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Abstrakt
Metody hodnocení efektivity nákupů zdravotnické techniky
Tato práce je věnována problematice hodnocení efektivity uskutečněných
nákupů zdravotnických přístrojů v ČR. Cílem práce bylo prozkoumat
a navrhnout zásadní přístupy a metodologickou základnou pro účely
hodnocení efektivity nákupů.
Pro detailní analýzu efektivity nákupů zdravotnické techniky byl navrhnut
nový neparametrický přístup za použití metody analýzy obalu dat, která
nevyžaduje využití expertních názorů pro stanovení důležitosti kritérií
hodnocení. Tento přístup byl praktický ověřen na vzorku nákupů přístrojů
magnetické rezonance v letech 2014–2018.
Pro

potřeby

sběru

dat

byl

navržen

systém

sledování

nákupů

zdravotnických přístrojů. Pilotní verze systému byla vyvinuta s použitím
webových technologií (MySQL, PHP, Apache) a ověřená na vzorku nákupů více
než tisíce zdravotnických přístrojů. Tento systém umožnuje formalizovat
informace o pořízených přístrojích a poskytuje uživatelům základní nástroje
pro analýzu dat, včetně možnosti vícekriteriálního porovnání nákupů dle
stanovených kritérií (pořizovací cena, délka záruční doby, pozáruční servis
apod.).
Práce také popisuje problematiku hodnocení cen zdravotnické techniky při
nedostatku tuzemských dat. Byl vyvinut metodologický rámec pro
vyhodnocení pořizovacích nákladů zdravotnické techniky na základě
mezinárodních cen. S využitím tohoto rámce byla zpracována případová
studie zaměřená na odhad pořizovacích nákladů tomoterapeutického
přístroje. Metodika byla aplikována i v rámci HTA studií zaměřených na
klinicko-ekonomické

vyhodnocení

roboticky

řízeného

ozařovače

a intraoperativního ozařovacího systému.
Navržené metodologické přístupy sběru a analýzy dat umožňují sledovat
a vyhodnocovat efektivitu nákupů a poskytují objektivní informace při
plánování a provádění nákupů zdravotnických přístrojů.
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Abstract
Methods for assessment of the efficiency of medical equipment
procurements
This thesis is devoted to the evaluation of the effectiveness of the medical
equipment procurements in the Czech Republic. The aim of this study was to
discover and propose essential approaches and methodology for supporting
the effective and rational acquisition of new medical equipment.
A new approach for the assessment of the effectiveness of individual
medical equipment purchases was proposed using a data envelopment
analysis that does not require the use of expert opinions for the
determination of criteria weights. This method has been proven on a sample
of magnetic resonance purchases in 2014-2018.
A system for tracking of medical equipment purchases was designed for
data collection. The pilot version of the system was developed using web
technologies (MySQL, PHP, Apache) and verified on a sample of more than a
thousand of medical devices. This system supports the formalization of
information about acquired devices and provides users with basic data
analysis tools, including the possibility of multi-criteria comparison of
purchases according to pre-set criteria (purchase price, warranty period,
post-warranty service, etc.).
The issue of price evaluation in the absence of domestic data was also
described in this study. A methodological framework for the estimation of
medical technology acquisition costs based on international prices has been
developed. Using this framework, a case study was conducted to estimate
the cost of the tomotherapeutic system. The methodology was also applied
within the HTA studies focused on the clinic-economic evaluation of the
robotic radiosurgery system and the intraoperative radiation therapy.
The proposed methodological approaches to data collection and analysis
will allow to track and evaluate purchasing effectiveness and provide
objective information for planning of medical device purchases.
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Seznam zkratek
Zkratka

Význam

AHP

Analytic Hierarchy Process

BCC

CPI

Model DEA s variabilním výnosem z rozsahu dle studie Bankera,
Charnesa a Coopera [1]
Model DEA s konstantním výnosem z rozsahu dle studie Charnesa,
Coopera a Rhodesa [2]
Consumer Price Index

ČR

Česká republika

DEA

Data Envelopment Analysys

DPH

Daň z přidané hodnoty

EU

Evropská unie

HICP

Harmonised Index of Consumer Prices

HTA

Health Technology Assessment

IMRT

Radioterapie s modulovanou intenzitou

ISSNZP

Informační systém sledování nákupů zdravotnických přístrojů

MCDA

Multiple-Criteria Decision Analysis

MRI/MR

Přístroj magnetické rezonance

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

PPP

Purchasing Power Parity

TED

Tenders Electronic Daily

VVZ

Věstník veřejných zakázek

VZ

Věřená zakázka

CCR
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1 Úvod
Současně s vědecko-technickým pokrokem, stárnutím populace a dalšími
příčinami prostupně rostou náklady a výdaje na zdravotnictví. V letech 1981–
2012 bylo se zdravotnickými technologiemi spojeno až 50% růstu celkových
výdajů na zdravotnictví [3]. Světová zdravotnická organizace [4] očekává, že
v příštích letech může dojít k významnému růstu výdajů na zdravotnické
technologie. Tento posun bude vyžadovat posílení účastí biomedicínských
a klinických inženýrů ve všech etapách životního cyklu zdravotnických
prostředků včetně procesu pořízení.
Ve srovnání s ostatními zeměmi Visegrádské skupiny je Česká republika (ČR)
poměrně dobře vybavena velkými zdravotnickými přístroji a jejich počet se
během posledního desetiletí značně zvýšil [5–8]. Nákup a financování
zdravotnických přístrojů jsou převážně pokryty veřejnými zdroji. Vysoké
náklady na pořízení, užívání a údržbu i nadměrné a často neefektivní využívání
zdravotnické techniky jsou problémy, s nimiž se současný zdravotní systém
potýká. Dle závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu ČR byly ceny zdravotnických
přístrojů v některých uskutečněných nákupech nadhodnoceny [9, 10].
Zainteresované osoby (regionální orgány státní správy, zdravotnická zařízení,
odborná společnost) proto nemají k dispozici dostatek věrohodných informací
o cenách

a ostatních

parametrech

nezbytných

pro

přípravu

pořízení

zdravotnických přístrojů [9, 11].
Hodnocení efektivity nákupu zdravotnické techniky se v rámci pořizovacího
procesu buď vůbec neprovádí, nebo se využívá jednoduché subjektivní
porovnání s podobnými nákupy v jiných nemocnicích. V posledních létech se
v této oblasti objevují také studie zaměřené na využití vícekriteriálního
hodnocení. Nevýhodou těchto přístupů je skutečnost, že používají subjektivní
přístupy k hodnocení a často nezahrnují důležité parametry nákupu, které
ovlivňují pořizovací cenu techniky.
Zdravotnické přístroje nejsou obvykle vyráběny v ČR a musí být dovezeny buď
z Evropské unie, nebo z jiných zemí (např. USA a Japonsko). Je proto typické, že
v rámci hodnocení efektivity nákupu není často k dispozici dostatečné
množství tuzemských údajů a je třeba přihlížet k cenám v zahraničí.
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Cílem disertační práce je navrhnout základní přístupy a metodologickou
základnu systému hodnocení efektivity nákupů zdravotnických přístrojů za
účelem podpory efektivního a racionálního pořízení nové zdravotnické techniky. Pro dosažení uvedeného cíle byly stanoveny tyto úkoly disertační práce:
− Návrh přístupu pro komplexní hodnocení uskutečněných nákupů
zdravotnické techniky.
o Analýza přístupů ke kvantitativnímu hodnocení efektivity nákupů
zdravotnických přístrojů.
o Návrh modelů analýzy efektivity nákupu zdravotnických přístrojů
s využitím

výsledků

vícekriteriálních

hodnocení

zdravotnické

techniky.
o Případová studie analýzy efektivity nákupu zdravotnických přístrojů
s využitím několika modelů.
− Technické zajištění sběru dat a základní analýzy údajů o nákupech
zdravotnické techniky.
o Návrh konceptu systému sledování nákupů zdravotnických přístrojů.
o Vývoj systému pro sběr, zpracování a reprezentaci informací
o uskutečněných nákupech zdravotnických přístrojů v ČR.
o Pilotní sběr dat o uskutečněných nákupech zdravotnických přístrojů
− Návrh metodologického přístupu pro vyhodnocení pořizovacích cen
zdravotnické techniky na základě mezinárodních cen při nedostatku
tuzemských dat.
o Identifikace zásadních oblasti v procesu provádění odhadů cen
zdravotnické techniky.
o Praktická aplikace navržené metodiky na konkrétních příkladech.

Disertační práce obsahuje úvod, tři hlavní kapitoly, diskusi, závěr, seznam
použité literatury a přílohy. Kapitola č. 2 rozebírá současný stav problematiky
hodnocení efektivity a sledování nákupů zdravotnických přístrojů. Kapitola č. 3
shrnuje metody a přístupy využité v rámci zpracování disertační práce. Tato
kapitola je dále rozdělena podle oblastí výzkumu na sledování nákupů, hodnocení
efektivity nákupů a mezinárodní porovnání cen. Další stěžejní blok je
reprezentován kapitolou č. 4, ve které jsou představeny výsledky práce
v jednotlivých oblastech výzkumu. Poslední kapitoly se věnují diskusi a shrnutí
výsledků práce.
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2 Přehled současného stavu
2.1 Přístupy k hodnocení efektivity
Tradiční statistické modely analýzy efektivity ve zdravotnictví mají formu
nákladové či produkční funkce, podle které je žádaný „efekt“ modelován jako
funkce řady parametrů [12]. Nejjednodušším statistickým přístupem k definici
nákladové funkce je využití vícerozměrné regresní analýzy, v rámci které jsou
náklady modelovány jako funkce řady parametrů, organizačního prostředí
a chybového členu. To přináší empirický model, který předpovídá objem
nákladů vzhledem k přednastaveným parametrům modelu. Velikost odchylky
od této predikce (rozdíl mezi skutečnými a předpokládanými náklady) slouží
jako míra efektivity organizace. Proto se všechny nevysvětlené odchylky od
statistického modelu považují za neefektivní.
V rámci zkoumání organizační efektivity byla vyvinuta i různá vylepšení
regresního modelu včetně sady metod, které jsou společně označovány jako
stochastická hraniční analýza (z angl. Stochastic Frontier Analysis ‒ SFA) [13].
Nicméně aplikace SFA vyžaduje pro modelování velmi přesné předpoklady
o druhu nákladové funkce, zejména její deterministické složky. Zdravotnická
technika je nehomogenní skupinou výrobků, a proto faktory, které mohou
ovlivnit efektivitu jejího nákupu, jsou závislé na vybraném druhu přístroje.
V této situaci není účelné snažit se sestavit jednotný parametrický model, který
by byl aplikovatelný na většinu druhů zdravotnické techniky.
Data Envelopment Analysis (DEA) neboli metoda analýzy obalu dat je
neparametrickou metodou vyhodnocení srovnávací efektivity produkčních,
organizačních, rozhodovacích a jiných druhů jednotek [14]. Příklady jednotek
mohou být banky, policejní stanice, školy, nemocnice a jejich dílčí oddělení
apod. DEA je charakteristická tím, že posuzuje efektivitu jednotek na základě
předem specifikovaných využitých zdrojů ‒ „vstupů“ pro dosažení výsledků ‒
„výstupů“. Podíl těchto charakteristik představuje efektivitu určité jednotky
v porovnání s ostatními.
Efektivita v metodě DEA se skládá ze dvou částí - technické efektivity, která
odráží schopnost systému dosáhnout maximálních výsledků (výstupů)
z dostupného souboru zdrojů (vstupů), a efektivní alokace zdrojů, která odráží
možnost systému využívat zdroje v optimálním poměru. Jelikož DEA pracuje
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s objektivními hodnotami vstupů a výstupů, subjektivní posouzení důležitostí
jednotlivých

parametrů

nemá,

na

rozdíl

od

metod

vícekriteriálního

rozhodování, vliv na výsledky analýzy [15].
Farrell aplikoval DEA k měření efektivity produkčních jednotek [14]. Charnes,
Cooper a Rhodes se v roce 1978 zaměřili na vyhodnocení efektivity
rozhodovacích jednotek [2]. Od této doby se počet praktických aplikací metody
DEA se zvyšuje skoro exponenciálně [16]. Jednou z nejčastějších oblastí
aplikace této metody je zdravotnictví [17].
Již v roce 1983 Nunamaker [18] aplikoval DEA pro měření efektivity
ošetřovatelské služby v řadě nemocnic Wisconsinu. Hodnocení efektivity za
pomocí DEA a odhady možných úspor nákladů byly pak porovnány s výsledky
analýzy nákladů na jednoho pacienta. Byla aplikována metodika Charnese a kol.
[2] a byly využity následující vstupy a výstupy metody DEA: celkové náklady na
hospitalizaci (vstup), celková délka hospitalizace seniorů a dětí (výstup), délka
hospitalizace po porodu (výstup) a délka ostatních případů hospitalizace
(výstup). Výsledky studie ukazují, že průměrné úspory nákladů získané pomocí
metody DEA jsou několikrát vyšší než úspory vyplývající z aplikace klasického
přístupů Medicare.
Sherman [19] jako první využil metodu DEA k identifikaci „neefektivních“
fakultních nemocnic, přičemž cílem bylo přijmout vhodná opatření za účelem
snížení nákladů na zdravotní péči. Autorem byl použit přístup navržený
Charnesem a kol. [2]. Pro hodnocení efektivity fakultních nemocnic byly
aplikovány následující parametry DEA: vstupy ‒ přepočet zaměstnanců na plný
úvazek, roční výdaje nemocnice na spotřební materiál a služby, roční počet
lůžkodnů; výstupy ‒ celková délka hospitalizace seniorů (>65 let), celková délka
hospitalizace ostatních pacientů, počet studentů v oboru ošetřovatelství, počet
stážistů a lékařů v atestační přípravě. Studie ukazuje, že DEA je schopna
poskytnout významný pohled na efektivnost nemocnic, což ukázalo porovnání
výsledků s názory panelu odborníků. Dle autora studie umožnuje zvolený
přístup k hodnocení efektivity získat informace, které nejsou k dispozici v rámci
jiných široce používaných metod hodnocení efektivity: poměrové analýzy
a ekonometrické regresní analýzy.
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Hodnocení efektivity ve zdravotnictví
Po roce 1990 pak aplikovalo metodu DEA na vyhodnocení efektivity
zdravotnických zařízení značné množství autorů [12, 20–30] včetně českých [31,
32].
Hollingsworth [12] v roce 2003 zhodnotil 188 publikovaných studií (1983–
2002) zaměřených na hodnocení efektivity ve zdravotnictví. Práce rozebírá
využití parametrických a neparametrických metod (DEA, SFA, regrese,
Malmquistův index) pro tyto účely. Výsledky práce ukazují, že tyto metody se
nejčastěji používají pro hodnocení nemocnic, přičemž DEA je nejčastějším
přístupem k hodnocení efektivity. Autor ovšem upozorňuje, že získané hodnoty
výkonnosti (efektivity) mohou být citlivé na změnu základního nastavení
použitých modelů a charakteristik prostředí, ve kterém hodnocené jednotky
pracují.
Yu [20] popisuje nejdůležitější přístupy k hodnocení efektivity poskytování
zdravotní péče. Autor přichází k závěru, že statistický přístup k hodnocení
efektivity je v porovnání s metodou DEA flexibilnější a univerzálnější, ale
technicky náročnější. V rámci analýzy využitých vstupů a výstupů modelu pro
oblast zdravotnictví autor uvádí kapitálové, pracovní a provozní náklady
(zahrnují energie, materiály a zakoupené služby). K praktickým problémům při
hodnocení efektivity dle této studie patří i nedostatek vhodných vstupních
údajů.
Metoda DEA může být využitá také při hodnocení výkonnosti v dlouhodobém
časovém meřítku. Pro hodnocení efektivity městských a venkovských nemocnic
v Číně v období 2002–2008 [23] byl využit model DEA dle [1]. V souladu
s předchozími studiemi byly jako výstupy modelu využity následující
parametry: celkový počet ambulantních a pohotovostních návštěv, celkový
počet lůžkodnů a úmrtnost pacientů. Mezi výstupy byly zařazeny: počet lékařů,
počet jiných zdravotnických pracovníků (především zdravotních sester), počet
administrativních

