky níž lze 

analyzovat, jak úzce jsou na sobě dvě veličiny závislé – pokud se mění jedna z veličin, 

mění se korelativně i druhá a naopak. Míra korelace je pak vyjádřena pomocí Pearsonova 

korelačního koeficientu, který nabývá hodnot od -1 do +1. Pokud je koeficient roven 0, 

veličiny spolu nekorelují, naopak blíží-li se krajním hodnotám, lze konstatovat, že 

veličiny spolu korelují – přímo v případě kladné hodnoty a nepřímo pro hodnotu 

zápornou. Pro práci s daty bude využíván Microsoft Excel a program R – volně šiřitelný 

software, který je jazykem a prostředím pro statistické výpočty a grafiku. [23] [24] 
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5 Výsledky 

V této kapitole jsou shrnouty výsledky praktické části diplomové práce. Postupně je 

provedeno zhodnocení demografických dat, klinických efektů včasné rehabilitace, 

analýza nákladů zdravotnických pracovišť v průběhu hospitalizací a nakonec výpočet 

nákladové efektivity intervence.  

5.1 Demografická data 
Do klinické studie, která byla popsána v kapitole Metody, bylo zapojeno 94 pacientů, 

z nichž bylo 55 mužů a 39 žen. Nejstarší pacient přijatý do projektu byl narozen v roce 

1922, v době hospitalizace mu tedy bylo 95 let. Naopak nejmladší pacient se narodil v 

roce 1986 a byl starý 31 let.  Průměrný věk pacientů ve zkoumaném vzorku byl 66,59 let, 

medián pak 70,06. Detailnější údaje o věku pacientů shrnuje graf číslo 1. 

 

Graf 1 – Věk při příjmu (Zdroj: vlastní zpracování)  

Klinické údaje 

Nejčastější příčinou vzniku CMP mezi sledovanými pacienty byla ischemie s počtem 

61 pacientů, 21 pacientů utrpělo embolizační ischemii, 9 hemoragii a 2 pacienti byli 

zařazeni do skupiny jiné či neurčité etiologie. Častější formou hemiparézy byla 

pravostranná – 46 případů. Levostranná se vyskytla 43x a u 5 pacientů nebyla lateralizace 

určena nebo se hemiparéza nevyskytla. 

Léčba CMP  

V rámci primárního řešení onemocnění bylo nejčastěji přistupováno ke konzervativní 

léčbě – 54 případů. Dále 28 pacientů podstoupilo trombolýzu, 10 případů bylo řešeno 

intravaskulárně, 2 pacienti museli být operováni.  
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Hospitalizace na RHB 

Délka hospitalizace pacientů na oddělení rehabilitace se pohybovala od 5 do 87 dnů. 

Průměrně pacienti trávili na včasných rehabilitačních lůžkách 23,49 dní, medián je roven 

20,5 dne. Časový odstup mezi propuknutím CMP a přijetím pacienta na lůžko včasné 

rehabilitace činil průměrně 16,2 dní s mediánem 11,0 dní, bližší informace podává graf 

číslo 2. 

V porovnání nemocnic pacienti nejdelší dobu strávili na lůžkách ve Všeobecné 

fakultní nemocnici, nejkratší hospitalizace pak probíhaly ve Fakultní nemocnici Ostrava 

(graf číslo 3). 

 

Graf 3 – Průměrná délka hospitalizace dle nemocnic (Zdroj: vlastní zpracování) 

31,4

20,8

15,5

0

5

10

15

20

25

30

35

VFN MNUL FNO

D
é

lk
a 

h
o

sp
it

al
iz

ac
e

 n
a 

R
H

B
 v

e
 d

n
e

ch

Nemocnice

Průměrná délka hospitalizace dle nemocnic

10

40

16

6
10

3
9

0

10

20

30

40

50

<7 7-13 14-20 21-27 28-34 35-60 >60

Č
e

tn
o

st

Počet dní od příhody po přijetí

Počet dní od CMP po přijetí na RHB lůžka

Graf 2 – Počet dní od CMP po přijetí na RHB lůžka (Zdroj: vlastní zpracování) 



 

32 

 

5.2 Klinické efekty 
Úkolem této kapitoly je analyzovat klinické efekty jednotlivých pacientů. Ačkoli je 

účelem studie zkoumat včasnou rehabilitaci, do celkového vzorku pacientů (94) bylo 

zahrnuto 7 pacientů, u nichž mezi příhodou a hospitalizací na rehabilitační lůžka uběhla 

delší doba než 3 měsíce. Tito pacienti, kteří byli do studie zahrnuti jako určitý kontrolní 

soubor, dle metodiky autorů již nespadají to kategorie včasně rehabilitovaných (zmíněné 

3 měsíce mezi CMP a příjmem na akutní lůžko). Vzorek, na kterém budou realizovány 

všechny následující analýzy, tedy čítá 87 pacientů. 

5.2.1 Klinické výstupy dle Indexu Barthelové 

Prvním analyzovaným klinickým efektem je Index Barthelové (BI). Rozebrány 

budou hodnoty BI, které byly stanoveny na počátku a konci hospitalizace každého 

pacienta. Toto vyšetření funkčního postižení bylo prováděno vyškoleným terapeutickým 

personálem (ergoterapeut) a u omezeného vzorku pacientů také personálem sesterským.  

Vstupní vyšetření BI  

Vstupní hodnoty motorické části Indexu Barthelové (základní BI/ZBI) se 

pohybovaly od minimální hodnoty 0 až po maximální možné skóre 100. Průměrně 

pacienti u vstupního vyšetření nabývali hodnoty 57, 25 s mediánem 65,00.  

Hodnoty rozšířeného testu Barthelové (EBI/RBI) nabývaly minima 15 a maxima 90. 

Průměrem vstupních hodnot je 67,70 a mediánem je 80. 

Minimum součtu skóre ze základního a rozšířeného testu Barthelové je hodnota 25, 

maximem 190. V součtu obou složek obdrželi pacienti průměrně hodnotu 124,94 (medián 

činí 135). Maximální dosažitelné skóre ze základního BI je 100 a z rozšířeného 90, v 

součtu tedy testovaný může obdržet maximálně 190 bodů. 

 

Graf 4 – Průměrné vstupní hodnoty BI (podíl z maximální možné hodnoty) (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Průměrné hodnoty, kterých pacienti při vstupních vyšetřeních dosahovali, jsou 

znázorněny v grafu číslo 4. Hodnoty jsou vztaženy k maximu, které je v testech možno 

získat. 

Z hlediska součtu obou složek testu Barthelové lze také hodnotit tíži postižení 

pacientů při příjmu v jednotlivých nemocnicích. Nejhůře na tom dle tohoto kritéria byli 

pacienti přicházející do Fakultní nemocnice Ostrava, následovala Všeobecná fakultní 

nemocnice v Praze a nejlehčí stupeň funkčního deficitu měli pacienti v Masarykově 

nemocnici Ústí nad Labem. Konkrétní hodnoty vztažené k možnému maximu z testu 

znázorňuje graf číslo 5.  

 

Graf 5 – Průměrné vstupní hodnoty BI dle nemocnic (podíl z maximální možné hodnoty) (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Výstupní vyšetření BI 

Tato kapitola shrnuje výsledky výstupního testování BI a zlepšení, ke kterému u 

pacientů došlo v průběhu hospitalizace. Ke zhoršení stavu došlo pouze u jednoho z 87 

zkoumaných pacientů, 10 pacientů se v součtu složek BI nezhoršilo ani nezlepšilo 

a u zbylých 76 pacientů došlo ke zlepšení funkčního deficitu. 