pracovníků,

počet

lůžek

a

množství

dlouhodobého

hmotného majetku. Výsledky studie ukazují, že efektivita nemocnic se
v průběhu sledovaného období mírně zvýšila z 0,67 na 0,81, přičemž pro
pobřežní regiony byl regresní analýzou prokázán negativní vliv státních dotací
na výslednou efektivitu.
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Další studií zaměřenou na hodnocení efektivity ve zdravotnictví je práce Goka
a Sezena [24], kde byly aplikovány DEA a Malmquistův index. Při hodnocení byly
využity dva modely DEA: model s konstantním výnosem a model s variabilním
výnosem z rozsahu. Byla také použita metoda super efektivnosti (angl. superefficiency), která umožnila seřadit nemocnice se 100 % efektivitou. Dle výsledků
studie má vlastnictví nemocnic (statní vs. soukromé) významný vliv na míru
dosažené efektivity.
V ČR aplikovali metodu DEA Dlouhý a kol. [31] při hodnocení efektivity 22
nemocnic

dle

údajů

uvedených

ve zdravotnických

ročenkách

Ústavu

zdravotnických informací a statistiky (počet lůžek, počet lékařů v lůžkové části
a počet hospitalizovaných). Byly využity modely CCR a BCC orientované na
vstupy a výstupy, tj. celkem 4 modely hodnocení efektivity. Autoři studie dobře
hodnotí využitelnost metody DEA pro kvantitativní analýzu efektivity nemocnic
s cílem identifikace zdrojů neefektivity. Dle závěru studie však lze vzhledem ke
komplexní struktuře služeb poskytovaných nemocnicemi považovat získané
hodnoty efektivity pouze za první, ale důležitý „signál“ o neefektivitě.
Rigorózní práce Jany Procházkové [32] přináší analýzu efektivity 99 českých
nemocnic za použití metod DEA a SFA. V rámci metody DEA byly využity modely
s konstantním a variabilním výnosem z rozsahu a vetší seznam vstupů
a výstupů než v práci Dlouhého a kol. Jako výstup modelu byly využity celkové
provozní náklady a ke vstupům patřily: počet dnů hospitalizace, podíl počtu
lékařů k počtu lůžek, podíl počtu zdravotních sester k počtu lůžek, podíl počtu
vybraných zdravotnických přístrojů (CT, MRI, chirurgických a terapeutických
laserů) k počtu pacientů a podíl počtu vyšetření na těchto přístrojích k počtu
pacientů.
Zdravotnické prostředky či přístroje se objevují v aplikacích metody DEA
především jako jedno z vstupních kritérií hodnocení efektivity zdravotnických
zařízení. Kromě toho se objevuje aplikace této metody zaměřená přímo na
zdravotnickou techniku.
Poluta [33] využil metodu DEA pro porovnání brazilských nemocnic dle
efektivity

managementu

zdravotnické

techniky

včetně

indikátorů

její

funkčnosti, technického stavu a využití. Fang a kol. [34] navrhli přístup
k hodnocení nákladové efektivity lékových stentů (angl. drug eluting stents).
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Při hodnocení efektivity slovenských nemocnic aplikovali Stefko a kol. [35]
celkem osm modelů DEA (4 – CCR a 4 ‒ BCC). Modely se lišily výběrem vstupních
parametrů. K vybraným vstupům patřily počet lůžek, počet zdravotnických
pracovníků, počet přístrojů CT, počet přístrojů MR, celkový počet zdravotnických
přístrojů v nemocnici. Mezi výstupy byly zařazeny obsazenost lůžek a průměrná
ošetřovací doba. Výsledky studie ukazují, že přidání „přístrojových“ vstupů do
modelu DEA (počet přístrojů MR apod.) nemělo významný vliv na výsledek
(celkovou efektivitu nemocnic).
Efektivita nákupů
Efektivita vynakládání finančních prostředků spadá rovněž mezi problémy,
které lze řešit pomocí DEA.
Falagario a kol. [36] navrhují rozhodovací nástroj, který je zaměřen na
podporu výběru dodavatele při zachování zásad transparentnosti a požadavků
zadávání veřejných zakázek. Ve své studii navrhují využití modelu cross
efektivnosti (z angl. cross-efficiency) v metodě DEA. V rámci tohoto přístupu se
na rozdíl od klasické metody DEA jednotlivé rozhodovací jednotky hodnotí při
stejných vahách využitých parametrů. Případové aplikace navrženého přístupu
proběhla na 45 nabídkách v rámci veřejné zakázky na renovační práce
na Polytechnice v Bari (Itálie). Ke vstupům modelu patřily: nabídková cena
a očekáváná délka realizace. Mezi výstupy byly zařazeny: záruční doba a kvalita
projektu (dle hodnocení komise). Dle autorů studie umožnuje navržený přístup
výběr dodavatele bez nutnosti provádění subjektivního hodnocení, což
považují za významný přínos v oblasti transparentnosti celého procesu.
Easton a kol využili metodu DEA pro porovnání efektivity nákupních oddělení
firem z ropného průmyslu ve Spojených státech amerických [37]. Autoři využili
model CCR metody DEA na 18 rozhodovacích jednotkách (nákupních oddělení
firem). Pro hodnocení efektivity byly vybrány dva výstupy (celková hodnota
nákupů a podíl počtu nákupů uskutečněných nákupním oddělením) a čtyři
vstupy (provozní náklady nákupního oddělení, počet odborných zaměstnanců
v oddělení, počet administrativních pracovníků a skutečný počet dodavatelů).
Dle závěrů studie poskytuje metoda DEA další informace pro podporu
rozhodování, a tím umožňuje managementu firem vyhodnotit možnosti
zlepšení relativní výkonnosti.
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Guccio a kol. použili DEA pro analýzu efektivity zacházení s veřejnými
finančními prostředky v jednotlivých smlouvách na ochranu objektů kulturního
dědictví v Itálii [38]. Vstupově orientovaný CCR model metody DEA byl aplikován
u více než 3000 veřejných kontraktů. Cílem bylo vyhodnotit dodavatele dle
dodržení časových a finančních limitů stanovených smlouvou. Skutečné
náklady a doba realizace kontraktů byly využity jako vstupy modelu; mezi
výstupy byly zařazeny plánované náklady a odhad času dokončení. Autoři
uvádějí, že předložený přístup poskytuje významnější informace o efektivnosti
realizaci veřejných kontraktů než analýza jednoduchých ukazatelů dodržení
finančních limitů a časových terminů.
V ČR aplikovala metodu DEA Hanauerová [39] při hodnocení nákupů v oblasti
regionální autobusové dopravy. Za použití vstupově orientovaných modelu BCC
a CCR byla vypočítána technická efektivita při jednom výstupu – dosažené
ceně. Výstupy modelu zahrnovaly: průměrný počet míst, rozsah služeb, počet
autobusových linek, počet vozidel a roční počet ujetých kilometrů. Výsledky
studie ukazují, že 76 % vítězných nabídek mělo hodnotu efektivity 80 % nebo
více. Pouze 11 nabídek mělo tuto hodnotu nižší než 70 %. Pouze v rámci sedmi
zakázek byly zjištěny rostoucí výnosy z rozsahu, zatímco většina tendrů byla
charakterizována klesajícím výnosem z rozsahu.
Yang a kol. [40] navrhují využití metody DEA pro podporu výběru dodavatele
v rámci veřejných zakázek. Byl zvolen CCR model DEA s jedním vstupem
(investice uchazeče) a více výstupy (průměrné skóre při hodnocení nabídky dle
stanovených kritérií veřejné zakázky). Autoři navrhují využití výsledku metody
DEA pro stanovení užšího seznamu uchazečů do konečné fáze výběru. Na
základě tří případových studií konstatují, že DEA je vhodný nástroj pro
posuzování relativní efektivity uchazečů o veřejnou zakázku.
Hodnocení zdravotnické techniky a MCDA
Hodnocení zdravotnických technologií (Health Technology Assessment - HTA)
je považováno za nejsilnější nástroj pro dosažení dobré rovnováhy mezi
klinickou účinností a nákladovou efektivitou pro všechny zdravotnické
technologie. Využití metod HTA v oblasti zdravotnických prostředků má
poměrně krátkou historii, nicméně představuje dobrou perspektivu do
budoucna [41, 42].
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V současné době neexistuje žádná standardizovaná metodika pro optimální
výběr zdravotnických přístrojů při nákupu. Vzhledem k tomu, že výběr
a hodnocení zdravotnické techniky pro konkrétní druhy zdravotnických zařízení
je komplexní proces zahrnující zpracování a syntézu informací z různých oblastí
znalostí, je řešení tohoto problému často považováno za úlohu vícekriteriálního
rozhodování [43].
Balestra a kol. aplikovali metodu analytického hierarchického procesu (AHP)
pro výběr kardiostimulátorů a implantabilních defibrilátorů [44]. Chatburn
a Primiano použili AHP pro výběr ventilátorů pro jednotky intenzivní péče [45].
Metoda AHP byla aplikovaná také při porovnání výpočetních tomografů [46].
Montevechi a kol. využili AHP pro výběr diagnostických ultrazvukových přístrojů
v soukromých nemocnicích v Brazílii [47]. Ivlev a kol. využili AHP společně
s rozsáhlejší metodou pro výběr expertní skupiny na porovnání přístrojů
magnetické rezonance [48].
Společným rysem vícekriteriálních hodnocení zdravotnické techniky je to, že
se při těchto analýzách požadovaný „efekt“ přístroje vyhodnocuje v zadaných
podmínkách. Vícekriteriální hodnocení či porovnání zdravotnické techniky se
provádí dle vybraného seznamu kritérií, ke kterým mohou patřit technické,
provozní, bezpečnostní, uživatelské, klinické a nákladové charakteristiky
zdravotnické techniky. Vícekriteriální hodnocení zdravotnické techniky obecně
obsahuje následující kroky:
− identifikaci všech dostatečných a nezávislých kritérií a podkritérií pro
hodnocení zdravotnické techniky,
− stanovení vah kritérií a podkritérií,
− stanoveni škál kritérii a jejich kvantifikaci např. pomocí párového porovnání,
− vyhodnocení jednotek zdravotnické techniky podle každého kritéria,
− výpočet celkového hodnocení každého přístroje.
Hlavním výsledkem aplikace vícekriteriálního porovnání je optimální varianta
či pořadí variant dle vybraných kritérií [43, 49]. Většina využívaných metod
vícekriteriálního

rozhodování

v oblasti

zdravotnické

techniky

přiřazuje

variantám celkové skóre (např. Tabulka 1), pomocí kterého se určuje míra
vhodnosti dané varianty v nastavených podmínkách analýzy. Toto skóre lze při
dodržení vybraných podmínek hodnocení (typ zdravotnického zařízení,
indikační skupina apod.) považovat za míru účinnosti zdravotnického přístroje.
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Tabulka 1. Vyhodnocení účinnosti dýchacích přístrojů dle jejich technických charakteristik
Ventilátor
Dräger Evita 4
Dräger Evita XL
Hamilton Galileo
Cheiron Avea

Hodnota efektu
0,0601
0,2529
0,5012
0,8852

Zdroj: [50]

Za dílčí výsledek vhodný pro využití při hodnocení efektivity nákupu lze také
považovat přiřazené váhy k jednotlivým kritériím vícekriteriálního porovnání.
Tyto

váhy

spolu

s kvantitativními

hodnotami

z technické

specifikace

zdravotnických přístrojů umožní rozšířit analýzu efektivity nákupu na přístroje
nezařazené do provedených porovnání.
Integrace výsledků MCDA v rámci metody DEA
Výhodou metody DEA je její nezávislost na subjektivních názorech. Při výběru
vhodného modelu metody a specifikaci vstupů a výstupů systému je efektivita
závislá pouze na datech o hodnocených jednotkách. Přitom parametry vybrané
jako vstupy a výstupy v základním modelu DEA mají mít kvantitativní charakter.
Pro zavedení kvalitativních hodnot do modelu se používají mimo jiné také
metody vícekriteriálního rozhodování. V tomto případě se kvalitativní vstupy
nebo výstupy rozhodovacích jednotek převádějí na kvantitativní veličiny
s využitím znalostí expertů.
Lin a kol. aplikovali spojení modelu DEA a metody AHP pro vyhodnocení
hospodářského vývoje regionů Číny [51]. Vícekriteriální hodnocení bylo použito
pro kvalitativní kritéria jako geografické umístění regionu a jeho politické
a ekonomické zdroje. Azadeh a kol. využili metodu DEA v kombinaci s AHP pro
řešení vícekriteriálního problému identifikace nejlepší varianty železničního
systému, a také pro identifikaci možností optimalizace stávajícího stavu [52].
Ertay a kol. představili rozhodovací metodiku, založenou na metodách DEA
a AHP, která používá kvantitativní i kvalitativní kritéria pro posuzování variant
designu průmyslových zařízení [53]. Jyoti a kol. vyhodnotili a porovnali
výkonnost vnitrostátních výzkumných a vývojových organizací v Indii na
základě jejich relativní efektivity, přičemž využili sadu výstupních kritérií měření
včetně kvality [54]. Korpela a kol. navrhli přístup k výběru optimálního
rozmístění skladů pomocí metody DEA, kde jsou na straně vstupů uvedeny
přímé a nepřímé náklady a na straně výstupu výsledek komplexního hodnocení
servisních možností jednotky pomocí metody AHP [55].
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2.2 Sledování nákupů zdravotnických přístrojů ve světě
Problém neefektivní spotřeby veřejných finančních prostředků na nákup
nových zdravotnických přístrojů se týká zemí, kde se stát velkou měrou podílí
na financování zdravotnictví. V ČR stejně tak jako v celé Evropské unii je nákup
zdravotnických

prostředků

velmi

diskutovaným

tématem

[9,

56].

Zainteresované osoby často nemají k dispozici dostatek důvěryhodných
informací o cenách a ostatních parametrech nezbytných pro efektivní nákup
a následující monitoring nákupů zdravotnických přístrojů. Oficiální zdroj
informací o uskutečněných veřejných zakázkách – Věstník veřejných zakázek –
neposkytuje uspokojivé množství detailních informací.
V Evropské unii a v zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
(OECD) existují různé mechanismy pro získávání a kontrolu informací
o nákupech, které se používají v soukromém i veřejném zdravotnictví. I přes to
je ale transparentnost cen zdravotnických přístrojů diskutabilní [57–59].
Ministerstvo zdravotnictví Itálie uvedlo v roce 2010 do provozu systém
sledování nákupů zdravotnických prostředků ve zdravotnických zařízeních
státního zdravotnického systému [60]. Systém sledování je určen pro sběr
základních dat o kupních smlouvách zdravotnických prostředků a o samotných
zdravotnických

zařízeních,

která

tyto

nákupy

provedla.

Regionálním

i celostatním organům a samotným nemocnicím je tak dáno k dispozici velké
množství informací, které představují cenný podklad pro podrobnější analýzu
výdajů na zdravotnické prostředky a benchmarking s ostatními kupujícími
v regionu [61]. V rámci systému sledování se sbírají následující informace:
časové údaje (rok, měsíc nákupu); lokalizace (region, poskytovatel zdravotních
služeb, oddělení); zdravotnický prostředek (registrační číslo, kód národní
klasifikace, výrobce atd.); množství a cena. Výsledkem systému jsou
standardizované elektronické zprávy přístupné přes web pro zdravotnická
zařízení, regionální orgány zdravotnictví a ministerstvo zdravotnictví. Příklady
zpráv:
− Náklady na kategorie v rámci klasifikátoru ZP
− Výdaje na zdravotnické prostředky podle krajů a čtvrtletí
− Průměrná cena ZP
− Porovnání cen ZP
− Nákladné ZP s největší odchylkou od průměrné ceny v regionu
− Cenové trendy
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Obrázek 1. Příklady analytických zpráv italského systému sledování nákladovostí
zdravotnických prostředků [62]

Ve Spojených státech amerických poskytuje nezávislá nezisková organizace
ECRI

Institute

k informačním
PriceGuide

je

zdravotnickým

zařízením

produktům/databázím
databáze

obsahující

a dalším

zájemcům

přístup

PriceGuide a SELECTplus [63, 65].
transparentní

cenové

informace

o zdravotnických chirurgických prostředcích, implantabilních zdravotnických
prostředcích a dalších drobných zdravotnických prostředích. SELECTplus je
službou/informačním zdrojem pro podporu rozhodovacích procesů při nákupu
zdravotnické techniky umožňující porovnávání cen, technických parametrů
zdravotnických technologií, sledování cenových trendů apod. Dle ECRI Institute
mohou poskytovatelé zdravotní péče pomocí těchto systémů identifikovat
příležitosti k nákladové úspoře, a také porovnat cenové nabídky s národním
minimem, průměrem a maximem pro danou skupinu výrobků. Tyto databáze
se plní informacemi od samotných poskytovatelů zdravotní péče.
Podobné iniciativy lze vidět i na celosvětové úrovni. Například ministerstvo
zdravotnictví Brazílie během 2. globálního fóra o zdravotnických prostředcích
Světové zdravotnické organizace předložilo návrh na vytvoření globálního
informačního systém pro výměnu informací o cenách zdravotnických
prostředků [64].
Mezinárodní zkušenosti ukazují, že proces zajišťování kvality a efektivity
celého zdravotního systému musí zahrnovat i analýzu dat o procesu nákupu
zdravotnických

přístrojů.

I přes

jednotlivé

snahy

zavést

podobné

systémy/opatření chybí České republice nástroj pro sběr a zpracování dat
o výdajích na zdravotnické přístroje u poskytovatelů zdravotních služeb.
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2.3 Vyhodnocení cen přístrojů při nedostatku dat
Vzhledem k tomu, že velké zdravotnické přístroje nejsou obvykle vyráběny
v ČR, musí být dovezeny buď z Evropské unie, nebo z jiných zemí. Zvláštním
případem v rámci hodnocení efektivity nákupu je situace, kdy k porovnání není
k dispozici dostatečné množství tuzemských údajů o pořizovacích cenách
vybrané kategorie/typu zdravotnické techniky. V tomto případě je třeba pro
účely vyhodnocení již uskutečněného nákupu nebo ve fázi jeho plánování
přihlížet k cenám dosaženým v zahraničí.
V různých zemích se ceny zdravotnické techniky liší z mnoha důvodů, mezi
něž patří rozdíly v celních podmínkách, otevřenost a velikost trhu, přístup
k inovacím, vlastní vývoj přístrojů a v neposlední řadě i nastavení samotného
zdravotnického systému. Jedním z důležitých kroků při mezinárodních
cenových srovnáních je výběr srovnatelných položek. Léčivé přípravky mohou
být například snadno identifikovány a porovnány na základě jejich účinné látky,
avšak rozdíly ve velikosti balení mezi zeměmi zůstávají při mezinárodním
porovnáni cen spornou otázkou [68].
Na rozdíl od léků je zdravotnická technika charakterizována vysokou úrovní
technické složitosti a variabilitou komponentů, ze kterých se konkrétní přístroj
nebo zařízení skládá. V případě sofistikovaných zdravotnických přístrojů (CT,
MRI apod.) v nemocnicích prakticky neexistují dva stejné přístroje; technika se
může

lišit

příslušenstvím,

dodaným

programovým

vybavením

a jeho

konfigurací, místem instalace a konfigurací místa provozu. Z těchto důvodů je
velmi obtížné provádět analýzu uskutečněných nákupů zdravotnických
přístrojů za účelem porovnání cen. Navíc může být trh se zdravotnickými
přístroji v rozvinutých zemích považován za trh typu business-to-business, kde
obvykle dochází k vyjednávání o cenách nakoupených výrobků. Výsledkem
takového procesu je situace, kdy různí kupující zaplatí za stejný výrobek
podstatně odlišné ceny, i když přístroje pocházejí od stejného dodavatele [66].
I když mezinárodní porovnávání cen léčivých přípravků je relativně běžnou
praxí v oboru [67, 69–72], studie na téma využití mechanismu referenčních cen
a mezinárodní

porovnání

cenových

prostředků jsou stále velmi vzácné [73].
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rozdílů

u zdravotnických

přístrojů/

3 Metody
V této kapitole jsou popsány přístupy k realizaci systému sledování nákupů
zdravotnických přístrojů v České republice. Následně je specifikován přístup
k hodnocení efektivity nákupu za pomocí metody DEA. Dále jsou rozebrány
jednotlivé etapy metodologického přístupu k vyhodnocení pořizovacích cen
zdravotnické techniky na základě mezinárodního cenového porovnání.

3.1 Přístupy ke sledování nákupů zdravotnických přístrojů
3.1.1 Požadavky a koncept systému sledování
Pro pilotní verzi informačního systému sledování nákupů zdravotnických
přístrojů byly stanoveny následující požadavky:
− v rámci ukládání a zpracování dat (databáze):
o provádění kontroly zadaných dat a zajištění celistvosti údajů
v databázi,
o realizace prvotního zpracování a výpočtu počátečních hodnot
potřebných pro generování analytických zpráv,
o poskytování potřebných „syrových“ dat na dotaz modulu pro
generování zpráv,
o zajištění správy systémových seznamů databáze informačního
systému;
− v rámci generování zpráv (webová aplikace):
o organizace základního intuitivního webového rozhraní,
o umožnění nastavení parametrů generování dílčích zpráv,
o generování zpráv na základě údajů z databáze,
o vyhledávání základních informací o nákupech zdravotnických
přístrojů;
− v rámci řízení a kontroly přístupu do systému:
o rozlišování uživatelů systému dle rolí,
o poskytování zpráv rozdílné podrobnosti dle role uživatele.
Funkční architekturu je dále vhodné rozdělit na tři úrovně dle hlavní činnosti,
tj. sběr, analýza a distribuce informací. Byla tak vybrána klasická tříúrovňová
architektura klient-server (obr. 1).
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Datová vrstva

Prezentační vrstva

Aplikační vrstva

Obrázek 2. Koncept architektury informačního systému

Pro zajištění snadné přístupnosti a použitelnosti tvoří prezentační vrstvu tzv.
lehký klient – webové rozhraní standardního prohlížeče. Aplikační vrstva
systému byla realizována webovým serverem s aplikací a je hlavní funkční
komponentou systému. Datová vrstva byla realizována pomocí relační
databáze.

3.1.2 Přístupy k modelování dat
Jedním z hlavních problémů při řešení byla formalizace údajů o nákupu
zdravotnické techniky, dále zajištění sběru potřebných dat a vhodné přístupy
k reprezentaci údajů pro možné uživatele.
V rámci vývoje datového modelu pro uchovávání dat o nákupech
zdravotnických přístrojů byly identifikovány tři hlavní objekty/entity: Nákup,
kupní Smlouva a zakoupený Zdravotnický přístroj. Entitou se rozumí jakýkoliv
objekt reálného světa, který je obsažen v datovém modelu.

Zdr. přístroj

Podmínky

Technické
parametry

Nákup
Doplněk

Záruka

Příslušenství

Servis

Spotřební
materiál

Školení a
další

Smlouva 1

…

Smlouva n

Zdr.
přístroj 1
…
Zdr.
přístroj n

Software

Obrázek 3. Logické schéma datového modelu sběru údajů o nákupech zdravotnických
přístrojů
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Vedle dalších základních klasifikačních entit (zdravotnické zařízení nebo
dodavatel), byly do modelu zahrnuty další informační složky nezbytné pro
hodnocení nákupů, a to formalizované obchodní a servisní podmínky pořízení
každého přístroje.
Je možné formalizovat několik společných parametrů kupních smluv, které
mohou ovlivnit konečnou cenu zdravotnického přístroje [77]. Kromě
shromážděných údajů o podmínkách prodejních smluv je třeba vzít v úvahu
další důležité parametry nákupů [77, 79, 81]. Za důležité složky mající největší
vliv na konečnou cenu byly považovány technická specifikace přístroje, jeho
příslušenství, spotřební materiál, software a náhradní díly dodávané společně
se zdravotnickým přístrojem (obrázky 3 a 4).
Další
parametry
nákupu

Příslušenství

Spotřební
materiál

Náhradní díly

Obrázek 4. Další parametry ovlivňující konečnou kupní cenu

3.1.3 Zdroje informací a proces sběru dat
Koncept systému byl založen na několika informačních zdrojích o nákupech
zdravotnických přístrojů, kterými jsou:
− kupní smlouvy a jejich zdrojové soubory,
− údaje z oficiální celostátní databáze veřejných zakázek,
− data z informačních systémů zdravotnických zařízení, jako jsou například
počítačové systémy řízení údržby a jiné informační systémy managementu
zdravotnických přístrojů.
Za účelem zjištění možností využití dat z nemocničních informačních
systému byla provedena analýza [83] v několika zdravotnických zařízeních
České republiky. Analýza ukázala, že management zdravotnických přístrojů je
ve většině nemocnic rozdělen do několika modulů nemocničního informačního
systému. Jedná se především o klinický informační systém a ekonomický
informační systém. Výsledky této práce ukazují, že údaje, které jsou nezbytné
pro sledování nákupu zdravotnických přístrojů, nejsou ve stávajících
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informačních systémech ve zdravotnických zařízeních k dispozici.
V souladu s protikorupčním programem Ministerstva zdravotnictví ČR jsou
všechny jeho přímo řízené organizace (zdravotnická zařízení) povinny
zveřejnovat

na

svých

stránkách

zadávací

dokumentaci

a výsledky

uskutečněných veřejných zakázek [85]. Zveřejněné a podepsané kupní smlouvy
jsou tak považovány za hlavní spolehlivý informační zdroj o nákupech. Jako
referenční zdroj ke kontrole a případné opravě dat byly použity informace
z Věstníku veřejných zakázek [76].
Kupní smlouvy a jejich zdrojové soubory byly zpracovávány na základě výše
popsaného datového modelu. Vzhledem k tomu, že se jednotlivá zdravotnická
zařízení liší v přístupu k implementaci protikorupční strategie, byl aplikován
následující postup sběru dat.

Obrázek 5. Vývojový diagram sběru dat o výsledcích nákupů zdravotnických přístrojů [88]
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Vybraný postup mimo jiné zohledňuje situaci, kdy na internetových stránkách
zdravotnického zařízení není požadovaná informace k dispozici. V tomto
případě je potřeba vyhledat profil zdravotnického zařízení na elektronickém
tržišti, kde je možné chybějící dokumentaci dohledat.

3.1.4 Reprezentace dat a vícekriteriální porovnání nákupů
Vytvořený datový model a uskutečněná formalizace obchodních a servisních
podmínek kupní smlouvy umožňují využití základních nástrojů pro vyhledávání
dat o nákupu, jejich porovnání a hodnocení zainteresovanými osobami. Tyto
funkce byly realizovány v systému sledování nákupů zdravotnických přístrojů
formou generování analytických zpráv:
− základní vyhledávací report umožňující vyhledávání případů nákupů dle
názvu modelu přístroje, výrobce, dodavatele apod.,
− cenový report znázorňující vývoj cen vybrané skupiny zdravotnických
přístrojů v čase,
− regionální report znázorňující nákupy určitého typu zdravotnické techniky
ve vybraném kraji v daném období,
− zprava o výrobcích a dodavatelích, která udává počet zdravotnických
přístrojů určitého typu zakoupených v ČR u konkrétního výrobce.
Nákupy zdravotnických přístrojů mohou být také hodnoceny na základě tzv.
„value for money“. Tento nástroj multikriteriální rozhodovací analýzy porovnává
podmínky nákupů jednotlivých skupin zdravotnických přístrojů na základě
zvolených kritérií a parametrů. U vybraného i-tého nákupu zdravotnického
přístroje je skóre 𝑆𝑆𝑗𝑗 dle j-tého kritéria stanoveno takto:
���𝚥𝚥
𝑗𝑗
𝑥𝑥𝑖𝑖 − � 𝑥𝑥 𝑗𝑗
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑆𝑆𝑗𝑗 = ±
∙ 100,
max(𝑥𝑥 𝑗𝑗 ) − min(𝑥𝑥 𝑗𝑗 )

(1)

𝑗𝑗
kde 𝑥𝑥𝑖𝑖 je hodnocení i-tého nákupu dle j-tého kritéria; ���
𝑥𝑥 𝚥𝚥 je průměrné hodnocení

mezi analyzovanými nákupy pro j-té kritérium; 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑗𝑗 je „standardní“ hodnota

specifikovaná uživatelem a představuje nulovou hodnotu skóre daného kritéria

(například: minimální přijatelná záruční doba v délce 24 měsíců). Celkové skóre
je určeno jako vážený součet skóre jednotlivých kritérií a představuje efektivitu
nákladů pořízení.
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3.2 Neparametrické hodnocení efektivity nákupu
Další zpracování a interpretace dat o pořízených zdravotnických přístrojích
spočívá v poskytnutí zainteresovaným osobám takových informací, na jejichž
základě mohou nejrůznější uživatelé zpracovávat analýzy dle svých potřeb.
Mezi možné uživatele patří manažeři zdravotnických zařízení, úředníci
Ministerstva zdravotnictví či kontrolní orgány. Zpracování historických dat tak
může sloužit k analýze efektivity uskutečněných nákupů, porovnání cen
u podobných zdravotnických přístrojů, k plánování a lepšímu zacílení veřejných
zakázek nebo k monitorování a kontrole vzniklých cenových rozdílů.

3.2.1 Metoda analýzy obalu dat
Základní model DEA byl vyvinut Farrelem v roce 1957 [14], a byl následně
zdokonalen Charnesem, Cooperem a Rhodesem v roce 1978 [2] a Bankerem,
Charnesem a Cooperem v roce 1984 [1].
V metodě DEA se pod jednotkou rozumí vícerozměrný systém s m vstupy
a k výstupy. Výstupy systému se nastavují podle jejích pozitivního vlivu na
efektivitu posuzovaného typu jednotky. K výstupům tak můžou patřit
produkční parametry (objem výroby produktů, jejich kvalita, spolehlivost
apod.), ekonomické (zisk, příjem, rentabilita), ekologická kritéria a jiné.
K vstupům systému patří prostředky vynaložené k dosažení výstupů, např.
zdroje surovin, finanční prostředky, pracovní síly apod.

Obrázek 6. Vícerozměrný systém pro hodnocení efektivity

Pro metodu DEA probíhá cílený výběr m vstupů 𝑋𝑋1 , 𝑋𝑋2 , 𝑋𝑋3 … 𝑋𝑋𝑚𝑚 a k výstupů

𝑌𝑌1 , 𝑌𝑌2 , 𝑌𝑌3 … 𝑌𝑌𝑘𝑘 systému tak, aby jejich kombinace v dostatečné míře popisovala
činnost systému a míra efektivity 𝐸𝐸𝑛𝑛 pro n-tou jednotku byla
𝐸𝐸𝑛𝑛 =

∑𝑘𝑘𝑖𝑖=1 𝑢𝑢𝑖𝑖 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖
,
∑𝑚𝑚
𝑗𝑗=1 𝑣𝑣𝑗𝑗 𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗
32

(2)

kde 𝑢𝑢𝑖𝑖 (𝑖𝑖 = 1, 2 … 𝑘𝑘) jsou váhové koeficienty určující relativní vliv každého
z výstupů 𝑌𝑌𝑖𝑖 na komplexní indikátor efektivity sytému 𝐸𝐸𝑛𝑛 a 𝑣𝑣𝑗𝑗 (𝑗𝑗 = 1, 2 … 𝑚𝑚) jsou

váhy vstupů systému. Tyto váhy jednotlivých kritérií nejsou předem známé
a úlohou je jejich stanovení při dodření určitých omezení. Váhy se stanovují tak,
aby hodnocení efektivity vybrané jednotky bylo maximální, přičemž míry
efektivity ostatních jednotek při stejných vahách budou menší nebo rovny
jedné.
Základní model CCR (dle přímení autorů Charnes, Cooper a Rhodes) metody
DEA hodnotí jednotky za předpokladu konstantních výnosů z rozsahu a má tvar
[2, 74]
𝐸𝐸𝑛𝑛 =

za podmínek

∑𝑘𝑘𝑖𝑖=1 𝑢𝑢𝑖𝑖 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖
→ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,
∑𝑚𝑚
𝑗𝑗=1 𝑣𝑣𝑗𝑗 𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑘𝑘
⎧ ∑𝑖𝑖=1 𝑢𝑢𝑖𝑖 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 1, 𝑛𝑛 = 1. . 𝑁𝑁,
⎪∑𝑚𝑚 𝑣𝑣 𝑋𝑋
𝑗𝑗=1 𝑗𝑗 𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑢𝑢𝑖𝑖 ≥ 𝜀𝜀, 𝑖𝑖 = 1. . 𝑘𝑘,
⎨
⎪
𝑣𝑣
𝑗𝑗 ≥ 𝜀𝜀, 𝑗𝑗 = 1. . 𝑚𝑚,
⎩

(3)

(4)

kde 𝜀𝜀 je infinitezimální konstanta.