Průměrná hodnota základního BI po hospitalizaci činila 73,16; EBI 72,99 a v součtu 

složek 146,15 bodů. Medián těchto testů je roven po řadě 85, 85 a 165. 
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Graf 6 – Vstupní a výstupní průměrné hodnoty BI (podíl z maximální možné hodnoty) (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Z grafu číslo 6, který vyjadřuje hodnoty BI vztažené k maximu v testu, vyplývá, že 

funkční stav pacientů se zlepšil v základním BI, v EBI a v součtu obou položek o 15,92 

respektive 5,87 a 11,16 procentních bodů. Ze složek BI docházelo ve větší míře ke 

zlepšení v motorické části, kde pacienti za jeden den hospitalizace získávali průměrně 

0,72 bodu (graf číslo 7). 

 

Graf 7 – Průměrné zlepšení v BI za den hospitalizace (Zdroj: vlastní zpracování) 

Největší pokrok v terapii funkčního deficitu dle BI za jeden den dosahovala Fakultní 

nemocnice v Ostravě následovaná VFN. V potaz je nutné vzít vstupní hodnoty BI 

v jednotlivých nemocnicích. Vztah naznačuje, že pacienti s těžším deficitem (podle 

průměrných hodnot nemocnic) měli tendenci k výraznějšímu zlepšení, viz graf číslo 8.   
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Graf 8 – Průměrný přírůstek BI za den hospitalizace dle nemocnic (Zdroj: vlastní zpracování) 

Korelace terapeutického a ošetřovatelského vyšetření testu Barthelové 

Jak bylo zmíněno v úvodu kapitoly, omezený vzorek pacientů byl testován nejen 

proškolenými ergoterapeuty, ale také sesterským personálem, který s aplikací tohoto testu 

ze své podstaty nemá tolik zkušeností. Experiment byl proveden za účelem zkoumání 

případné zaměnitelnosti testujících. Následující tabulka č. 2 znázorňuje korelační 

koeficienty jednotlivých složek BI pro vstupní a výstupní hodnoty a také pro zlepšení 

v testech.  

Tabulka 2 – Korelace terapeutického a sesterského Indexu Barthelové (Zdroj: vlastní zpracování) 

  Vstup Výstup Zlepšení 

BI (základní) 0,787 0,894 0,417 

RBI 0,847 0,828 0,490 

Součet složek 0,866 0,872 0,369 

 

5.2.2 Klinické výstupy dle Testu funkční soběstačnosti 

Druhým klinickým efektem, který byl ve studii použit, je Test funkční soběstačnosti 

(FIM). Stejně jako v případě testu Barthelové byl FIM vyšetřován školenými 

ergoterapeuty. 

Vstupní vyšetření FIM 

Hodnoty tohoto testu se při vstupním vyšetření pohybovaly mezi 20 a 123. Test se 

dále rozpadá na motorickou (FIM – M) a kognitivní (FIM – K) složku. U těch se vstupní 

hodnoty pohybovaly v rozmezí 13–91 a 5–35. 

Průměrná hodnota FIM je rovna 78,18 a medián činí 85,00. V motorické složce 

pacienti dosahovali v průměru skóre 52,20 (medián 55,00). Průměr a medián kognitivní 

složky testu jsou reprezentovány hodnotami 25,99 a 30,00. Maximální hodnotou, které 

lze v testu dosáhnout, je 91 pro motorickou a 35 pro kognitivní část. Celkově tedy může 

testovaný ve FIM získat 126 bodů. 
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Těžší deficit byl opět zjištěn v motorické složce testu, viz graf číslo 9. V porovnání 

s BI se podíly získaných bodů vzhledem k maximální hodnotě výrazně nelišily. 

 

Graf 9 – Průměrné vstupní hodnoty FIM (podíl z maximální možné hodnoty) (Zdroj: vlastní zpracování) 

Průměrné vstupní hodnoty Testu funkční soběstačnosti vztažené k maximálnímu 

dosažitelnému skóre opět přisuzují nejtěžší pacienty FNO, nejlehčí MNUL (graf číslo 

10). Pořadí nemocnic dle tíže přijímaných pacientů je tedy obdobné jako u testu 

Barthelové.  

 

Graf 10 – Průměrné vstupní hodnoty FIM dle nemocnic (podíl z maximální možné hodnoty) (Zdroj: vlastní 

zpracování) 
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Výstupní vyšetření FIM 

Z 87 pacientů došlo z hlediska FIM ke zhoršení pouze u 1 pacienta, stav 9 pacientů 

se dle testu v průběhu hospitalizace nezměnil, u zbylých 77 pacientů bylo zaznamenáno 

zlepšení funkčního deficitu.  

Skóre testu funkční soběstačnosti při výstupních vyšetřeních průměrně nabývalo 

hodnoty 90,86 s mediánem 104,00. V kognitivní složce pacienti získávali průměrně 27,48 

bodů s mediánem 31,00. Střední hodnoty motorické části testu nabývali hodnot 63,38 

(průměr) a 75 (medián).  

 

Graf 11 – Vstupní a výstupní průměrné hodnoty FIM (podíl z maximální možné hodnoty) (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Pacienti se v motorické části testu průměrně zlepšili o 12,29 procentních bodů, 

v kognitivní části o 4,27 a v součtu složek o 10,06 procentních bodů, viz graf číslo 11. 

Stejně jako u BI se výraznější zlepšení projevilo v motorické složce, ve které se pacienti 

lepšili průměrně o 0,50 bodu za den (graf číslo 12). 

 

Graf 12 – Zlepšení v FIM za den hospitalizace (Zdroj: vlastní zpracování) 
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V porovnání nemocnic opět největšího zlepšení za den dosahovali pacienti z Fakultní 

nemocnice Ostrava, kde k poměrově nejvýraznějšímu zlepšení oproti ostatním 

nemocnicím došlo v kognitivní složce testu (graf číslo 13).  

 

Graf 13 – Přírůstek FIM za den hospitalizace dle nemocnic (Zdroj: vlastní zpracování) 

Graf číslo 14 znázorňuje, jakou měrou se pacienti za dobu hospitalizace zlepšili 

v jednotlivých složkách testů vzhledem k maximálnímu možnému zlepšení, kterého 

vůbec bylo možno dosáhnout. Například v motorické části testu Barthelové se tedy 

pacienti průměrně zlepšovali o 37 % rozdílu mezi možným maximem a vstupní hodnotou 

v testu.   

 

Graf 14 – Naplnění potenciálu pro zlepšení (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z grafu vyplývá, že motorické funkce pacientů se rehabilitací na včasných 

rehabilitačních lůžkách lepšily více než kognitivní. 
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5.2.3 Klinické efekty dle kategorie pacienta v ústavní péči 

Pro účely bližšího zkoumání klinických i nákladových dat je ve studii využíváno 

mimo jiné rozčlenění pacientů dle kategorie pacienta v ústavní péči. [22] Přiřazování 

těchto skupin pacientům je v ČR rutinně prováděno ve všech typech lůžkových zařízení 

(viz kapitolu 3.4) a dá se tedy předpokládat, že personál lůžkových oddělení s ním má 

bohatou zkušenost. V této diplomové práci je pak tako stupnice využita zejména ke 

kategorizaci pacientů při výpočtu nákladové efektivity. 

Mezi pacienty ve zkoumaném vzorku se nenašli takoví, kteří by byli přiřazeni do 

skupin 0 a 5, tedy pacienti bez jakýchkoli obtíží na jedné straně a nejtěžší pacienti 

v bezvědomí či deliriózním stavu na straně druhé. Základní data pro každou skupinu jsou 

uvedeny v tabulce číslo 3. 

Tabulka 3 – Základní data pro kategorie pacientů (Zdroj: vlastní zpracování) 

Kategorie 1 2 3 4 

Počet pacientů 15 27 24 21 

Průměrný věk pacientů 65,73 71,47 71,88 70,98 

Průměrná délka 

hospitalizace (dny) 
16,40 19,07 24,58 27,48 

Průměrný počet dní mezi 

CMP a přijetím na RHB 
10,47 12,63 14,29 27,05 

 

Zatímco věk pacientů se zdá být na kategorii nezávislý, délka hospitalizace na RHB 

v závislosti na kategorii roste. Podobně dopadl průměrný časový interval mezi CMP a 

přijetím na rehabilitační lůžko. U těžších pacientů lze předpokládat delší dobu do 

dosažení stabilizovaného stavu a tedy možného přeložení z neurologického oddělení 

(JIP).    

Tabulka číslo 4 shrnuje vstupní průměrné hodnoty funkčních testů pro každou 

z kategorií pacienta v ústavní péči. 

Tabulka 4 – Vstupní hodnoty BI a FIM pro kategorie (Zdroj: vlastní zpracování) 

Kategorie 1 2 3 4 

BI (součet složek) 166,67 138,33 129,58 72,62 

BI – motorický  88,67 65,93 57,08 23,81 

RBI 78,00 72,41 72,50 48,81 

FIM 105,33 86,00 78,54 48,33 

FIM – M 76,60 58,67 50,04 28,90 

FIM – K 28,73 27,33 28,50 19,43 
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Z hodnot je patrná jistá shoda mezi výsledkem funkčního testu (zejména v motorické 

části a v součtu složek) a číslem kategorie. Tento trend není tak zřejmý u kognitivních 

složek obou testů (EBI a FIM – K), kde výrazně horších výsledků dosahovali pacienti až 

ve skupině číslo 4.  

Následující grafy (číslo 15, 16 a 17) shrnují vstupní a výstupní hodnoty testu 

Barthelové a jejich rozdíly vztažené k maximu, které lze v jednotlivých testech 

dosáhnout. Největšího posunu v korekci funkčního deficitu dosahovali pacienti 

v kategorii číslo 4, nejmenšího pak pacienti v kategorii 1. Zlepšení u druhé a třetí skupiny 

bylo srovnatelné s mírnou převahou ve prospěch kategorie číslo 2. 

 

Graf 15 – Barthel Index (základní) – dle kategorie pacienta (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Graf 16 – Barthel Index (rozšířený) – dle kategorie pacienta (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 17 – Barthel Index (celkově) – dle kategorie pacienta (Zdroj: vlastní zpracování) 

Rozdíly ve změnách mezi jednotlivými kategoriemi v rámci testu funkční 

soběstačnosti nejsou tak patrné jako u BI. Vyjma kognitivní části také nelze pozorovat 

trend, kdy 4. kategorie vykazovala největší zlepšení v testu. Hodnoty celkového FIM a 

jeho motorické části u kategorie 1 však stále dosahují nejmenšího posunu v pozitivním 

smyslu (viz grafy číslo 18, 19 a 20). 

 

Graf 18 – FIM – M – dle kategorie pacienta (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 19 – FIM – K – dle kategorie pacienta (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Graf 20 – FIM – celkově – dle kategorie pacienta (Zdroj: vlastní zpracování) 

Souhrnný graf číslo 21 znovu zachycuje pro lepší přehlednost pouze zlepšení každé 

z kategorií, kterých pacienti průměrně dosahovali ve všech složkách obou testů vyjádřené 

v poměru k maximu v jednotlivých testech. 
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Graf 21 – Zlepšení pacientů vůči maximu v testu (dle kategorie) (Zdroj: vlastní zpracování) 

Rozdíly ve výsledcích mezi testem Barthelové a Testem funkční soběstačnosti jsou 

patrné i v porovnání zlepšení pacientů v kategoriích za den hospitalizace (graf číslo 22). 

Dle výsledků BI (součtu složek) dosahovaly největšího zlepšení kategorie 2 a 4, FIM pak 

na první místo řadí kategorii 2, avšak kategorii 4 až na místo poslední, což je způsobeno 

zejména relativně nízkým přírůstkem skóre této skupiny v motorické části testu. 

 

 

Graf 22 – Zlepšení pacientů za den hospitalizace (dle kategorie) (Zdroj: vlastní zpracování) 

U každé z kategorií lze opět hodnotit, jak pacienti v jednotlivých testech naplnili 

potenciál pro zlepšení, tedy kolik procent činí zlepšení pacientů z rozdílu mezi maximální 

a vstupní hodnotou v testu. Graf níže naznačuje, že kategorie s „lehčími“ pacienty mají 
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větší tendenci se přibližovat k maximální hodnotě testu, což není překvapivé vzhledem 

k vysoké výchozí pozici. Zajímavější jsou vyrovnané hodnoty kognitivních částí obou 

testů u kategorií 2-4. Lze usuzovat, že zejména kategorie 4 má skon k podstatnému 

zlepšení v kognitivních funkcích – to vzhledem k tomu, že se v tomto ohledu v podstatě 

vyrovnala kategoriím 2 a 3 (graf číslo 23).  

 

Graf 23 – Naplnění potenciálu pro zlepšení (dle kategorie) (Zdroj: vlastní zpracování) 

5.3 Náklady 
Podstatnou částí klinické studie (i této diplomové práce) je zhodnocení nákladů, které 

jsou spojené s hospitalizací pacientů na akutních rehabilitačních lůžkách. Předmětem této 

kapitoly je vyčíslit celkové náklady na hospitalizaci, zkoumat jejich strukturu a vztah 

k funkčnímu deficitu pacientů. Celkově tedy poskytnout základ pro výpočet nákladové 

efektivity v následující kapitole práce. 

Nákladové položky každého hospitalizovaného pacienta byly zaznamenávány na 

speciální záznamové archy, viz kapitolu 3.1 Klinická studie, a ve výsledku jsou rozděleny 

do 7 hlavních skupin: 

 personální náklady; 

 léčiva; 

 spotřební materiál; 

 rehabilitační pomůcky a přístroje; 

 laboratorní a ostatní komplementární vyšetření; 

 konzilia; 

 režijní náklady. 

V rámci projektu byla maximální snaha o využívání reálných cen pro jednotlivé 

položky – data tedy byla čerpána ze zdrojů každé z nemocnic. Kde ceny nebyly dostupné 

či úplné, byly dosazovány průměry zbylých dvou nemocnic, případně bylo využito 

kvalifikovaných odhadů autorů či hodnoty vycházely ze Seznamu zdravotních výkonů, 

databáze ÚZIS a dalších relevantních zdrojů. 
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Následující graf číslo 24 shrnuje strukturu nákladů za celou skupinu 87 včasně 

rehabilitovaných pacientů 

 

Graf 24 – Struktura nákladů (Zdroj: vlastní zpracování) 

Největší podíl z celku zaujala dle očekávání skupina personálních nákladů (42,5 %). 

Ty jsou generovány platy/mzdou jednotlivých zaměstnanců, kteří se na péči o konkrétní 

pacienty podíleli. Větší pozornost bude této skupině věnována později. Druhou zásadní 

nákladovou položku (40,7 %) tvoří náklady režijní – ty zhodnocují stravování pacientů, 

spotřebovanou energii, úklid, praní prádla, likvidaci odpadu, odpisy budov, správní režii, 

náklady na udržení nepřetržitého provozu oddělení či školení personálu a další. Třetí 

největší skupinou, která tvoří 8,1 % z celku, jsou náklady na použité rehabilitační 

pomůcky a přístroje. Hranici 3 % z celkových nákladů překročily ještě náklady na 

spotřební materiál a také laboratorní vyšetřeni s dalšími komplementy. Mezi 

nejnákladnější z nich patřily vyšetření na CT a MRI, transtorakální a transesofageální 

echokardiografie, Holterova monitorace, vyšetření trombofilních stavů či vyšetření 

spojená s nastavením antikoagulační terapie. Tyto položky byly využívány v rámci 

dokončování základního vyšetřovacího postupu pacientů či v případě různých 

dodatečných komplikací.  