Využití konstantního výnosu z rozsahu předpokládá, že při navýšení hodnoty

vstupů systému se výstupy systému navyšují ve stejné míře, tj. zvýšení všech
vstupů o 1 % vede ke zvýšení výstupů přesně o 1 %. Variabilní výnosy z rozsahu
jsou uvažovány v modelu BCC (dle přímení autorů Banker, Charnes a Cooper) [1,
74]

za podmínek

𝐸𝐸𝑛𝑛∗ =

∑𝑘𝑘𝑖𝑖=1 𝑢𝑢𝑖𝑖 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑢𝑢𝑛𝑛
→ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,
∑𝑚𝑚
𝑗𝑗=1 𝑣𝑣𝑗𝑗 𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑘𝑘
⎧∑𝑖𝑖=1 𝑢𝑢𝑖𝑖 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑢𝑢𝑛𝑛 ≤ 1, 𝑛𝑛 = 1. . 𝑁𝑁,
⎪ ∑𝑚𝑚 𝑣𝑣 𝑋𝑋

⎨
⎪
⎩

𝑗𝑗=1 𝑗𝑗 𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑢𝑢𝑖𝑖 ≥ 𝜀𝜀, 𝑖𝑖 = 1. . 𝑘𝑘,
𝑣𝑣𝑗𝑗 ≥ 𝜀𝜀, 𝑗𝑗 = 1. . 𝑚𝑚,

kde 𝑢𝑢𝑛𝑛 je číslo určující výnos z rozsahu pro n-tou jednotku.

(5)

(6)

V disertační práce pod pojmem efektivita byla chápana technická efektivita

dle metody DEA. Výpočet byl proveden za pomocí OSDEA-GUI software.
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3.2.2 Model analýzy efektivity nákupů zdravotnických přístrojů
Model analýzy efektivity nákupů zdravotnických přístrojů je založen na
aplikaci

neparametrické

metody

analýzy

efektivity

s využitím

metod

vícekriteriálního rozhodování pro stanovení „efektu“ jednotlivých přístrojů.
Na obrázku č. 7 je uveden základní model aplikace neparametrické metody
analýzy efektivity nákupu. Vstupem modelu je jednotková pořizovací cena
zdravotnického přístroje dosažená ve výběrovém řízení. Výstupy jsou servisní
a obchodní podmínky nákupu zakotvené v kupní smlouvě a hodnota efektu
zdravotnického přístroje. Hodnota efektu tady představuje kvantitativní
vyjádření účinnosti zdravotnického přístroje v zadaných podmínkách a je
výsledkem aplikace vícekriteriální analýzy.

Obrázek 7. Model analýzy efektivity nákupů zdravotnických přístrojů.

Výsledkem aplikace tohoto modelu je kvantitativní vyhodnocení efektivity
vynaložených finančních prostředků, což umožní rozdělit uskutečněné nákupy
na efektivní a neefektivní. Dle hodnot dosažené efektivity lze pak stanovit
možné způsoby dosažení efektivnosti buď snížením pořizovací ceny anebo
zvýšením výstupů, a to nejenom zlepšením obchodních a servisních podmínek,
ale i zvýšením „efektu“ nakoupeného přístroje. Zjištěné hodnoty efektivity
mohou být použity také při plánování pořízení nových přístrojů.
Model hodnocení efektivity nákupů zdravotnických přístrojů je rozšířením
systému sledování nákupů a je zaměřen na využití výsledků hodnocení
zdravotnické techniky provedených vědeckými týmy v ČR. Propojení databáze
výsledků těchto hodnocení s databází dat o nákupech umožnuje realizaci výše
uvedeného přístupu k analýze efektivity nákupů zdravotnických přístrojů.
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3.2.3 Výběr modelů a parametrů hodnocení efektivity nákupů
V rámci praktického ověření navrženého přístupu byla metoda DEA
aplikována při hodnocení efektivity nákupů přístrojů magnetické rezonance
(MR) v ČR. Na základě přehledu literatury a zejména zkušenosti s provozem
systému sledování nákupů zdravotnických přístrojů byly identifikovány
následující kvantitativní faktory pravděpodobně ovlivňující efektivitu nákupu:
•

celková pořizovací cena,

•

délka záruční doby,

•

délka pozáručního servisu,

•

doba plnění kupní smlouvy,

•

klíčové technické parametry nakupených přístrojů MR (maximální
amplituda a slew rate gradientního systému),
výsledky vícekriteriálního hodnocení nabízených na trhu přístrojů

•

(MCDA skóre) [91]
V rámci studie bylo uvažováno několik modelů aplikace metody DEA při
hodnocení nákupů přístrojů magnetické rezonance. Využity byly vstupově
orientované modely DEA, tj. zaměřené na minimalizaci vstupů za využití
konstantních výstupů. V souladu s doporučením Golanyho a Rolla [75] byl
zvolen celkový počet vstupů a výstupů menší než polovina počtu DMU. Přehled
zvolených parametrů nastavení jednotlivých modelů je uveden v následující
tabulce.
Tabulka 2. Zvolené modely hodnocení nákupů
Model DEA model

Vstupy

A

X1 - Cena přístroje + cena
Y1 - délka záruky, měsíců
pozáručního servisu, mil. CZK Y2 - délka pozáručního servisu, měsíců

A1 - CCR
A2 - BCC

B

B1 - CCR
B2 - BCC

C

C1 - CCR
C2 - BCC

Výstupy

X1 -Cena přístroje + cena
Y1 - délka záruky, měsíců
pozáručního servisu, mil. CZK
Y2 - délka pozáručního servisu, měsíců
Y3 - doba plnění, dnů
X1 -Cena přístroje + cena
Y1 - délka záruky, měsíců
pozáručního servisu, mil. CZK
Y2 - délka pozáručního servisu, měsíců
Y3 - doba plnění
Y4 - max. amplituda gradientu

D

D1 - CCR
D2 - BCC

Y5 - max slew rate
X1 -Cena přístroje + cena
Y1 - délka záruky
pozáručního servisu, mil. CZK
Y2 - délka pozáručního servisu
Y3 - normalizována váha MCDA
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Výsledkem aplikace metody DEA je skóre (hodnota) efektivity pohybující se
od 0 do 1. Jednotky se skóre 1 jsou nejefektivnější. Čím nižší je dosažené skoré,
tím byl nákup proveden méně efektivně. Například hodnota efektivity 0,8
ukazuje na to, že nákup byl efektivní jen z 80 %, tj. za daných výstupů (technická
specifikace přístroje MR, podmínky nákupů) bylo možné vstupy (pořizovací
cenu) snížit o 20 %.

3.3 Metodologie vyhodnocení zahraniční cen
Na základě přehledu současného stavu analýzy zahraničních cen byly
identifikovány zásadní oblasti v procesu provádění odhadů cen zdravotnické
techniky.

3.3.1 Informační zdroje
Prvním krokem v tomto procesu je sběr informací o cenách lékařských
přístrojů v jiných zemích. Vzhledem k tomu, že konečné tržní ceny mají
tendenci být považovány za obchodní tajemství, je často obtížné nalézt
nezbytné informace. Bez ohledu na kvalitu a spolehlivost informací (tj. jejich
důvěryhodnost) je nezbytné identifikovat všechny dostupné údaje, které
obsahují informace o ceně vybraného zdravotnického přístroje. Pro jejich
nalezení lze použít různé informační zdroje, např. databáze veřejných zakázek,
kupní smlouvy, cenové nabídky od prodejců, ceníky výrobců a distributorů,
vědecké publikace, studie HTA, zprávy odborných společností, expertních
organizací a jednotlivých expertů, obecné informační zdroje a internetové
diskuse.
Databáze veřejných zakázek zpravidla obsahují informace o probíhajících
a ukončených zadávacích řízeních. Například veřejní zadavatelé v EU podléhají
požadavkům

legislativy

jednotlivých

členských

států,

které

jsou

harmonizované s celounijními právními předpisy pro oblast veřejných zakázek.
Na všechny veřejné zakázky na území EU, které překročí stanovený finanční
limit, se vztahují celounijní pravidla, kdy zadavatel musí zveřejnit určité
informace v databázi "Tenders Electronic Daily" [94]. Mezi tyto údaje patří
i informace týkající se konečných výsledků veřejných zakázek: popis
nakoupeného výrobku, informace o kupujícím a o budoucím dodavateli;
konečná hodnota zakázky (cena) a související daně. Vzhledem k tomu, že
informace v této databázi podléhají již dlouho fungujícím právním předpisům,
lze spolehlivost nalezených údajů považovat za poměrně vysokou.
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Některé země, včetně ČR, ukládají určité skupině veřejných zadavatelů
povinnost zveřejňovat výsledky veřejných zakázek (s hodnotou nad rámec
stanovených limitů) ve formě elektronických kopií kupních smluv. Tyto smlouvy
obvykle obsahují více informací o uskutečněném nákupu než formalizované
údaje v databázi veřejných zakázek, ale nalezení a porozumění podrobnostem
obchodních a smluvních podmínek v jiných zemích může být problematické.
Vzhledem k tomu, že tyto informace odráží skutečně dosažené pořizovací ceny
zdravotnických přístrojů, je nezbytné při analýze tento zdroj dat zohlednit
(pokud je k dispozici). Smlouva o smlouvě budoucí, která stanovuje budoucí
ceny zdravotnické techniky, může rovněž poskytnout důležité informace
o cenách zdravotnických přístrojů.
Vědecké publikace, studie HTA a zprávy odborných společností a expertů
často obsahují informace o pořizovacích nákladech zdravotnických přístrojů.
Ačkoliv tyto ceny často představují průměry nebo odhady, autoři studií obvykle
uvádějí zdroj informaci o ceně (např. na základě komunikace s dodavateli/
výrobci). Relevantní informace o cenách lékařských přístrojů mohou také
obsahovat oznámení umístěné na webových stránkách nemocnic nebo
v médiích. Nicméně zprávy popisující nákup nového nemocničního vybavení
často obsahují pouze souhrnné kapitálové náklady bez dalších podrobností.
Přesto takové zdroje mohou být využity jako další referenční zdroje v rámci
celého procesu vyhodnocení zdravotnických přístrojů na základě zahraničních
dat.

3.3.2 Specifika jednotlivých zemí
V rámci vyhledávání zahraničních údajů o cenách zdravotnických přístrojů
byly získány informace z různých zemí s odlišnými parametry trhu, ekonomiky,
zdravotního systému apod. Rozdíly v modelech zdravotnických systémů (např.
Bismarckův model, systémy založené na veřejném nebo soukromém
zdravotním pojištění) nebo v typech konkrétních zdravotnických zařízení
(soukromé nebo veřejné) ovlivňují jak způsob financování, tak i samotný nákup
přístrojů [78]. Pořizovací náklady zdravotnické techniky ovlivňuje také
charakteristika trhu v konkrétní zemi, zejména úroveň konkurence mezi
distributory [80]. Vzhledem k tomu, že se také regulace zdravotnických
prostředků a s tím související náklady liší mezi různými zeměmi [95–97], mohou
výrobci a distributoři tyto důvody využít ke korekci prodejních cen na
konkrétním trhu.
37

Ceny konkrétních výrobků v jednotlivých zemích se také mohou lišit
v důsledku cenových strategií výrobců. Studie společnosti Deloitte [98]
poukázala na to, že mnoho výrobců zdravotnických prostředků nepoužívá
globální cenové nastavení (tj. využití stejné základní ceny ve všech státech)
a místo toho nastavují cenovou politiku v souladu s místními požadavky, mírou
konkurence a dostupnou vyjednávací sílou.

3.3.3 Využitelnost údajů o cenách
Výše uvedené informační zdroje můžou obsahovat různorodé druhy cen
zdravotnických přístrojů: pořizovací ceny, odhady cen obvyklých pro konkrétní
státy, ceny z katalogů výrobců apod. Při provádění ocenění na základě
zahraničních informací je proto potřebné stanovit druh ceny nejvíce
odpovídající cílům studie. Použití katalogových cen může vést k nadhodnocení
skutečné ceny zdravotnického přístroje [82]. Sektor zdravotnictví, zejména ve
Spojených státech amerických, je charakterizován širokým používáním
obchodních slev, které prodejci poskytují nemocnicím na základě výsledků
vyjednávání [84]. Například nákupní memorandum mezi státem New York
a jedním z největších světových výrobců zdravotnických přístrojů obsahuje
navrhované čisté ceny diagnostické zobrazovací techniky, které jsou v průměru
o 40 procent nižší než katalogové ceny [86]. Z těchto důvodů lze považovat
využití skutečně dosažených pořizovacích cen (tj. konečných cen v kupních
smlouvách) za nejvhodnější pro většinu případů.
Identifikované ceny přístrojů mohou, ale nemusí zahrnovat příslušné daně
v dané zemi. Mezi jednotlivými státy mohou existovat rozdíly v daňovém
systému obecně (daň z přidané hodnoty vs. prodejní daň), jakož i rozdíly
v sazbě určité daně aplikované na zdravotnické přístroje (standardní sazba DPH
se v rámci EU pohybuje mezi 17 a 27 procenty). Z tohoto důvodu musí být
porovnání cen prováděno v cenách bez příslušných daní za účelem eliminace
vlivu charakteristik daňových systémů jednotlivých zemí. V případě, že nelze
s jistotou určit, jestli nalezená pořizovací cena přístroje obsahuje příslušnou
daňovou složku, musí být tyto situace vyřešeny na základě předpokladů
expertů.
Každá nalezená pořizovací cena zdravotnického přístroje se může skládat
z několika součástí: cena samotného přístroje, cena dalších komponentů
a příslušenství, náklady na školení budoucích uživatelů, náklady na instalaci
a uvedení do provozu, cena za licenci na programové vybavení (software),
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náklady na dopravu, doplňkové služby (např. pozáruční servis), cena dodaného
spotřebního materiálu apod. Takové složky pořizovacích nákladů často
dosahují významné části celkové ceny přístroje. Tyto faktory je nutno vzít
v úvahu při provádění následné analýzy.

3.3.4 Korekce časových rozdílů
Informace o cenách zdravotnické techniky získané z různých zdrojů budou
pravděpodobně pocházet z odlišných časových období. Problémy a výzvy
v oblasti korekce časových rozdílů cen existují u všech typů výrobků a služeb
včetně nových výrobků a technologií ve zdravotnictví [82]. Pro tyto účely byly
vypracovávány individuální cenové indexy pro předdefinované skupiny
výrobků/služeb.