Jak bylo zmíněno výše, nákladově nejvýznamnější skupinou jsou náklady personální. 

Celkem se na nich v zúčastněných nemocnicích podílí osm konkrétních profesí: 

 lékař; 

 zdravotní sestra; 

 sanitář; 

 fyzioterapeut; 

 ergoterapeut; 
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 logoped; 

 psycholog; 

 sociální pracovník. 

Struktura personálních nákladů je reprezentována následujícím grafem. 

 

Graf 25 – Struktura personálních nákladů (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z grafu je patrné, že zásadní část téměř dvě třetiny (66 %) z celkových personálních 

nákladů tvoří náklady na ošetřovatelský personál – 39 % u sanitáře a 27 % u zdravotní 

sestry. Zde je na místě si uvědomit, že na akutní rehabilitační lůžka jsou překládáni 

pacienti ještě v relativně těžkých stavech, což se projevuje mimo jiné právě vysokým 

nárokem na ošetřovatelskou péči (v porovnání s následnými rehabilitačními lůžky). 

Sanitáři a zdravotní sestry navíc hrají dominantní roli i z hlediska celkového objemu 

práce s pacientem (pomineme-li jejich relativně nižší platové ohodnocení, které se 

promítá do celkových nákladů). Ze zbylých profesí hrají významnou úlohu fyzioterapeuti, 

kteří generují 13 % nákladů. S 11,2 % následují lékaři, avšak tato pozice vůči ostatním 

profesím je dána spíše jejich vyšším platovým ohodnocením než objemem práce. Náklady 

na práci ergoterapeutů činí 6,6 % z celkových nákladů a zbylí odborníci (logoped, 

psycholog, sociální pracovník) se na celku podílí zanedbatelným podílem. 

Z hlediska absolutních čísel se celkové náklady na hospitalizace pacientů pohybova-

ly od minima 15 804 Kč až po maximum 300 174 Kč. Průměrně pak nemocnicím 

z hospitalizace pacientů plynuly náklady 114 489 Kč (medián 90 718 Kč). Detailnější 

rozdělení jednotlivých případů z hlediska nákladů je znázorněno krabicovým diagramem 

(graf číslo 26). Lze si všimnout, že maximální hodnota nákladů (300 174 Kč) je v grafu 

považována za odlehlé pozorování.  

27,0%

39,0%

13,0%

6,6%

11,2%

2,0%
0,6%

0,6%

Personální náklady

Zdravotní sestra

Sanitář

Fyzioetrapeut

Ergoterapeut

Lékař

Logoped

Psycholog

Sociální pracovník



 

47 

 

  

Graf 26 – Rozdělení nákladů (Zdroj: vlastní zpracování) 

Náklady přepočítané na den hospitalizace se pohybovaly od 3 318 Kč do 9 237 Kč 

s průměrnou hodnotou 5 104 Kč a mediánem 5 059 Kč. 

Celkové náklady podle odhadů vykazují poměrně úzký vztah k délce hospitalizace, 

což zachycuje graf číslo 27 níže.  

 

Graf 27 – Závislost celkových nákladů na délce hospitalizace (Zdroj: vlastní zpracování) 

Na grafu je vidět postupnou divergenci bodů od spojnice trendu při narůstající délce 

hospitalizace. Delší hospitalizace byly často spojeny s výskytem komplikací, které 

generovaly dodatečné náklady.  Takovéto konkrétní případy byly ověřovány zpětným 

vstupem do zdravotnické dokumentace náležitého pacienta. 

Jedním z důležitých cílů studie bylo ověřit, do jaké míry souvisí tíže postižení 

pacienta na začátku hospitalizace s celkovými náklady, které hospitalizace vygeneruje. 
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Při zpracování dat se ukázalo, že užší se jeví vztah mezi náklady a motorickým deficitem 

pacientů, spíše než jejich kognitivním deficitem. Graf číslo 28 tedy vyjadřuje lineární 

regresi celkových nákladů na hospitalizaci a skóre v základním testu Barthelové. 

 

Graf 28 – Regrese celkových nákladů na ZBI (Zdroj: vlastní zpracování) 

Jak bylo zmíněno výše, celkové náklady  jsou v těsnějším vztahu k motorické části 

testu než k jeho kognitivní části; z grafu je na první pohled patrný velký rozptyl hodnot 

od regresní přímky. Ačkoli lze odečíst určitou míru korelace, nejeví se jako příliš 

významná a lze jen těžko odvodit důvěryhodný trend, podle kterého by šlo na základě 

znalosti vstupní hodnoty jednoho z funkčních testů s dostatečnou přesností odhadnout 

výsledné celkové náklady. V určitém měřítku je možné si opět všimnout divergence 

hodnot nákladů, tentokrát s rostoucím funkčním deficitem pacientů – u lehčích pacientů 

lze tedy celkové náklady odhadovat s mírně větší přesností než u pacientů těžších.  

Velké rozpětí hodnot nákladů, které je patrné nejen z grafu číslo 28, ale 

i z krabicového diagramu (graf číslo 26) a grafu závislosti celkových nákladů na délce 

hospitalizace (graf číslo 27), je důkazem specificity každého případu hospitalizace 

pacienta s CMP. Řada pacientů (zejména těch těžších) vyžadovala speciální přístup 

s ohledem na konkrétní zdravotní stav. Ve zkoumaném vzorku se tak pro zajímavost 

nalézali například pacienti na hemodialýze nebo podstupující imunosupresivní terapii, 

dále pacient, kterému byl v průběhu hospitalizace diagnostikován a odoperován zhoubný 

nádor, či pacient čekající na umístění na následné lůžko, který ve velké míře využíval 

robotický přístroj Lokomat, tedy poměrně nákladnou technologii (vzhledem k odpisům 

přístroje), jejíž využití je pro běžné pacienty na včasných rehabilitačních lůžkách 

relativně omezené. Navzdory uvedeným příkladům jsou podobné příčiny nárůstu nákladů 

dle klinických zkušeností autorů studie běžné a lze je považovat za reálnou součást 

rozsahu péče o včasně rehabilitované pacienty s CMP. Při zpracování dat tedy nebyl 

důvod pro nezahrnutí takových pacientů do zkoumaného vzorku. 
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5.3.1 Náklady dle kategorie pacienta v ústavní péči 

Předchozí kapitola se věnovala obecné charakteristice nákladů pro zkoumaný vzorek 

pacientů a vztahu mezi vstupní hodnotou funkčního testu a celkovými náklady. V této 

kapitole bude analýza nákladů podobně jako u klinických efektů provedena také 

v závislosti na kategoriích dle Seznamu zdravotních výkonů. [22] 

U jednotlivých kategorií pacientů v ústavní péči jsou vidět stoupající průměrné 

náklady s rostoucí kategorií, a to jak celkové, tak s menší progresí i náklady přepočítané 

na jeden den hospitalizace. Průměrnou sumu celkových nákladů na hospitalizaci pacientů 

v jednotlivých skupinách lze považovat za nákladovou analýzu nákladů na léčbu (CoT), 

které byla zmíněna v kapitole Metody (3.5.1). Konkrétní hodnoty jsou uvedeny v tabulce 

číslo 5. 

Tabulka 5 – Náklady hospitalizace dle kategorií (Zdroj: vlastní zpracování) 

Kategorie 1 2 3 4 

Celkové náklady (Kč) 68 825 85 263 129 697 167 530 

Náklady na 1 den (Kč) 4 283 4 512 5 352 6 164 

 

Graf číslo 29 uvádí pro přehlednost průměrné celkové a denní náklady jednotlivých 

kategorií pacientů poměrově ke kategorii číslo 1, kde dosáhly nejnižších hodnot. 