Nejznámějším

podobným

konceptem

je

index

spotřebitelských cen (CPI – Consumer Price Index), který se obvykle stanovuje
na základě analýzy cenových rozdílů koše výrobků a služeb zakoupených
domácnostmi. V oblasti zdravotnictví se také využívají jiné cenové indexy, např.
index cen zdravotnické péče, deflátor osobních výdajů na zdravotní péči
a deflátor celkových výdajů na zdravotnictví.
Pro potřeby ocenění zdravotnické techniky mohou být použity následující
cenové indexy:
•

deflátor hrubého domácího produktu (HDP) ‒ komplexní ukazatel
inflace v ekonomice vybraného státu [99];

•

index spotřebitelských cen (CPI) – míra inflace z mezinárodních
statistických zdrojů [100]. Tento index se uvádí i pro různé komodity
(veškeré zboží, potraviny, energii atd.);

•

harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP) ‒ srovnatelné míry
inflace v státech EU a dalších zemích [101]. Index je k dispozici pro
širokou škálu různých komodit, včetně kategorii "Lékařské výrobky,
přístroje a zařízení".

Donahoe a King (2015) prokázali, že cenové indexy zdravotnických
prostředků (například ve Spojených státech amerických) jsou mnohem nižší
než obecná míra inflace vyjádřená medicínským indexem spotřebitelských cen
nebo celkovým CPI. Podle jejich analýzy byla průměrná roční inflace v oblasti
lékařských přístrojů v období 1989–2013 relativně malá: pouze 0,9 procenta.
Ovšem v ekonomických analýzách jsou ceny zdravotnických prostředků běžně
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diskontovány za použití obecného CPI pro danou zemi [102–105]. Z těchto
důvodů je možné použít CPI jako horní hranici inflace pro zdravotnické přístroje.
Na ceny zdravotnických technologií (včetně zdravotnických prostředků) také
působí efekt tzv. "learning curve" (křivky osvojování), když prodejní cena souvisí
s celkovým objemem výroby [103]. Studie ukázaly, že v rámci zdravotnických
prostředků se jedná o dvoufázovou křivku a nejvýznamnější faktor ovlivňující
formu křivky je počet let od schválení příslušným regulátorem [102, 103]. Bylo
rovněž prokázáno, že zdravotnická technika (např. zobrazovací systémy
v chirurgii) vykazuje relativně nižší míru poklesu ceny než menší zdravotnické
prostředky (stenty nebo defibrilátory). Zdravotnické prostředky jsou obecně
charakterizovány pomalejším poklesem ceny v počátečních fázích jejich
životního cyklu pravděpodobně kvůli malé konkurenci [104]. Pro účely
oceňování lze proto předpokládat, že v počátečních fázích životního cyklu
zdravotnických prostředků bude prodejní cena ovlivněná pouze inflací.

3.3.5 Korekce rozdílů cen mezí státy
Ceny se liší nejen časově, ale také mezi zeměmi vlivem různých cenových
hladin ‒ dokonce i mezi zeměmi, které používají stejnou měnu, například Belgie
a Portugalsko [87]. Pro konverzi cen mezi různými zeměmi a měnami lze použít
několik metod, například mezinárodní měnové kurzy a paritu kupní síly (PPP).
Konverze prostřednictvím oficiálních měnových kurzů se běžné využívá při
mezinárodních porovnáních cen [67, 69–71, 106], přestože jsou tyto kurzy
ovlivňovány i jinými faktory než cenovou hladinou v různých zemích. Měnové
kurzy neodrážejí objektivní rozdíly v cenách mezi zeměmi; místo toho odrážejí
míru zájmu o měnu na mezinárodních trzích. I přes to lze pro ocenění
zdravotnických přístrojů použít oficiální průměrné směnné kurzy zveřejněné
oficiálními institucemi: Eurostatem nebo místními centrálními bankami.
PPP odráží počet jednotek vybrané měny, za který lze pořídit stejné množství
produktů a služeb na vnitrostátním trhu jako za jednotku jiné měny na
vnitrostátním trhu této měny. Přepočet cen dle PPP je standardním přístupem
pro porovnávání například zdravotních výdajů [3, 107]. PPP je založena na
komplexních mezinárodních srovnávacích projektech různých spotřebních
košů. OECD a Eurostat provedly od počátku 80. let několik studií v této oblasti
s cílem analyzovat relativní kupní síly měn jednotlivých členských států EU
a OECD. Statistická databáze OECD pravidelně poskytuje údaje o obecném PPP
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pro HDP [108]. Eurostat poskytuje podrobnější přehled o tomto ukazateli včetně
PPP pro různé komodity, kategorie výdajů a skupiny HDP [109]. Podrobné údaje
o PPP jsou k dispozici i pro výdajovou kategorii "Elektrická a optická zařízení",
která zahrnuje zdravotnické přístroje [110].

3.3.6 Expertní vyhodnocení
Závěrečná agregace přepočítaných pořizovacích cen zdravotnické techniky
by měla směřovat k formalizovanému odhadu ceny. Aplikace expertních názorů
jsou obecným a uznávaným přístupem k vytváření odhadů cen za využití toho,
že experti mají odborné znalosti, dovednosti a zkušenost s vybranou kategorií
výrobků. S výjimkou čistě psychomotorických oblastí lze očekávat, že uznávaní
odborníci budou v rámci svých odborných znalostí činit kvalitní úsudky
a rozhodnutí

[111].

Tento

přístup

umožňuje

provádět

vyhodnocení

pořizovacích cen v relativně krátké době. Ve srovnání s jinými technikami
odhadu (např. hédonický odhad cen nebo využití systémů založených na
znalostech) vyžaduje tento přístup relativně málo časových, finančních
a informačních zdrojů. Odhad předpokládané ceny určitého zdravotnického
přístroje je součástí přípravné fáze celého nákupního procesu, kdy jsou často
omezené časové možnosti k vytvoření komplexních deterministických nebo
jiných cenových modelů.
Expertní názory se v oblasti zdravotnictví využívají v rámci klinických
i neklinických rozhodovacích procesů. Při řešení obtížných multidisciplinárních
problémů, jako je nákup nové zdravotnické techniky, je zapotřebí seskupení
znalostí několika odborníků, často z různých oborů. V oblasti zapojení expertů
do procesu vyhodnocování pořizovacích nákladů tato práce odkazuje na
poznatky shrnuté Ivlevem a kol. [112].
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Celkový pohled
Na následujícím obrázku jsou na závěr kapitoly popsány základní etapy
a parametry celého metodologického rámce.

Obrázek 8. Základní etapy vyhodnocení cen zdravotnických přístrojů na základě
mezinárodního porovnání
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4 Výsledky
4.1 Systém sledování nákupů zdravotnických přístrojů
4.1.1 Datový model
V rámci řešení této dizertační práce byl vyvinut datový model pro
shromažďování dat o nákupech zdravotnických přístrojů. Byly realizovány tři
hlavní entity: (1) vlastní Nákup (Procurement), (2) podepsaná kupní Smlouva
(Contract) a (3) zakoupený Zdravotnický přístroj (Medical device). V souladu se
zvyklostmi v oboru byly jednotlivé entity a jejích atributy pojmenovány
anglicky.

Obrázek 9. Základní schéma datového modelu sběru údajů o nákupech zdravotnických
přístrojů
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Do modelu byly zahrnuty i další entity nezbytné pro hodnocení nákupů. Sem
patří zejména entita Podmínka (Condition), která zahrnuje obchodní a servisní
podmínky kupní smlouvy. Na základě analýzy několika kupních smluv
sofistikovaných zdravotnických přístrojů byl stanoven seznam společných
obchodních a servisních podmínek nákupů (viz Příloha A). Tato entita má více
než 50 atributů včetně záruky, zaškolení personálu či velikosti penále.

Obrázek 10. Reprezentace obchodních a servisních podmínek nákupu v databázovém
modelu

Technická specifikace přístroje (Medical Device Characteristic) a jeho
příslušenství (Accessory) byly považovány za nejdůležitější složky mající
největší vliv na konečnou cenu. Také spotřební materiál (Consumables),
software (Software) a náhradní díly (Spare part) dodávané společně se
zdravotnickým přístrojem byly považovány za další faktory (viz obrázek 11).
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Obrázek 11. Další parametry ovlivňující konečnou kupní cenu

Entity zdrojových souborů Dokument VZ (Procurement File) a Dokument
smlouvy (Contract File) byly přidány s cílem další kontroly dat.

Obrázek 12. Reprezentace zdrojových souborů v databázi
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4.1.2 Webová aplikace
Technická realizace systému byla založena na open source softwaru pod
operačním systémem Linux, a to na databázovém systému MySQL pro realizaci
datové vrstvy a na webovém serveru Apache pro realizaci webové a aplikační
vrstvy. Webová aplikace byla napsána v programovacím jazyce PHP. Byl použit
framework Nette a aplikace je spravována webovým serverem Apache.
Prezentační vrstva systému je založena na technologiích HTML5, CSS3
a javascript knihovny jQuery a přístupná pomocí webového prohlížeče
uživatele.

4.1.3 Sběr dat
Z veřejných zdrojů se podařilo získat relevantní informace o 180 zakázkách,
které byly realizovány uzavřením více než 260 smluv. Celkem to představuje
informace o více než tisíci nakoupených zdravotnických přístrojích v celkové
částce více než 1,7 mld. CZK bez DPH.
Tabulka 3. Základní informace o shromážděných nákupech zdravotnických přístrojů
Zdravotnické přístroje
Počet

Kupní smlouvy

Veřejné zakázky

1256

263

180

8 627 189

12 605 282

Minimum [CZK]

3 253 816

7 000

57 799

93 320

Maximum [CZK]

48 035 000

86 702 457

120 310 478

Medián [CZK]

990 000

2 053 000

2 695 000

Dolní kvartil [CZK]

380 000

875 878

921 404

Horní kvartil [CZK]

3 073 395

6 422 018

9 498 800

Průměr [CZK]

Poznámka: jednotkové ceny zdravotnických přístrojů, celkové hodnoty kupních smluv a veřejných zakázek
jsou uvedené bez DPH.
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Významná část těchto informací byla využita pro vytvoření databáze
o nakoupených a provozovaných zdravotnických přístrojích.
Tabulka 4. Naplnění databáze jednotlivými druhy zdravotnických přístrojů
Kategorie přístrojů

Počet

1. RTG diagnostické přístroje

113

1. RTG dg skiagrafické

35

2. RTG dg skiaskopicko - skiagrafický

52

3. RTG angio

3

6. Mamografy

6

5. CT

16

7. Zubní

1

2. RTG terapeutické přístroje

1

1. RTG terapeutické přístroje

1

3. Ozařovače

9

1. Lineární urychlovače - terapeutické ozařovače

2

2. Radionuklidové ozařovače

7

4. Nukleární medicína - zobrazovací přístroje

6

1. Scintilační gama kamery - diagnostické přístroje

5

2. PET

1

6. Ultrazvukové zobrazovací přístroje (sonografy)
1. Ultrazvukové zobrazovací přístroje (sonografy)
10. Další sledované přístroje

84
84
1043

1. Hemodialyzační přístroje

2

2. Ventilátory

98

4. Monitorovací systémy

1

5. Pacientské monitory

131

8. MRI

6

9. Jiné

302

Lůžka

489

Operační stůl

14

Celkem

1256
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4.1.4 Analytické reporty systému
Na základě vytvořených algoritmů pro analýzu dat pomocí statistických
metod bylo vytvořeno automatické generování analytických zpráv – reportů.
Reporty generované systémem prezentují vývoj výdajů na vybranou skupinu
zdravotnických přístrojů v určitém čase při splnění vybraných omezení.
Porovnání záručních, servisních a obchodních podmínek
Report porovnává zdravotnické přístroje dle jejich hodnoty za uplatněnou
cenu, a to na základě zvolených kritérií. Poskytuje vícekriteriální porovnání
realizovaných podmínek nákupů zdravotnických přístrojů vybrané skupiny. Je
možno vybrat 1 až 7 přednastavených kritérií s předdefinovanými standardními
hodnotami. Váhy kritérií lze libovolně měnit. Při změně jedné váhy se ostatní
automaticky přepočítávají.
Výsledný stav reprezentuje tabulka, ve které uživatel může dále filtrovat
a analyzovat jednotlivé údaje. Tzv. suma pozitivních efektů představuje vážený
součet vyhodnocení jednotlivých parametrů. Platí, že čím je tato hodnota vyšší,
tím lépe přístroj vyhovuje zvoleným kritériím z hlediska efektivity pořizovacích
nákladů.

Obrázek 13. Vícekriteriální porovnání a hodnocení nákupů
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Cenový trend
Report představuje vývoj výdajů na vybranou skupinu zdravotnických
přístrojů dle zdravotnického zařízení v daném období. Údaje jsou členěny dle
konkrétního zdravotnického přístroje a na jejich základě lze vysledovat určitý
trend vývoje cen. Za každý rok je uvedena suma výdajů za daný typ
zdravotnického přístroje.

Obrázek 14. Přehled cen přístrojů za vybrané období
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Nákupy dle krajů
Report filtruje nákupy určitého typu zdravotnické techniky ve vybraném kraji
v daném

období.

V přehledném

výstupu

je

uveden

konkrétní

název

zdravotnického přístroje, cena, za kterou byl přístroj pořízen, datum jeho
nákupu a zdravotnické zařízení, které nákup realizovalo. Tento výstup ukazuje
celkové výdaje na zdravotnickou techniku v daném kraji a ve vybraném období.

Obrázek 15. Regionální přehled nákupů zdravotnických přístrojů
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Vyhledávání v databázi
Report umožnuje uživatelům provádět plnotextové vyhledávání v celé
databázi a získat tak přístup ke konkrétním nákupům včetně všech detailů.

Obrázek 16. Vyhledávání v databázi kupních smluv

Výše uvedené reporty byly implementovány do informačního systému
sledování nákupu zdravotnických přístrojů, kde umožňují automatické
generování analytických zpráv z údajů o nákupu zdravotnických přístrojů
uložený v databázi ISSNZP.
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4.1.5 Příklady využití systému
Cílem systému je poskytnout průběžně aktualizovanou a statisticky
významnou databázi, na jejímž základě mohou různí uživatelé zpracovávat
analýzy dle svých potřeb. Mezi možné uživatele patří manažeři zdravotnických
zařízení, úředníci Ministerstva zdravotnictví či kontrolní orgány. Informace
generované systémem tak slouží k porovnání cen podobných zdravotnických
přístrojů, k podpoře při plánování a lepšímu zacílení veřejných zakázek, nebo
k monitorování a kontrole vzniklých cenových rozdílů. Systém není zamýšlen
k poskytování vysvětlení takových rozdílů – jejich analýza zůstává v režii
uživatele.
Aplikaci systému lze stručně demonstrovat na porovnání dvou nákupů, které
proběhly v roce 2012 (ve Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a ve Fakultní
nemocnici Hradec Králové). Předmětem obou nákupů byl ultrazvukový přístroj
s barevným mapováním Vivid S5 výrobce GE Healthcare. Technické parametry,
rozsah příslušenství, obchodní a záruční podmínky byly v obou případech velmi
podobné, avšak ceny se lišily o cca 50 %. Jedná se o určitý náznak možného
neefektivního využití finančních prostředků. Za pomoci následné odborné
analýzy dat uložených v systému včetně zdrojových souborů kupních smluv
a dodaných technických specifikací přístrojů lze vyhodnotit, zda tento rozdíl je
racionálně odůvodnitelný, či nikoliv.
Tabulka 5. Porovnání dvou nákupů ultrazvukových přístrojů Vivid S5
FNKV

FNHK

Datum

15. 5. 2012

22. 12. 2012

Dodavatel

CHIRONAX ESTRAL

Electric Medical Service

Celková cena bez DPH 1 632 000,- Kč

823 600,- Kč

Záruční doba

24 měsíce

36 měsíců

Příslušenství

Sonda 3S-RS Phased Array
Sonda 9L-RS Linear Array
Dodán společně s 2 dalšími UZ
přístroji

Sonda 3Sc-RS Active Phased Array
Sonda 9L-RS Linear Array
Dodán samostatně

Připomínky

Dva další nákupy podobných ultrazvukových přístrojů byly uskutečněny
v roce 2013 ve dvou dalších zdravotnických zařízeních, ve Fakultní nemocnici
Brno a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Ceny se liší podobně o cca
50 %. Nicméně již na základě údajů uložených v databázi lze z cenového
hlediska považovat tyto případy za srovnatelné. V případě dražšího nákupu se
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mimo jiné jednalo o pořízení rozsáhlého příslušenství (ultrazvukových sond),
po jehož odečtení od celkové ceny přístroje jsou pořizovací náklady
srovnatelné.
Tabulka 6. Porovnání dvou nákupů ultrazvukových přístrojů Acuson S2000
FN Brno

VFN v Praze

Datum

19. 4. 2013

23. 5. 2013

Dodavatel

MEDIFINE

BioVendor - Laboratórní medicína

Celková cena bez
DPH
Záruční doba

2 707 807,- Kč

1 729 400,- Kč

24 měsíce

24 měsíce

Sondy

Sonda vektorová 192 605,- Kč
Sonda lineární 212 879,- Kč
Sonda lineární 243 290,- Kč
Sonda lineární 263 565,- Kč
Sonda konvexní 263 565,- Kč
1 531 903,- Kč

Konvexní abdominální sonda – nebyla
uvedena

Cena přístroje bez
DPH

1 729 400,- Kč – cena konvexní sondy

4.1.6 Předání systému Ministerstvu zdravotnictví ČR
V roce 2015 při příležitosti podepsání memoranda o dlouhodobé spolupráci
mezi FBMI ČVUT v Praze a Ministerstvem zdravotnictví ČR byla pilotní verze
systému sledování nákupu zdravotnických přístrojů předána zástupcům
ministerstva.