 

Graf 29 – Index celkových a denních nákladů dle kategorie (Zdroj: vlastní zpracování) 

Nejvýraznější nárůst nákladů je zřejmý mezi 2. a 3. kategorií pacientů, a to opět 

v obou nákladových údajích. Průměrné celkové náklady, které generuje hospitalizace 

pacientů v kategorii 4, dosahují téměř 2,5 násobku nákladů za kategorii 1. Trend 

vzrůstajících nákladů s rostoucí kategorií pacienta je k vidění i u některých z dílčích 

nákladových skupin a je znázorněn grafem číslo 30 (hodnoty jsou opět indexovány ke 

kategorii číslo 1). 
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Graf 30 – Nákladové skupiny dle kategorie (poměr vůči kategorii 1) (Zdroj: vlastní zpracování) 

Jak bylo předesláno, u 4 z 8 skupin nákladů rostou celkové náklady přímo úměrně 

se vzrůstající kategorií pacienta. Ačkoli se co do počtu jedná „pouze“ o polovinu, druhé 

nejvýraznější navýšení nákladů můžeme vidět ve skupině nákladů na ošetřovatelský 

personál, která zároveň nese významný podíl z celkových nákladů na hospitalizaci 

pacientů. Poměrně lineárně rostou i náklady režijní, které jsou v absolutní sumě dokonce 

úplně nejvýznamnější. Výsledný trend celkových průměrných nákladů je tedy z velké 

části udán právě těmito dvěma kategoriemi. V kontrastu s náklady na spotřební materiál, 

kde 4. kategorie dosáhla 14,7 násobku kategorie 1, vykazovaly relativně malé výkyvy 

náklady na konzilia, rehabilitační pomůcky a přístroje a terapeutický personál.  

S ohledem na regresní analýzu celkových nákladů na vstupních hodnotách BI 

v předchozí kapitole (graf číslo 28), která vykázala poměrně značnou variabilitu 

nákladových dat pro pacienty v podobném funkčním stavu, lze určitý rozptyl jednotlivých 

nákladových případů předpokládat i u kategorie pacienta dle Seznamu zdravotních 

výkonů. Nárůst průměrných nákladů ve vztahu ke kategorii pacienta je z uvedených grafů 

poměrně jasně zřetelný jak u celkových nákladů, tak u nákladů přepočítaných na den 

hospitalizace, a také pro ty nejdůležitější z dílčích nákladových skupin. Kategorie 

pacienta v ústavní péči dle Seznamu zdravotních výkonů se tedy jeví jako použitelný 

nástroj pro odhad očekávatelných nákladů na hospitalizaci pacienta na lůžkách včasné 

rehabilitace.  

5.4 Analýza nákladové efektivity 
Předešlé dvě kapitoly (5.2 a 5.3) byly věnovány analýze klinických efektů a kalkulaci 

nákladů na terapii. Detailní znalost celkových nákladů na jednotlivé případy hospitalizace 

a přínosů terapie, kterých bylo u pacientů na včasných rehabilitačních lůžkách dosaženo, 

umožňuje přistoupit k provedení analýzy nákladové efektivity. Náklady na terapii do 
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výpočtu vstupují v přirozené formě peněžních jednotek, klinický efekt intervence je pak 

vyjádřen přírůstkem ve skóre funkčních testů mezi hodnotou na začátku hospitalizace a 

před propuštěním či přeložením pacienta mimo lůžka včasné rehabilitace. 

Cílem práce je porovnat nákladovou efektivitu pro skupiny pacientů dle tíže jejich 

handicapu. Po zkoumání různých nabízejících se variant byla jako nejlepší metoda pro 

kategorizaci pacientů do těchto skupin vybrána klasifikace dle Seznamu zdravotních 

výkonů. Vzorek pacientů je tedy pro účely nákladové analýzy rozdělen do kategorií 

pacienta v ústavní péči, jako tomu bylo již v předešlých kapitolách. Postupně bude 

analýza v samostatných podkapitolách provedena s využitím testu Barthelové i testu 

funkční soběstačnosti a následně výsledky porovnány. Tabulka číslo 6 uvádí údaje o 

sumách přírůstků skóre ve funkčních testech a celkových nákladech na hospitalizaci vždy 

za všechny pacienty v kategorii. Tyto hodnoty vstupují do výpočtu nákladové efektivity. 

Tabulka 6 – Suma nákladů a přírůstků v testech dle kategorie (Zdroj: vlastní zpracování) 

Kategorie 1 2 3 4 

Počet pacientů 15 27 24 21 

Suma nákladů (Kč) 1 032 377 2 302 103 3 107 946 3 518 137 

Přírůstek BI (součet 

složek) 
205 550 470 620 

Přírůstek  ZBI  120 450 380 435 

Přírůstek  RBI 85 100 90 185 

Přírůstek FIM 118 381 331 273 

Přírůstek FIM – M 97 346 307 223 

Přírůstek FIM – K 21 35 24 50 

 

 Pro účely kalkulace jsou v celém spektru stupnice testů předpokládány na zlepšení 

o jeden bod stejné náklady.   

5.4.1 CEA s využitím indexu Barthelové 

Klinické efekty dle testu Barthelové byly blíže analyzovány v kapitole 5.2.1. Graf 

číslo 31 zmiňuje přírůstky skóre BI v kategoriích přepočítané na jednoho pacienta. 
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Graf 31 – Průměrný přírůstek BI v kategoriích (Zdroj: vlastní zpracování) 

Největší přírůstek ve skóre BI vykázali pacienti kategorie 4. Nejmenší celkový 

přírůstek zaznamenala vůbec nejméně početná skupina 1. Do výsledku první kategorie 

pravděpodobně promlouvá omezený prostor pacientů pro zlepšení v testu vzhledem 

k jejich relativně vysoké počáteční hodnotě BI. 

Nákladová efektivita byla analyzována postupně pro všechny složky testu. Výsledky 

počínaje součtem složek BI shrnují následující grafy.  

 

Graf 32 – Nákladová efektivita založená na celkovém BI (Zdroj: vlastní zpracování) 

V průměru za všechny kategorie činí náklady na zlepšení o bod v celkovém testu 

Barthelové 5 399 Kč. Z grafického znázornění CEA pro součet složek BI (graf číslo 33) 

vyplývá, že nákladově nejefektivněji rehabilitovali pacienti kategorie 2 – náklady na 

přírůstek o jeden bod ve skóre funkčního testu vychází na 4 185 Kč. Oproti průměru byly 

náklady na přírůstek levnější i u kategorie 1, kde jednotka zlepšení generuje náklady 

v hodnotě 5 036 Kč. Vyšší poměr C/E oproti kategorii 1 zde není způsoben vyšší 
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nákladovostí pacientů, ale spíše jejich vysokou vstupní hodnotou v testu a tedy menší 

možností pro zlepšení – rehabilitaci pacientů v této kategorii lze považovat za poměrně 

efektivní. Kategorie 4 a 3 s poměrem C/E rovným 5 674 Kč a 6 613 Kč vykázaly dražší 

přírůstek ve skóre než je průměrný hodnota.   

Při dosazení efektů v podobě skóre základního BI (motorické části) vypadají 

výsledky CEA následovně (graf číslo 34): 

 

Graf 33 – Nákladová efektivita založená na ZBI (Zdroj: vlastní zpracování) 

Nákladově efektivnější rehabilitace proběhla oproti průměru pouze u kategorie 2. 

Rozdíly mezi zbylými skupinami jsou méně výrazné než při využití celkového BI, poměr 

C/E je u všech z nich vyšší než je průměrná hodnota 7 192 Kč. 

Nejvyšší hodnoty byly dosaženy při využití efektů ve formě rozšířeného BI (tj. 

motorické i kognitivní části), a to z důvodu menšího rozsahu stupnice a zejména kvůli 

celkově menším přírůstkům v této složce testu. Oproti ZBI jsou také k vidění 

významnější rozdíly mezi kategoriemi (graf číslo 35). 