Součástí

systému

byla

také

výše

popsaná

databáze

zdravotnických přístrojů obsahující údaje o nakoupených zdravotnických
přístrojích, jejich pořizovacích cenách, dodacích podmínkách a dalších
parametrech v souladu s datovým modelem.
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4.2 Hodnocení uskutečněných nákupů zdravotnických
přístrojů
Tato kapitola obsahuje výsledky hodnocení efektivity nákupů přístrojů MR
uskutečněných v ČR. Výsledky mohou také sloužit jako příklad využití výše
popsané databáze.

4.2.1 Popis datového souboru
Datový soubor, který byl použit pro zpracování analýzy, pochází z dat
uložených v systému sledování nákupů zdravotnických přístrojů a dodatečně
nalezených údajů v souladu s metodikou uvedenou v kapitole 3.1.3. Data
o nákupech pocházejí z roku 2014‒2018. Jedná se o nákupy přístrojů
magnetické rezonance s induktivitou 1,5 T. V následující tabulce jsou uvedené
stručné údaje o jednotlivých nákupech, podrobnosti jsou uvedeny v příloze B.
V souladu s terminologií metody DEA byly jednotlivé nákupy pojmenovány
„DMU“ (desicion making units) s uvedením pořadového čísla.
Tabulka 7. Analyzované nákupy přístrojů magnetické rezonance v rocích 2014–2018
Celková cena bez
DPH, CZK
19 455 000

DMU

Kupující

Typ

DMU1

Kroměřížská nemocnice

Magnetom Aera

DMU2

Nemocnice Děčín

Vantage Titan

30 340 000

DMU3

Nemocnice Most

Ingenia 1.5 Omega R5

35 469 226

DMU4

Nemocnice Chomutov

Ingenia 1.5 Omega HP R5

33 650 377

DMU5

Nemocnice Česká Lípa

Ingenia 1.5 Omega HP

34 466 404

DMU6

Nemocnice Blansko

Signa Voyager 1,5T

27 104 804

DMU7

Sdružené zdravotnické zařízeni Krnov Ingenia 1.5 Omega HP

37 200 000

DMU8

Fakultní nemocnice Brno

Ingenia 1.5 Omega HP R5

30 900 000

DMU9

Nemocnice Jindřichův Hradec

Ingenia 1.5 Omega HP R5

28 862 278

DMU10

Nemocnice Kyjov

Ingenia 1.5 Omega HP

37 400 000

DMU11

Nemocnice Nové Město na Moravě

Magnetom Aera

36 643 000

DMU12

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Ingenia 1.5 Omega HP

45 117 500

DMU13

Slezská nemocnice v Opavě

Ingenia 1.5 Omega HP

37 800 000

DMU14

Nemocnice Litoměřice

Vantage Titan

21 970 000

DMU15

Nemocnice Šumperk

Magnetom Aera

31 280 000

DMU16

Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov,

Vantage Elan

22 237 700
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DMU17

Krajská nemocnice T. Bati

Ingenia 1.5 Omega HP

22 640 000

DMU18

Fakultní nemocnice Brno

Magnetom Aera

30 970 000

DMU19

Fakultní nemocnice Plzeň

Magnetom Aera

41 986 740

DMU20

Fakultní nemocnice Motol

Ingenia 1.5 Omega

21 768 000

Na následujících histogramech (Obrázek 17) jsou uvedeny variability hodnot
jednotlivých parametrů zahrnutých do modelů.
Celková pořízovací cena
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Cena pozarucniho servisu
(n=20, mean=4 773 735)
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Obrázek 17. Histogramy četnosti parametrů jednotlivých nákupů
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Tabulka 8 poskytuje souhrnné informace o parametrech jednotlivých nákupů.
Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.
Tabulka 8. Souhrnné informace o parametrech jednotlivých nákupů
Parametr

N

Stř. hodnota

Medián

Celková pořizovací cena

20

30 339 901

30 935 000

Směr.
odchylka
6 371 359

Cena pozáručního servisu 20

4 773 735

6 062 500

4 628 113

0.000

Cena přístroje

25 566 167

26 229 707

3 245 200

19 455 000 30 970 000

Délka pozáručního servisu 20

40,200

54,000

36,786

0,000

96,000

Doba plnění

20

98,150

85,000

50,723

42,000

240,000

Záruční doba

20

31,200

24,000

13,145

24,000

60,000

20

Minimum

Maximum

19 455 000 41 986 740
13 669 240

V tabulce 9 jsou uvedeny výsledky korelační analýzy zvolených parametrů
pomocí Pearsonova korelačního koeficientu.
Tabulka 9. Korelační matice vstupu a výstupů metody analýzy obalu dat
Celková
cena
Celková cena

Amplituda
Slew rate
gradientu

MCDA
skóre

Záruční
doba

Délka
pozáručníh
o servisu

Doba
plněni

1,00

Amplituda
gradientu
Slew rate

0,54*

1,00

0,53*

0,99*

1,00

MCDA skóre

0,20

0,35

0,21

1,00

Záruční doba

0,25

-0,12

-0,10

-0,32

1,00

Délka
pozáručního
servisu
Doba plněni

0,80*

0,30

0,29

0,05

0,14

1,00

0,02

0,07

0,07

-0,04

-0,14

-0,06

1,00

Legenda: * p<0,05 (p-hodnota pro test nulovosti příslušného koeficientu).

Statisticky významnou se ukázala korelace mezi pořizovací cenou
a technickými parametry gradientního systému a mezi pořizovací cenou
a délkou pozáručního servisu. Korelace mezi amplitudou gradientu a jeho slew
rate je zřejmá, jelikož výrobce systémů používají pouze přesně stanovené
kombinace těchto hodnot.
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4.2.2 Analýza efektivity nákupů
Na následujícím obrázku jsou graficky znázorněny základní principy metody
DEA. Všechny nákupy (DMU) jsou zobrazeny v grafu jako body v souřadnicích
dvou výstupů modelu A1: délky záruční doby a délky pozáručního servisu.
Výstupy jsou normalizovány dělením pořizovací cenou přístroje dosaženou
v konkrétním nákupu.

3

DMU5
DMU19

2.5

Hranice efektivity
DMU9
DMU15

Y2/X1

2

DMU13
DMU10

1.5

DMU7

DMU3

DMU12
DMU6

1

DMU14 DMU20
DMU16
DMU18
DMU17
DMU8
DMU11

0.5
0

DMU2

DMU4

0

0.5

1

DMU1
1.5

2

2.5

Y1/X1

Obrázek 18. CCR vstupově orientovaný model A1

Z obrázku je vidět, že při stejných pořizovacích nákladech dosahují DMU5 a
DMU2 nevětších hodnot výstupů. V modelu A1 se tak tvoří tzv. hranice efektivity.
Ostatní nákupy se nacházejí pod hranici efektivity a jejich výsledné CCR skóre
je mírou vzdálenosti od této hranice.
Vstupově orientované modely DEA, které byly aplikované v této práci,
zkoumají, o kolik by v rámci konkrétního nákupu bylo možné snížit vstup
(pořizovací ceny), aniž by se změnila velikost výstupů.
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V následující tabulce jsou představeny výsledky aplikace modelu A. První
sloupec uvádí označení konkrétního nákupů z tabulky 7. Další tři sloupce
udávají vstupní (X1 - celková pořizovací cena v mil. CZK bez DPH) a výstupní (Y1
– délka záruky v měsících, Y2 – délka pozáručního servisu v měsících)
parametry modelu. Další sloupec (CCR skóre) udává technickou efektivitu
vypočítanou v modelu A1, tj. za použití konstantního výnosu z rozsahu (model
CCR). Poslední sloupec (BCC skóre) udává“ míru efektivity v rámci modelu
s variabilním výnosem z rozsahu (model BCC –A2). Skóre může nabývat
hodnoty od nuly do jedné.
Tabulka 10. Výsledky hodnocení efektivity nákupů v modelu A
DMU
DMU1
DMU2
DMU3
DMU4
DMU5
DMU6
DMU7
DMU8
DMU9
DMU10
DMU11
DMU12
DMU13
DMU14
DMU15
DMU16
DMU17
DMU18
DMU19
DMU20

X1
19.46
30.34
35.47
33.65
34.47
27.10
37.20
30.90
28.86
37.40
26.85
37.55
34.70
21.97
31.28
22.24
22.64
30.97
41.99
21.77

Y1

Y2
24
60
60
60
24
24
24
36
24
24
24
36
24
24
24
24
24
36
24
24

0
60
60
60
96
24
72
0
72
72
0
48
72
0
72
0
0
0
96
0

CCR skóre BCC skóre
0.624
1.000
1.000
1.000
0.855
0.855
0.902
0.902
1.000
1.000
0.448
0.833
0.726
0.776
0.589
0.747
0.936
1.000
0.723
0.772
0.452
0.725
0.584
0.712
0.779
0.832
0.552
0.886
0.864
0.923
0.546
0.875
0.536
0.859
0.588
0.745
0.821
0.821
0.558
0.894

Na následujícím obrázku jsou patrné významné rozdíly mezi hodnotami
efektivity získanými v rámci modelů CCR a BCC (viz analýza níže).
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<0.5
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Obrázek 19. Rozdělení efektivity v rámci modelů A1 a A2
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V následující tabulce jsou představeny výsledky aplikace modelu B. První
sloupec uvádí označení konkrétního nákupů z tabulky 7. Další čtyři sloupce
udávají vstupní (X1 - celková pořizovací cena v mil. CZK bez DPH) a výstupní (Y1
– délka záruky v měsících, Y2 – délka pozáručního servisu v měsících, Y3 – 365doba plnění zakázky ve dnech) parametry modelu. V posledních dvou
sloupcích jsou uvedeny výsledné hodnoty technické efektivity v modelu B1
(konstantní výnos z rozsahu - CCR skóre) a B2 (variabilní výnos z rozsahu - BCC
skóre).
Tabulka 11. Výsledky hodnocení efektivity nákupů v modelu B
DMU
DMU1
DMU2
DMU3
DMU4
DMU5
DMU6
DMU7
DMU8
DMU9
DMU10
DMU11
DMU12
DMU13
DMU14
DMU15
DMU16
DMU17
DMU18
DMU19
DMU20

X1
19.46
30.34
35.47
33.65
34.47
27.10
37.20
30.90
28.86
37.40
26.85
37.55
34.70
21.97
31.28
22.24
22.64
30.97
41.99
21.77

Y1

Y2
24
60
60
60
24
24
24
36
24
24
24
36
24
24
24
24
24
36
24
24

Y3
0
60
60
60
96
24
72
0
72
72
0
48
72
0
72
0
0
0
96
0

275
294
247
295
309
285
245
309
309
275
185
211
125
245
305
215
275
323
305
305

CCR skóre BCC skóre
1.000
1.000
1.000
1.000
0.855
0.855
0.903
1.000
1.000
1.000
0.830
0.833
0.726
0.776
0.789
0.870
1.000
1.000
0.746
0.772
0.569
0.725
0.586
0.712
0.779
0.832
0.822
0.886
0.919
0.923
0.749
0.875
0.859
0.859
0.808
1.000
0.821
0.821
0.991
1.000

Na následujícím obrázku je vidět, že rozdíly mezi hodnotami efektivity
získanými v rámci modelů CCR a BCC nejsou natolik velké jak v případě
modelu A (viz analýza níže).
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Obrázek 20. Rozdělení efektivity v rámci modelů B1 a B2
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V následující tabulce jsou představeny výsledky aplikace modelu C. První
sloupec uvádí označení konkrétního nákupů z tabulky 7. Dalších pět sloupců
udávají vstupní a výstupní parametry modelu (X1 - celková pořizovací cena
v mil. CZK bez DPH; Y1 – délka záruky v měsících, Y2 – délka pozáručního servisu
v měsících, Y3 – 365-doba plnění zakázky ve dnech, Y4 – maximální amplituda
gradientu v mT/m a Y5 – maximální hodnota slew-rate v T/m/s). V posledních
dvou sloupcích jsou uvedeny výsledné hodnoty technické efektivity v modelu
C1 (konstantní výnos z rozsahu - CCR skóre) a C2 (variabilní výnos z rozsahu BCC skóre).
Tabulka 12. Výsledky hodnocení efektivity nákupů v modelu C
DMU
DMU1
DMU2
DMU3
DMU4
DMU5
DMU6
DMU7
DMU8
DMU9
DMU10
DMU11
DMU12
DMU13
DMU14
DMU15
DMU16
DMU17
DMU18
DMU19
DMU20

X1
19.46
30.34
35.47
33.65
34.47
27.10
37.20
30.90
28.86
37.40
26.85
37.55
34.70
21.97
31.28
22.24
22.64
30.97
41.99
21.77

Y1

Y2
24
60
60
60
24
24
24
36
24
24
24
36
24
24
24
24
24
36
24
24

0
60
60
60
96
24
72
0
72
72
0
48
72
0
72
0
0
0
96
0

Y3
275
294
247
295
309
285
245
309
309
275
185
211
125
245
305
215
275
323
305
305

Y4
33
34
33
45
45
36
45
45
45
45
45
45
45
34
33
33
45
45
45
33

Y5 CCR skóre BCC skóre
125
1.000
1.000
148
1.000
1.000
120
0.855
0.855
200
1.000
1.000
200
1.000
1.000
150
0.832
0.833
200
0.776
0.776
200
0.865
0.951
200
1.000
1.000
200
0.772
0.772
200
0.843
0.843
200
0.765
0.765
200
0.832
0.832
148
0.891
0.930
125
0.919
0.923
125
0.838
0.875
200
1.000
1.000
200
0.876
1.000
200
0.821
0.821
120
0.991
1.000

Variabilitu hodnot efektivity získanými v rámci modelu C znázorňuje
následující histogram.
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Obrázek 21. Rozdělení efektivity v rámci modelů C1 a C2
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V následující tabulce jsou představeny výsledky aplikace modelu, kde místo
technických parametrů přístrojů (maximální amplituda gradientu a maximální
hodnota slew-rate v předchozím modelu C) byl využít výsledek vícekriteriální
analýzy (Y3). Sloupce X1 udává celkovou pořizovací cenu v mil. CZK bez DPH
a sloupce Y1 a Y2 délku záruky a délku pozáručního servisu v měsících.
V posledních dvou sloupcích jsou uvedeny výsledné hodnoty technické
efektivity v modelu D1 (konstantní výnos z rozsahu - CCR skóre) a D2 (variabilní
výnos z rozsahu - BCC skóre).
Tabulka 13. Výsledky hodnocení efektivity nákupů v modelu D
DMU
DUM1
DUM2
DUM3
DUM4
DUM5
DUM7
DUM8
DUM9
DUM10
DUM11
DUM12
DUM13
DUM14
DUM15
DUM17
DUM18
DUM19
DUM20

X1
19.46
30.34
35.47
33.65
34.47
37.20
30.90
28.86
37.40
26.85
37.55
34.70
21.97
31.28
22.64
30.97
41.99
21.77

Y1

Y2
24
60
60
60
24
24
36
24
24
24
36
24
24
24
24
36
24
24

0
60
60
60
96
72
0
72
72
0
48
72
0
72
0
0
96
0

Y3
CCR skóre BCC skóre
0.952
1.000
1.000
0.675
1.000
1.000
0.887
0.949
0.949
0.887
1.000
1.000
0.887
1.000
1.000
0.887
0.776
0.776
0.887
0.757
0.761
0.887
1.000
1.000
0.887
0.772
0.772
0.952
0.725
0.725
0.887
0.734
0.734
0.887
0.832
0.832
0.675
0.750
0.886
0.952
0.965
1.000
0.887
0.829
0.859
0.952
0.777
1.000
0.952
0.842
1.000
0.887
0.862
0.894

Variabilitu hodnot efektivity získanými v rámci modelu D znázorňuje
následující histogram.
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Obrázek 22. Rozdělení efektivity v rámci modelů D1 a D2
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Výsledky (viz tabulka 14) ukazují, že dle BCC modelů lze za nejefektivnější
nákupy v této případové studii považovat nákupy č. 1, 2, 5 a 9. Nákupy č. 4, 15,
19 a 20 se nachází blízko hranice efektivity v závislosti na vybraném modelu
hodnocení. Nákupy č. 7, 10 a 12 jsou umístěny ve všech modelech relativně
daleko od hranice efektivity a je třeba detailně prozkoumat případné příčiny
takové „neefektivity“.
Tabulka 14. Souhrnné výsledky hodnocení efektivity nákupů přístrojů magnetické rezonance
DMU

A1

A2

B1

B2

C1

C2

D1

D2

DMU1

0.624

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

DMU2

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

DMU3

0.855

0.855

0.855

0.855

0.855

0.855

0.949

0.949

DMU4

0.902

0.902

0.903

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

DMU5

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

DMU6

0.448

0.833

0.830

0.833

0.832

0.833

DMU7

0.726

0.776

0.726

0.776

0.776

0.776

0.776

0.776

DMU8

0.589

0.747

0.789

0.870

0.865

0.951

0.757

0.761

DMU9

0.936

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

DMU10

0.723

0.772

0.746

0.772

0.772

0.772

0.772

0.772

DMU11

0.452

0.725

0.569

0.725

0.843

0.843

0.725

0.725

DMU12

0.584

0.712

0.586

0.712

0.765

0.765

0.734

0.734

DMU13

0.779

0.832

0.779

0.832

0.832

0.832

0.832

0.832

DMU14

0.552

0.886

0.822

0.886

0.891

0.930

0.750

0.886

DMU15

0.864

0.923

0.919

0.923

0.919

0.923

DMU16

0.546

0.875

0.749

0.875

0.838

0.875

0.965

1.000

DMU17

0.536

0.859

0.859

0.859

1.000

1.000

0.829

0.859

DMU18

0.588

0.745

0.808

1.000

0.876

1.000

0.777

1.000

DMU19

0.821

0.821

0.821

0.821

0.821

0.821

0.842

1.000

DMU20

0.558

0.894

0.991

1.000

0.991

1.000

0.862

0.894

Hodnota efektivity těchto nákupů ukazuje, o kolik se musí snížit pořizovací
cena, aby byla dosažená hranice efektivity. Za předpokladu využití variabilního
výnosu z rozsahu (model BCC) činí pro nákup č. 7 (resp. 10 a 12) doporučené
snížení pořizovací ceny cca 22 % (resp. 23 % a 27‒28 %) z původní ceny.
V rámci celé skupiny nákupů hodnoty efektivity činily 0,448‒1,000 pro modely
CCR a 0,712‒1,000 pro modely BCC. V souladu s teoretickými východisky v rámci
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modelů CCR byly dosaženy menší hodnoty než v případě modelů BCC. Modely
se základními parametry (pořizovací cena vs. délka záručního a pozáručního
servisu) docházejí v průměru k nižším hodnotám efektivity nákupů.
Při využití širší řady parametrů byly výsledkem vyšší hodnoty efektivity,
přičemž nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly mezí modely CCR a BCC.
Byla také prokázaná možnost využití výsledků vícekriteriální analýzy místo
technických parametrů přístrojů v rámci hodnocení efektivity nákupů.
Souhrnný pohled na efektivitu nákupů ve vybraných modelech DEA
s konstantním a variabilním výnosem z rozsahu je představen na následujícím
obrázku 23.

Obrázek 23. Souhrnný pohled na efektivity nákupů ve vybraných modelech DEA
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Z krabicového grafu na obrázku 23 je vidět, že model A1 poskytuje nižší
hodnoty efektivity oproti modelu A2 (Mannův-Whitneyho U-test, p<0,02).
V případě porovnání CCR a BCC modelů B, C a D nebyly zjištěny statisticky
významné rozdíly (Mannův-Whitneyho U-test, p>0,02).
Na následujícím obrázku jsou znázorněny výsledky porovnání modelů C a D
s konstantním a variabilním výnosem z rozsahu. Krabicový graf ukazuje, že se
modely C1 a D1 neliší v mediánu (Mannův-Whitneyho U-test, p>0,02). Stejné
výsledky přináší i porovnání modelů C2 a D2 (Mannův-Whitneyho U-test,
p>0,02).

Obrázek 24. Porovnání modelů C a D s konstantním a variabilním výnosem z rozsahu
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4.2.3 Analýza citlivosti
V rámci analýzy citlivosti bylo uvažované zvýšení cen u nejefektivnějších
nákupů a snížení celkových cen u nákupů s „nejhorší“ efektivitou. Analýza byla
provedena na modelu D2, tj. na vstupově orientovaném modelu metody DEA
s variabilním výnosem z rozsahu.
Dle tabulky 14 získávaly nákupy č. 1, 2, 4, 5 a 9 nejčastěji nejvyšší hodnotu
efektivity. Byly analyzovány změny všech hodnot efektivity pří zvýšení o 10 %
celkové ceny přístroje v těchto nákupech (varianty V1, V2, V4, V5 a V9).
V následující tabulce 15 jsou uvedeny výsledky této analýzy.
Tabulka 15. Výsledky analýzy citlivosti – zvýšení cen nejefektivnějších nákupů
DMU

BCC skóre –
model D2

Skóre v rámci varianty
V1

V2

V4

V5

Změna skóre v rámci varianty
V9

V1

V2

V4

V5

V9

DUM1

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

-

-

-

-

-

DUM2

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

-

-

-

-

-

DUM3

0.949 0.949 0.949 1.000 0.949 0.949

-

- 0.051

-

-

DUM4

1.000 1.000 1.000 0.958 1.000 1.000

-

- -0.042

-

-

DUM5

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

-

-

-

-

-

DUM7

0.776 0.776 0.776 0.776 0.776 0.826

-

-

-

- 0.050

DUM8

0.761 0.803 0.781 0.768 0.761 0.761

DUM9

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.967

-

-

-

- -0.033

DUM10

0.772 0.772 0.772 0.772 0.772 0.821

-

-

-

- 0.049

DUM11

0.725 0.797 0.725 0.725 0.725 0.725

0.072

-

-

-

DUM12

0.734 0.748 0.741 0.746 0.734 0.749

0.014 0.007 0.012

DUM13

0.832 0.832 0.832 0.832 0.832 0.885

-

-

-

- 0.053

DUM14

0.886 0.974 0.886 0.886 0.886 0.886

0.089

-

-

-

-

DUM15

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

-

-

-

-

-

DUM17

0.859 0.945 0.859 0.859 0.859 0.859

0.086

-

-

-

-

DUM18

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

-

-

-

-

-

DUM19

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

-

-

-

-

-

DUM20

0.894 0.983 0.894 0.894 0.894 0.894

0.089

-

-

-

-

0.042 0.020 0.008

-

-

-

- 0.015

Nákupy č. 7, 8, 10, 11 a 12 získávaly v rámci předchozího hodnocení nejčastěji
nejnižší hodnotu efektivity. V těchto nákupech proto byly analyzovány změny
všech hodnot efektivity pří snížení celkové ceny přístroje o 10 % (varianty V7,
V8, V10, V11 a V12). V tabulce 16 jsou uvedeny výsledky této analýzy.
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Tabulka 16. Výsledky analýzy citlivosti – snížení cen nejméně efektivních nákupů
DMU

BCC skóre –
model D2

DUM1

1.000

DUM2

1.000

DUM3

0.949

DUM4

1.000

DUM5

1.000

DUM7

0.776

DUM8

0.761

DUM9

1.000

DUM10

0.772

DUM11

0.725

DUM12

0.734

DUM13

0.832

DUM14

0.886

DUM15

1.000

DUM17

0.859

DUM18

1.000

DUM19

1.000

DUM20

0.894

Skóre v rámci varianty
V7

V8

V10

V11

Změna skóre v rámci varianty
V12

V7

V8

V10

V11

V12

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

-

-

-

-

-

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

-

-

-

-

-

0.949 0.949 0.949 0.949 0.949

-

-

-

-

-

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

-

-

-

-

-

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

-

-

-

-

-

0.862 0.776 0.776 0.776 0.776

0.086

-

-

-

-

0.761 0.845 0.761 0.761 0.761

- 0.085

-

-

-

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

-

-

-

-

-

0.772 0.772 0.857 0.772 0.772

-

- 0.086

-

-

0.725 0.725 0.725 0.805 0.725

-

-

- 0.081

-

0.734 0.734 0.734 0.734 0.815

-

-

-

- 0.081

0.832 0.832 0.832 0.832 0.832

-

-

-

-

-

0.886 0.886 0.886 0.886 0.886

-

-

-

-

-

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

-

-

-

-

-

0.859 0.859 0.859 0.859 0.859

-

-

-

-

-

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

-

-

-

-

-

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

-

-

-

-

-

0.894 0.894 0.894 0.894 0.894

-

-

-

-

-

Z výsledků analýzy citlivosti je zřejmé, že nedošlo k značné změně výsledných
hodnot efektivity nákupů. V rámci navýšení pořizovacích cen u nejefektivnějších případů nedošlo k značné změně výsledných hodnot efektivity u ostatních
nákupů (změny byly do 9 %). Snížení pořizovacích cen u nejneefektivnějších
případů vedlo k malým změnám (cca o 8 %) hodnoty efektivity pouze v případě
vlastních nákupů.
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4.3 Vyhodnocení cen přístrojů při nedostatku dat
Navržený metodologický rámec pro vyhodnocení zahraniční cen byl využit
v řadě studií, které proběhly na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT
v Praze. Nejkomplexnější aplikace byla provedena pro potřeby studie
zaměřené na vyhodnocení pořizovacích nákladů tomoterapeutického přístroje
pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze. Metodika byla dále přiměřeně
využitá v rámci HTA studie týkající se přístroje Intrabeam pro stanovení odhadu
pořizovacích a servisních nákladů přístroje. Pro stejné účely byla metodika
využita u ministudie zaměřené na klinicko-ekonomické vyhodnocení roboticky
řízeného ozařovače. V následujících podkapitolách jsou popsány detaily
aplikace navržené metodologie v jednotlivých případových studiích.

4.3.1 Případová studie na tomoterapeutický přístroj
4.3.1.1 Popis případové studie
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze v roce 2013 plánovala akvizici prvního
tomoterapeutického systému v ČR. Tomoterapeutický systém je jednou
z nejnovějších radioterapeutických technologií, kdy je ozařování prováděno
technikou helikální tomoterapie [113]. Zdroj ionizujícího záření (lineární
urychlovač) se pohybuje kolem pacienta podél spirálové trajektorie a využívá
výpočetní

tomografii

pro

účely

zobrazování.

Studie

ukazují,

že

tomoterapeutické přístroje mohou poskytovat ve srovnání se standardními
zařízeními pro 3D konformní radioterapii a radioterapii s modulovanou
intenzitou lepší rozložení dávky záření (viz např. [114]). Tomoterapeutické
systémy jsou vhodné pro ozařování široké škály nádorů a v některých
případech mohou být také použity pro stereotaktické ozařování [115].
Cílem případové studie bylo mimo jiné provést vyhodnocení pořizovacích
nákladů tomoterapeutického přístroje v podmínkách ČR.
4.3.1.2 Využití navrženého metodologického rámce
V souladu s navrženou metodikou bylo provedeno komplexní vyhledávání
odhadovaných/přibližných a „přesných“ pořizovacích cen tomoterapeutických
přístrojů v zahraničí. Databáze veřejných zakázek Evropské unie (TED) byla
použita jako hlavní informační zdroj skutečných pořizovacích nákladů.
K vyhledání bylo použito klíčové slovo „tomotherapy“ a jeho překlady do
klíčových

evropských

jazyků

(„tomothérapie“
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ve

francouzštině

nebo

„tomoterapia“ v polštině). Následně byla provedena vícestranná literární
rešerše v následujících databázích: Web of Science (WOS), ScienceDirect
(Elsevier), SpringerLink, Wiley Online Library, PubMed a Google Scholar. Bylo
použito klíčové slovo „tomotherapy“ a do analýzy byly zahrnuty studie
v angličtině. Plné texty nalezených studií byly přezkoumány za účelem
identifikace kapitálových nákladů na tomoterapeutické přístroje.
V doplnění k předchozím výsledkům byly také zanalyzovány studie a zprávy
odborných lékařských společností a odborníků na zdravotnickou techniku
včetně publikovaných zpráv a studií předních organizací v této oblasti, jako jsou
ECRI Institute (Spojené státy americké), NICE (Spojené království), EUnetHTA
(Evropská unie), ISPOR apod. Dalším krokem bylo realizováno dodatečné
vyhledávání na Internetu, kde byla použita klíčová slova „tomotherapy“
a „costs“ včetně jejich překladů do angličtiny, francouzštiny, němčiny a italštiny.
Toto vyhledávání bylo zaměřené především na zpravodajské články ohledně
realizovaných nákupů předmětných přístrojů v zahraničí, jakož i na další
odborné zprávy, které nebyly nalezeny v rámci předchozích fází.
Získaná data ohledně odhadů pořizovacích nákladů byla následně
shromážděna a podrobena kritickému posouzení z hlediska jejich spolehlivosti
a důvěryhodnosti. Informace o cenách získané z HTA studií a odborných zpráv
byly považované za spolehlivé údaje k dalšímu zpracování; novinové články
o nákupech přístrojů v konkrétních nemocnicích byly také považovány za
věrohodné zdroje. Další získané údaje byly podrobeny podrobné analýze a
v případě významného rizika zkreslení byly tyto informace vyloučeny ze studie.
Eventuální pochybnosti ohledně důvěryhodnosti byly jasně stanoveny pro další
posouzení. Následně byla zanalyzována použitelnost nalezených dat; analýza
se zaměřila na zjištění, zda zakoupené přístroje odpovídají cíle případové
studii.