 

Graf 34 – Nákladová efektivita založená na RBI (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Nákladově efektivní rehabilitace (oproti průměru) proběhla u pacientů v první a 

čtvrté kategorii. Náklady spojené se zlepšením v kognitivní složce testu o bod jsou 

nadprůměrné u druhé kategorie a ještě výrazněji pak u třetí. 

5.4.2 CEA s využitím testu funkční soběstačnosti 

Graf číslo 35 opět zmiňuje přírůstky ve FIM přepočítané na jednoho pacienta v 

kategorii. 

 Z přehledu průměrného zlepšení v jednotlivých kategoriích je oproti testu 

Barthelové největší rozdíl patrný u 4. kategorie, která se z první příčky (celkový test) 

přesouvá až na 3. příčku. Stejně je tomu u motorické části testu, kde u BI zaujímala 2. 

pozici. 

Tato změna v pořadí podle předpokladu promluvila i do výsledků analýzy nákladové 

efektivity (graf číslo 36). 
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Graf 36 – Nákladová efektivita založená na FIM celkem (Zdroj: vlastní zpracování) 

Za nákladově efektivní lze i při využití FIM považovat kategorii číslo 2. Oproti 

průměru jsou náklady na jednotkový přírůstek v testu levnější ještě u 1. skupiny. Hodnota 

poměru C/E u kategorií 3 a 4 je pak nadprůměrná. 

Rehabilitace pacientů druhé kategorie je nadprůměrně nákladově efektivní i při 

použití motorické části FIM, kdy jednotka zlepšení nese náklady 6 653 Kč (viz graf číslo 

37). 

 

Graf 37 – Nákladová efektivita založená na motorické složce FIM (Zdroj: vlastní zpracování) 

Náklady na přírůstek v testu jsou oproti průměru nižší také u kategorie 3. Skupina 

číslo 1 a zejména číslo 4 jsou podprůměrně nákladově efektivní. 

Zlepšení o jeden stupeň v kognitivní části testu je řádově dražší, než zlepšení o jeden 

stupeň v části motorické (graf číslo 38). 
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Graf 38 – Nákladová efektivita založená na kognitivní složce FIM (Zdroj: vlastní zpracování) 

Za nákladově efektivní lze oproti průměrné hodnotě za všechny pacienty považovat 

kategorie 1, 2 a 4. Jediná kategorie, kde náklady spojené se zlepšením v testu o jednotku 

skóre přesáhly průměr, je skupina pacientů vyžadujících zvýšený dohled (číslo 3). 

5.4.3 Shrnutí výsledků CEA z hlediska použitých testů 

Účelem této kapitoly je shrnout rozdíly mezi analýzou nákladové efektivity 

s použitím testu Barthelové a testu funkční soběstačnosti. Na následujících souhrnných 

grafech jsou výsledky analýzy za jednotlivé složky testů (celkový, motorický, kognitivní) 

vztaženy poměrem vždy k průměrné hodnotě CEA za všechny kategorie v daném testu. 

Rehabilitaci pacientů v kategoriích, jejichž hodnota C/E je menší než 1,0 lze považovat 

za nadprůměrně nákladově efektivní a naopak rehabilitace v kategoriích s větší hodnotou 

je z hlediska nákladové efektivity podprůměrná. 

Nadprůměrně nákladově efektivní rehabilitace proběhla dle grafu 39 při využití 

součtu složek BI u kategorií 1 a 2. Kategorie 2 zůstává nadprůměrně efektivní i při 
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dosazení přírůstků v motorické složce testu. Z hlediska kognitivní části je výsledek podílu 

C/E pod průměrem u pacientů v kategoriích 1 a 4.   

Analýza nákladové efektivity hodnotí ve všech složkách FIM (graf číslo 40) jako 

nadprůměrně efektivní rehabilitaci druhé kategorie. V součtu složek jsou náklady na 

jednotkové zlepšení podprůměrné také u pacientů kategorie 1 a při využití kognitivní části 

testu je nadprůměrně nákladově efektivní ještě kategorie 4. 
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Graf 40 – Nákladová efektivita založená na FIM – podílem vůči průměru (Zdroj: vlastní zpracování) 
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6 Diskuse 

Ačkoli se v posledních dekádách podařilo snížit mortalitu způsobenou cévní 

mozkovou příhodou přibližně o 40 %, velký podíl pacientů zůstává navzdory pokrokům 

v moderní medicíně s vážnými trvalými následky.[25] Náročnost péče o pacienty s CMP 

ve spojení se vzrůstající prevalencí onemocnění ve vyspělých zemích bude stále větší 

výzvou pro rodiny handicapovaných, zdravotnický personál i celé systémy zdravotní 

péče. Včasná rehabilitace je klíčovým nástrojem pro zotavení pacientů a má významný 

vliv na zlepšení v provádění běžných denních činností, což umožňuje jejich návrat do 

aktivního života [26]. Kromě správného přístupu k samotné léčbě je však vzhledem 

k omezenému rozpočtu zdravotnictví zásadní i nastavení systému úhrad a zkoumání 

ekonomických dopadů onemocnění obecně.   

Publikované výsledky v této oblasti vykazují znatelný rozdíl mezi situací v zahraničí 

a v České republice. Tento rozdíl se projevuje jednak celkovým počtem publikací a 

provedených studií v každé ze sekcí, ale také v úrovni systému včasné rehabilitace po 

CMP obecně. Zatímco v ČR doposud neproběhla žádná klinická studie zkoumající 

nákladovou ani klinickou efektivitu včasné rehabilitace po CMP a experiment, který je 

podkladem praktické části této diplomové práce, je tedy v podstatě prvním výzkumem 

tohoto druhu u nás, zahraniční studie zmíněné v Kapitole 3 zkoumaly již terapeutickou 

intervenci nastupující do 24 hodin od propuknutí prvních příznaků CMP  [8] [9] [10] [11] 

[12], tedy takzvanou velmi včasnou rehabilitaci. Pojem včasného nástupu specializované 

rehabilitace je tedy v zahraničí definován řádem hodin, rehabilitace pacientů v rámci 

klinické studie v této práci začínala v průběhu několika dní po CMP – průměrně po 16,2 

dnech s mediánem 11,0 dnů. Vzhledem k faktu, že intervence v klinickém experimentu 

je omezena na včasná rehabilitační lůžka dle Věstníku MZČR 2/2010 [5] a probíhá tedy 

až po přeložení pacienta z neurologické JIP, je tento časový horizont dle autorů studie 

stále významným úspěchem a krokem směrem k výraznému zefektivnění péče o pacienty 

s CMP s cílem jejich návratu do pokud možno plnohodnotného života. Fyzioterapie navíc 

probíhá již před překladem na včasná lůžka, pouze pravděpodobně méně specializovaná 

s menším interdisciplinárním přesahem, než je tomu na náležitě vybaveném 

rehabilitačním oddělení. 

Analýza dat získaných z prospektivního observačního výzkumu 87 pacientů 

zotavujících se na včasných rehabilitačních lůžkách prokázala výrazné odlišnosti mezi 

pacienty v rámci jedné diagnózy, tedy cévní mozkové příhody. Rozdíly jsou patrné ve 

všech zkoumaných aspektech včasné rehabilitace pacientů po CMP – v nákladech na 

hospitalizaci, klinických efektech, i v jejich syntéze formou nákladové efektivity. 

Průměrné náklady na hospitalizaci pacienta z perspektivy poskytovatele péče byly 

vyčísleny na 114 489 Kč a pohybovaly se v rozmezí od 15 804 Kč do 300 174 Kč. Mezi 
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tři nejvýznamnější nákladové složky patří personální náklady (42,5 %) následované 

režijními náklady (40,7 %) a náklady na rehabilitační pomůcky a přístroje (8,1 %). Ačkoli 

hodnoty nákladů na jednotlivé případy hospitalizace vykazují značnou variabilitu, 

výsledky prokázaly souvislost mezi celkovými i denními náklady a tíží počátečního 

postižení, k jehož klasifikaci se jeví jako nejvyužitelnější nástroj kategorie pacienta 

v ústavní péči. Řazení pacientů do skupin dle kapitoly 6 Seznamu zdravotních výkonů 

[22] probíhá u všech hospitalizovaných pacientů a lze s ním tedy očekávat velkou 

praktickou zkušenost. Tabulka 7 shrnuje zjištěné hodnoty nákladů pro každou z kategorií. 

 

Tabulka 7 – Náklady dle kategorií (Zdroj: vlastní zpracování) 

Kategorie 1 2 3 4 

Celkové náklady (Kč) 68 825 85 263 129 697 167 530 

Průměrné náklady/den (Kč) 4 283 4 512 5 352 6 164 

 

Klinické efekty terapie byly posuzovány pomocí testu Barthelové (BI) a testem 

funkční nezávislosti (FIM), tedy dvěma mezinárodně uznávanými funkčními testy, 

hodnotícími pacienty v jejich motorických i kognitivních schopnostech. Motorické 

funkce byly z hlediska obou testů postiženy onemocněním více než kognitivní, avšak 

z výsledků je patrné, že pacienti měli větší tendenci lepšit se právě v oblasti motoriky než 

mentálních schopností. Bližší analýza hodnot funkčních testů po rozdělení pacientů do 

kategorií pacienta v ústavní péči prokázala mezi těmito klasifikačními nástroji vazbu (viz 

kapitolu 5.2.3); vstupní hodnoty obou testů v motorické části a součtu složek odpovídají 

tíži stavu dle přiřazené skupiny. Z hlediska přírůstků v testech nelze pro kategorie 

stanovit jednoznačný trend. V této oblasti si lze také v největší míře všimnout odlišností 

mezi hodnotami BI a FIM. BI byl na spolupracujících pracovištích vyšetřován rutinně i 

před konáním klinické zkoušky, licence pro FIM byla zakoupena a přeložena klinikami 

právě pro účely této studie. Test funkční soběstačnosti historicky vznikl na základě 

poptávky části odborné veřejnosti, která kritizovala starší test Barthelové pro jeho 

nedostatečnou citlivost a komplexnost [27]. Popsané nedostatky BI zmiňují i autoři 

zpracované klinické studie jako jeden z důvodů pro nákup licence FIM. Ten má jemnější 

stupnici a přesnější manuál než BI, který na druhou stranu disponuje jednodušší 

administrací. Ačkoli se v  Evropě více využívá BI a použití FIM se častěji vyskytuje spíše 

ve státech Severní Ameriky [28], uvedené vlastnosti hovoří z hlediska kvality spíše ve 

prospěch FIM. I přes relativně menší zkušenost rehabilitačních týmů nemocnic s tímto 

testem lze jeho výsledky zřejmě považovat za lépe vypovídající vyjádření funkčního 

stavu pacienta zejména u lehčích stavů. Pro konkrétnější stanovení míry korelace těchto 

dvou testů by však bylo vhodné provést hlubší analýzu.          
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Výsledky nákladové efektivity kategorií pacientů se opět lišily podle použitého 

funkčního testu. Z hlediska srovnání výsledku CEA jednotlivých kategorií s průměrem 

za všechny pacienty lze konstatovat, že nákladově nadprůměrně efektivní rehabilitace 

proběhla při použití součtu složek BI u kategorií 1 a 2. Při dosazení ZBI dosáhla 

pozitivních výsledků kategorie 2 a v kognitivní složce skupiny 1 a 4. Součet složek FIM 

hodnotí jako nadprůměrně nákladově efektivní kategorie 1 a 2; motorická část FIM 

kategorie 2 a 3, kognitivní FIM pak skupiny 1, 2 a 4.   

Jedním z cílů diplomové práce bylo stanovit náklady na včasnou rehabilitaci pacientů 

s cévní mozkovou příhodou z perspektivy plátce péče – zdravotní pojišťovny. Úhrada 

rehabilitace na nemocničním lůžku se řídí systémem DRG. Tento klasifikační systém 

určený zejména pro akutní hospitalizace člení diagnózy do omezeného počtu skupin na 

základě ekonomických či klinických podobností [29]. Provést reálnou kalkulaci úhrady 

za konkrétního rehabilitovaného pacienta dle úhradové vyhlášky je pro výzkumníka 

mimo nemocnici problematické – samotný způsob výpočtu (zařazení případu 

hospitalizace do DRG) je komplikovaný a v praxi se pro tento účel využívá počítačový 

program zvaný Grouper, popřípadě je prováděn ručně dle definičního manuálu. Licenci 

pro systém DRG vlastní v ČR Ministerstvo zdravotnictví, které však jeho správou 

v minulosti pověřilo Národní referenční centrum a od 30. 1. 2015 pak Ústav 

zdravotnických informací a statistiky ČR. Nástroje Grouper i definiční manuál jsou 

průběžně aktualizovány, ale šířeny jsou pouze na základě licenční smlouvy, ve které se 

podepisující zavazuje, že je bude využívat pouze ke kódování vykázané péče a žádnému 

jinému účelu [30]. Možnost obecného provedení kalkulace omezuje i existence 

(specializačních) koeficientů nasmlouvaných mezi ZZ a pojišťovnou, které vznikaly 

historicky při transformaci úhradového systému a pro každou nemocnici vytváří rozdílné 

podmínky. Vzhledem k tomu, že údaje o výši inkasovaných úhrad v jednotlivých 

nemocnicích jsou vysoce důvěrné, nebylo možné tyto hodnoty čerpat ani z interních 

dokumentů spolupracujících nemocnic. Z výše uvedených důvodů náklady na včasnou 

rehabilitaci pacientů po CMP z perspektivy plátce péče v této diplomové práci nejsou 

vyčísleny. Na následujících řádcích je provedeno alespoň kvalitativní zhodnocení 

stávajícího systému úhrady a návrh možné úpravy pro mechanismus DRG.  

Principem DRG je zprůměrování úhrad za různě nákladné pacienty tak, že při 

vykázání dostatečného množství péče by se v celkové sumě měly rozdíly mezi 

jednotlivými případy hospitalizací vyrovnat. To by vedlo ke zjednodušení ve vykazování 

poskytnuté péče. Vzhledem ke specifikům rehabilitace však podstata této úvahy v praxi 

často není naplněna. Základem systému DRG je stanovení diagnózy pomocí Mezinárodní 

klasifikace nemocí (MKN), která na onemocnění nahlíží spíše z morfologického než 

z funkčního hlediska. Výsledky této práce však prokázaly v rámci jednoho onemocnění, 

cévní mozkové příhody (dle MKN – 10 značené I60–I69), ve funkčním stavu pacientů 

značnou variabilitu. Do výsledné náročnosti rehabilitace (časové, personální atd.), od 

které se analogicky odvíjejí i vynaložené náklady poskytovatele, se tak často daleko větší 
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měrou promítá právě aktuální funkční stav pacienta, než stanovená „morfologická“ 

diagnóza. V praxi tak není výjimkou, že například vertikalizovat (posadit či postavit) 

pacienta s těžkým funkčním deficitem není v silách jednoho fyzioterapeuta a musí mu tak 

asistovat jeho kolega, což není v mechanismu úhrady za tento typ péče bráno v potaz.  

Ačkoli ÚZIS v současné době prostřednictvím projektu DRG Restart [29] pracuje na 

zpřesňování systému pomocí exaktních kalkulací reálných nákladů ve zdravotnických 

zařízeních, je vhodné, aby byl v systému úhrad dle DRG pro oblast včasné rehabilitace 

zohledněn právě i funkční stav. Zanesení faktoru funkčního omezení pacienta, vedle 

faktorů stávajících, kterými jsou zejména délka hospitalizace, pohlaví a věk pacienta, 

hlavní a vedlejší diagnózy dle MKN či míra komorbidit a komplikací, do systému by dle 

poznatků DP přesněji odráželo projevy onemocnění a tedy předpokládatelnou náročnost 

rehabilitace (klinickou i nákladovou) [29]. 

V rámci aktualizace metodických materiálů DRG pro rok 2018 na verzi 015 definuje 

ÚZIS DRG marker, který má funkční stav pacientů v rehabilitaci zohledňovat. Vychází 

z hodnocení oběma složkami testu Barthelové a pacientům přisuzuje status „Lehké až 

střední motorické postižení (ZBI 51–89)“ či „Těžké motorické postižení (ZBI 50 a 

méně)“, totožné dělení rozeznává u kognitivní složky testu pro hodnoty RBI 41–84 a RBI 

40 a méně [31]. Ačkoli se vzhledem k předešlému odstavci obecně jedná o krok správným 

směrem, otázkou zůstává, zda je dělení pouze na dvě kategorie v každé složce testu 

dostačující. V případě hraničních hodnot v testu (například ZBI=55 či RBI=45) by se 

hodnotitel například mohl dostávat pod tlak ve smyslu udělení nižšího skóre (a tedy 

stanovení Těžkého motorického postižení) s motivací výhodnější úhrady. V této 

diplomové práci byla provedena kalkulace nákladů pro 4 kategorie dle Seznamu 

zdravotních výkonů, které se ve vzorku 87 zkoumaných pacientů vyskytovaly. Ačkoli se 

nejedná o specifický test určený přímo pro rehabilitaci či konkrétní diagnózu, lze 

pozorovat zřejmou vazbu mezi stanovenou kategorií pacienta v ústavní péči a průměrnou 

hodnotou obou funkčních testů v součtu jejich složek i motorické části izolovaně (viz 

kapitolu 5.2.3). Průměrné hodnoty nákladů za jednotlivé kategorie jsou zřetelně 

odstupňované podle předpokladu od nejlehčích pacientů, po ty nejtěžší. Výsledky 

výpočtu (viz kapitolu 5.3.1) ve spojení s relativní jednoduchostí a rozsáhlou klinickou 

zkušeností s touto kategorizací dle mého názoru činí z těchto skupin hrubou avšak 

využitelnou stupnici pro stanovení funkčního stavu pacienta s CMP, zejména pro 

odhad očekávatelných celkových i denních nákladů za hospitalizaci. Ze zmíněných 

důvodů se kategorie pacienta v ústavní péči jeví jako možný faktor vstupující do 

úhradového mechanismu DRG. 

Těžištěm této diplomové práce bylo zpracování dat z prospektivní klinické studie. 

Experiment byl vystavěn na multicentrové spolupráci tří nemocnic různých rozměrů, 

právních forem a dalších charakteristik, které jsou navíc situovány v poměrně rozdílných 

geograficko-sociálních regionech. Do sběru dat se v konečném součtu zapojilo více než 

100 osob za plného provozu, bez úprav režimu přijímání pacientů či jiných změn 
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standardního chodu zařízení. Zmíněný rozsah projektu ve spojení s dobou sběru dat může 

mít navzdory podrobně vypracované metodice a důkladnému zaškolení všech 

zúčastněných určitý vliv na kvalitu sběru některých dat. Soubor základních dat vzorku 

pacientů činil v součtu přibližně 1365 samostatných excelových tabulek, které 

obsahovaly více než 500 000 datových polí. Ty bylo nutné zpracovat do jednotné, 

přehledné tabulky k další sumarizaci a analýze, což bylo z většiny úkolem autora této DP. 

Zmíněný rozsah ve spojení s omezeným časovým fondem pro zpracování (některé dílčí 

výstupy bylo nutné vypracovat s předstihem z důvodu smluvených termínů s VZP jako 

zadavatelem projektu) a neúplností či nedostupností některých dat znamenal značnou 

výzvu. Například metodiku stanovení režijních nákladů bylo nutné opakovaně 

sjednocovat vzhledem k rozdílnému pojetí jednotlivých pracovišť či odlišné struktuře 

jejich účetních databází. Výše zmíněné skutečnosti však výrazně nesnižují výpovědní 

hodnotu výsledků práce a lze konstatovat, že všechny uvedené hodnoty a trendy 

odpovídají reálné situaci.  

Dostupnost včasné specializované rehabilitace prováděné interdisciplinárním týmem 

odborníků je zásadní podmínkou pro maximalizaci návratu kvality života pacienta 

s cerebrovaskulárním onemocněním. Vznik Komplexních cerebrovaskulárních center a 

Iktových center je tedy krok správným směrem, avšak rekonvalescence nekončí 

propuštěním z včasného rehabilitačního lůžka, které je pouze jedním z více fragmentů 

systému péče o pacienty s CMP. Dalším důležitým předpokladem pro zlepšování stavu 

pacienta je budování komplexní sítě následných zdravotnických zařízení, jako jsou 

například denní stacionáře, které dopomohou k zajištění kontinuity péče. Pro zmapování 

klinických efektů včasné rehabilitace v dlouhodobějším časovém horizontu se nabízí 

možnost podrobit pacienty zkoumané v klinické studii následnému („follow-up“) 

vyšetření ve stanoveném časovém odstupu (např. půl roku či rok po propuštění) 

s vytvořením záznamu a vyhodnocením péče, které se pacientovi dostalo po opuštění 

včasných RHB lůžek. V případné nadstavbě lze zkoumat i nepřímé náklady pacientů či 

dopad v celospolečenském měřítku, což by v českém prostředí ověřilo jednu ze 

základních tezí v této oblasti – že počáteční zvýšené náklady zdravotního systému 

spojené s prováděním včasně rehabilitace jsou v dlouhodobé perspektivě kompenzovány 

a převýšeny úsporou systému sociálního [15]. 
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7 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo na datech z klinické studie analyzovat klinické efekty a 

náklady spojené s hospitalizací pacientů po cévní mozkové příhodě na včasném 

rehabilitačním lůžku. Dále bylo úkolem porovnat nákladovou efektivitu skupin pacientů 

dle tíže jejich postižení a navrhnout možné doporučení pro úpravu úhrady systémem 

DRG.  

Na zkoumaném vzorku 87 pacientů byly analyzovány vstupní a výstupní hodnoty 

funkčních testů Indexu Barthelové a Testu funkční soběstačnosti, byly popsány změny, 

ke kterým došlo v průběhu hospitalizace, a byla také provedena kategorizace pacientů do 

skupin dle Seznamu zdravotních výkonů a jejich porovnání pro účely následné analýzy 

nákladové efektivity. Součástí výsledků práce je dále analýza struktury celkových 

nákladů, kalkulace nákladů na hospitalizaci každého pacienta z perspektivy poskyto-

vatele péče a je také rozebrán vztah mezi zdravotním stavem pacienta při přijetí 

(z pohledu kategorie pacienta v ústavní péči) a výslednými náklady, které hospitalizace 

průměrně generuje. Na základě znalosti klinických přínosů terapie i nákladů, které z ní 

plynou, byla provedena analýza nákladové efektivity (CEA) pro čtyři kategorie pacientů, 

ze které jako nákladově nejefektivnější vyšla kategorie číslo 2 (částečně soběstační 

pacienti). Výsledky ostatních skupin se liší v závislosti na zvoleném funkčním testu. Na 

základě získaných poznatků bylo formulováno doporučení pro úhradu za péči o pacienta 

s CMP na včasném rehabilitačním lůžku komplexního cerebrovaskulárního či iktového 

centra, které zohledňuje funkční stav pacienta.  
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