Jinými

slovy

byly

zanalyzovány

typy

nakoupených

přístrojů

a příslušenství a obchodní a servisní podmínky nákupů s cílem zajištění
srovnatelnosti informací o cenách.
Po provedení kritického posouzení a vyloučení irelevantních (nebo
nespolehlivých) informací bylo provedeno očištění jednotlivých částek o inflaci.
Pořizovací ceny byly přepočítány pomoci inflačních indexů mezinárodních
statistických organizací pro jednotlivé země. Pro toto posouzení byl výpočet
proveden třikrát: (i) podle deflátoru HDP od Světové banky [99]; (ii) pro země EU
podle HICP dle příslušné kategorie "Medical products, appliances and
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equipment" [101], pro ostatní podle obecného indexu spotřebitelských cen CPI
od OECD pro položky v kategorii "non-food, non-energy" [100]; (iii) pro všechny
státy podle CPI. Výsledkem byl nejširší interval, který představuje sjednocení
těchto tří odhadů.
Cenové intervaly získané v předchozí fázi byly poté upraveny dle cenových
hladin v jednotlivých zemích. Pořizovací ceny z jednotlivých zdrojů byly
upraveny pomoci (i) oficiálních směnných kurzů České národní banky
v příslušném roce [116] a (ii) PPP pro kategorie "Electrical and optical
equipment" pro země EU [109]. Výsledkem byl nejširší interval, který
představuje sjednocení těchto dvou odhadů.
Posléze byly upravené informace o ceně představeny ve formě cenových
intervalů pro každý identifikovaný nákup (odhad ceny v případě odborných
zpráv) tomoterapeutického přístroje; tyto údaje v kombinaci s výsledky
kritického posouzení informačních zdrojů byly poskytnuty skupině expertů
z FBMI a externích spolupracovníků, která následně stanovila předpokládané
cenové

rozpětí

pro

pořizovací

náklady

tomoterapeutického

přístroje

v podmínkách České republiky, přičemž byly využity i odborné znalosti českého
trhu se zdravotnickou technikou a požadavků VFN v Praze.
4.3.1.3 Sběr dat
Podle navržené metodiky proběhlo vyhledávání uskutečněných nákupů
tomoterapeutických přístrojů v databázi TED (výsledky jsou uvedeny v tabulce
17). Při posuzování relevantnosti jednotlivých nalezených údajů byl z další
analýzy vyloučen nákup realizovaný nemocnicí Azienda Ospedaliera Spedali
Civili Di Brescia v Itálii v roce 2011, protože konečná cena v sobě zřejmě
zahrnovala osmiletý pozáruční servis.
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Tabulka 17. Cenové informace o tomoterapeutických přístrojích z databází veřejných zakázek
Rok

Stát

Kupující

Měna

Cena bez DPH

Dodavatel

2013

Francie

CHU de Martinique (CHU de Fort- EUR
de-France)

3 955 663 TomoTherapy
Europe GmbH;
Zug, Switzerland

2011

Itálie

Azienda OspedalieroUniversitaria Ospedali Riuniti

4 113 000 Tecnologie
Avanzate TA SRL;
Turín, Italy

2011

Polsko

Centrum Onkologii-Instytut im. PLN
Marii Skłodowskiej-Curie Oddział
w Gliwicach

15 740 602 EDO MED Sp.;
Warsaw, Poland

2011

Itálie

Azienda Ospedaliera Spedali
Civili Di Brescia*

EUR

14 371 200 Medipass SpA;
Bologna, Italy

2011

Finsko

IS-Hankinta Oy

EUR

3 210 000 Accuray Europe
SAS; Paris, France

2010

Francie

Assistance publique-Hôpitaux
de Paris

EUR

3 256 710 TomoTherapy Inc.;
Madison, WI, USA

EUR

Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze TED [94]
Poznámka: * Data byla vyloučena z další analýzy, protože konečná cena zahrnovala osmiletou servisní
smlouvu a stavební práce; přímé náklady na přístroj nemohly být odděleny od finální ceny.

V rámci vyhledávání ve vědeckých publikacích nebyla nalezena žádná
informace o cenách tomoterapeutických přístrojů, což podporuje úvodní
myšlenku, že informace o konečných cenách zdravotnické techniky zůstávají
často skryté. V HTA studiích, odborných zprávách a zpravodajských článcích
byly nalezeny některé odhady kupních cen tomoterapeutických přístrojů (viz
tabulka 18).
Tabulka 18. Další údaje o odhadovaných cenách tomoterapeutických přístrojů
Rok

Stát

Měna

Cena

Druh zdroje

Zdroj

2012

Itálie

EUR

4 700 000 Noviny

[117]

2012

Srí Lanka

USD

3 725 000 Noviny

[118]

2008

Itálie

EUR

3 500 000 Noviny

[119]

2008

Singapur

USD

4 000 000 Noviny

[120]

2007

USA

USD

3 500 000 Odborná
zpráva/report

[121]

2006

Velká Británie

GBP

2 000 000 Odborná
zpráva/report

[122]
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4.3.1.4 Zohlednění inflace
V souladu s navrženou metodikou byla následně provedena úprava cen
podle inflace v jednotlivých zemích, a to pomocí tří nástrojů: (i) pomocí
deflátoru HDP; (ii) pro země EU prostřednictvím indexu HICP a pro ostatní země
prostřednictvím obecného indexu CPI; a (iii) pro všechny země pomocí indexu
CPI. Výsledkem byl nejširší rozsah cen v rámci použitých způsobů přepočtu.
Výsledky týkající se informací z databáze veřejných zakázek jsou představeny
v tabulce 19 a pro informace získané z jiných zdrojů v tabulce 20.
Tabulka 19. Zohlednění inflace u cen tomoterapeutických přístrojů získaných z databází
veřejných zakázek
Zohlednění inflace pomocí
Rok

Stát

Měna Deflátor HDP HICP a CPI

2013 Francie* EUR

-

-

Pouze
CPI
-

Výsledky
Min

Max

3 955 663

3 955 663

2011 Itálie

EUR

4 173 079

4 277 520

4 231 360

4 173 079

4 277 520

2011 Polsko

PLN

16 070 393

16 385 596

16 234 701

16 070 393

16 385 596

2011 Finsko

EUR

3 291 720

3 297 485

3 311 674

3 291 720

3 311 674

2010 Francie

EUR

3 340 989

3 236 304

3 327 043

3 236 304

3 340 989

Zdroj: Vlastní výpočet.
Poznámka: Deflátor HDP: komplexní ukazatel inflace [99]; HICP: harmonizovaný index spotřebitelských cen
pro kategorii "Medical products, appliances and equipment" [101]; CPI: Index spotřebitelských cen pro
kategorii " non-food and non-energy" [100].
* Úprava inflace pro Francii 2013 nebyla provedena kvůli roku akvizice.

Tabulka 20. Zohlednění inflace u cen tomoterapeutických přístrojů získaných z jiných zdrojů
Zohlednění inflace pomocí
Rok

Stát

Měna Deflátor HDP HICP a CPI
4 796 432

Výsledky

Pouze
CPI

Min

Max

4 762 445

4 700 126

4 796 432

3 725 000

3 725 065

3 678 144

4 044 444

4 000 000

4 206 208

2012 Itálie

EUR

4 700 126

2012 Srí Lanka*

USD

3 725 065

2008 Itálie

EUR

3 678 144

2008 Singapur*

USD

4 206 208

2007 USA

USD

3 794 256

3 883 699

3 883 699

3 794 256

3 883 699

2006 UK

GBP

2 254 426

2 136 683

2 325 765

2 136 683

2 325 765

–

–

4 044 444
–

3 788 079
–

Zdroj: Vlastní výpočet.
Poznámka: Deflátor HDP: komplexní ukazatel inflace [99]; HICP: harmonizovaný index spotřebitelských cen
pro kategorii "Medical products, appliances and equipment" [101]; CPI: Index spotřebitelských cen pro
kategorii " non-food and non-energy" [100].
* Přepočet na inflaci pomoci HICP a CPI pro Srí Lanku a Singapur nebyl proveden kvůli absenci oficiálních
údajů Eurostatu a OECD.

4.3.1.5 Odstranění rozdílů v cenových hladinách mezi zeměmi
Za účelem přepočtu získaných cen z jiných měn na CZK byly použity
následující dva způsoby: (i) za pomoci oficiálních směnných kurzů [116] a (ii)
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pomocí PPP; byly využity údaje Eurostatu pro kategorie „electrical and optical
equipment“ a údaje OECD pro HDP celkem [108, 109]. Výsledky jsou
představeny v tabulce 21 pro informace z databáze veřejných zakázek a
v tabulce 22 pro informace získané z jiných zdrojů
Tabulka 21. Přepočet cen tomoterapeutických přístrojů získaných z databází veřejných
zakázek na CZK
Pomocí směnného kurzu
Rok a stát

Min

Max

Pomocí ppp
Min

Max

2013 Francie

100 770 507

102 625 712

100 698 827

100 698 827

2011 Itálie

106 309 192

110 975 979

105 131 712

107 762 873

2011 Polsko

95 565 553

102 784 860

99 595 069

101 548 513

2011 Finsko

83 856 573

85 918 076

72 746 261

73 187 239

2010 Francie

82 444 838

86 678 616

82 386 194

85 051 151

Zdroj: Vlastní výpočet.
Poznámka: Byly použity maximální a minimální měsíční průměrné kurzy ČNB pro rok 2013 [116]; PPP: parita
kupní síly pro kategorie "Electrical and optical equipment" pro země EU [109].

Tabulka 22. Přepočet cen tomoterapeutických přístrojů získaných z jiných zdrojů na CZK
Pomocí směnného kurzu
Rok a stát

Pomocí ppp

Min

Max

Min

Max

119 735 706

124 438 626

118 409 514

120 835 733

2012 Srí Lanka

71 034 041

74 547 277

2008 Itálie

93 700 721

104 929 067

2008 Singapur

76 278 165

84 176 081

–

–

2007 USA

72 354 724

77 721 907

51 981 310

53 206 673

2006 UK

63 109 577

72 461 780

71 160 843

77 458 083

2012 Itálie

–
92 662 892

–
101 891 038

Zdroj: Vlastní výpočet.
Poznámka: Byly použity maximální a minimální měsíční průměrné kurzy ČNB pro rok 2013 [116]; PPP: parita
kupní síly pro kategorie "Electrical and optical equipment" pro země EU [109] a parita kupní síly pro HDP
celkem pro ostatní země [108]. Přepočet pomocí PPP nebyl pro Srí Lanku a Singapur proveden kvůli absenci
oficiálních údajů OECD.

4.3.1.6 Vyhodnocení pořizovacích nákladů
Na základě upravených cenových intervalů (viz obrázek 25) stanovili
spolupracující odborníci odhad cenové nabídky tomoterapeutického přístroje
pro Českou republiku. V období finalizace této případové studie by se
pořizovací náklady měly pohybovat v rozpětí přibližně 115 až 125 mil. CZK
včetně DPH.
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* - pořízovací náklady získáné z novin a odborných reportů - můžou zahrnovat DPH a další daně

Obrázek 25. Upravené cenové rozpětí pro tomoterapeutický přístroj pro jednotlivé informační
zdroje

Konečná nákupní cena bude záviset na aktuálním směnném kurzu CZK
a dalších faktorech (rozsah dodávky, případné stavební práce, technologie,
licence pro PC stanice, PACS, atd.). Stanovený cenový interval nezahrnoval
žádné větší projektové práce nebo stavební práce potřebné k instalaci
systému.
Výsledky této studie byly na konci roku 2013 předloženy VFN v Praze. Nákup
tomoterapeutického přístroje byl uskutečněn v roce 2014. Skutečná pořizovací
cena přístroje (včetně uvedení do provozu, zaškolení personálu apod.) činila
zhruba 121 mil. CZK včetně DPH nebo 100,8 mil. CZK bez DPH. Technické
parametry, příslušenství a parametry nákupní smlouvy byly standardní
používané pro tento typ zdravotnické techniky v České republice.

4.3.2 Další aplikace navržené metodologie
Předložený metodologický rámec byl využit i v jiných studiích, které proběhly
na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Jedná se ovšem pouze
o částečné využití, kde nebyly aplikovány všechny doporučené etapy a přístupy
metodiky.
4.3.2.1 Ekonomické vyhodnocení roboticky řízeného ozařovače
Cílem této studie bylo provést klinicko-ekonomické hodnocení roboticky
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řízeného ozařovače (Cyberknife) v porovnání s konvenční ozařovací technikou
radioterapie s modulovanou intenzitou (IMRT) při léčbě lokalizovaného
karcinomu prostaty v České republice. Pro vyhodnocení klinicko-ekonomické
efektivity obou technologií byla použitá metoda analýzy nákladů a užitku, kdy
se vyhodnocuje podíl nákladovosti léčby a její efekt vyjádřený v jednotkách
QALY (Quality Adjusted Life Years).
Analýza nákladů byla v této studie provedena z pohledu poskytovatele.
K zvažovaným

nákladovým

položkám

patřily

pořizovací

náklady

radioterapeutické techniky, osobní náklady, náklady na materiál, náklady na
údržbu a servis přístrojů, náklady na CT/MRI vyšetření a režijní náklady.
Ke dni zpracování této studie (konec 2016 ‒ začátek 2017) byl v České
republice zakoupen pouze jeden přístroj CyberKnife (ve Fakultní nemocnici
Ostrava) a existuje určité podezření ohledně opodstatněnosti dosažené
pořizovací ceny. Proto byly pořizovací a servisní náklady přístroje Cyberknife
zjišťovány na základně zahraničních informačních zdrojů, k čemuž byla
částečně využita navržená metodologie vyhodnocení. Pořizovací náklady
přístroje Cyberknife získané z odborných publikací, informačních databází
a jiných dostupných zdrojů jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 23. Informace o nalezených pořizovacích cenách přístroje Cyberknife
Rok

Stát

Měna

Cena

Kritická analýza údajů

2013

Itálie

EUR

5 808 000 Sekundární studie, nejistý zdroj informace o ceně
přístroje, studie neprošla příslušným publikačním
procesem, není uveden rozsah příslušenství
a servisních služeb.

2006

USA

USD

4 150 000 Relativně staré údaje, příklad kupní smlouvy od firmy
výrobce, není to uskutečněný nákup, cena není
garantována, základní cena přístroje

2006

USA

USD

5 645 000 Relativně staré údaje, příklad kupní smlouvy od
firmy výrobce, není to uskutečněný nákup, cena
není garantována, cena přístroje včetně dalšího
příslušenství.

2005

Španělsko

EUR

3 710 938 Relativně stará studie, cena přístroje byla získána
od dodavatele, cena uvedena včetně cen na
jednotlivé komponenty systému.

2003

Kanada

CAD

4 500 000 Stará sekundární studie, odhad ceny přístroje bez
uvedení zdroje dat, autor upozorňuje na nejistotu
týkající ceny.

Zdroj: Vlastní zpracování na základě práce [123 s. 44].
Poznámky: Údaje v tabulce jsou upravené dle skutečných dat v nalezených studiích ‒ byla upravená časová
informace pro ceny z USA (v souladu se strukturou informačního systému ELDAR) a pro studie ze Španělska.

Vzhledem k malému množství nalezených údajů, pochybnostem ohledně
spolehlivosti většiny cen a kvůli tomu, že většina údajů pochází z příliš
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neaktuálních studií, nebylo možné použít další etapy metodologického rámce.
Na základě této skutečnosti bylo v rámci studie rozhodnuto o využití analýzy
scénářů, kdy pro stanovení pořizovací ceny přístroje Cyberknife byly navržené
tři

scénáře

(pesimistický,

realistický

a optimistický)

hrubého

odhadu

s přihlédnutím k výše uvedeným zahraničním cenám.
Jelikož do celkových nákladů léčby vstupují i náklady na údržbu ozařovacího
přístroje, byla v rámci této studie provedená analýza zahraničních údajů
o pozáručních servisních nákladech CyberKnife. V rámci rešerše literatury
nebyly identifikovány žádné jiné informační zdroje kromě těch, které byly
nalezeny v rámci analýzy pořizovacích cen přístroje. Zjištěné náklady na
pozáruční servis přístroje Cyberknife jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 24. Informace o zjištěných nákladech na pozáruční servis přístroje Cyberknife
Rok

Stát

Měna

Pořizovací
cena

Roční servisní
náklady

Procentuální podíl, %

2013

Itálie

EUR

5 808 000

250 000

4,30

2006

USA

USD

4 150 000

275 000

6,63

2006

USA

USD

5 645 000

460 000

8,15

2005

Španělsko EUR

3 710 938

260 000

7,02

2003

Kanada

4 500 000

182 944

4,07

CAD

Zdroj: Vlastní zpracování na základě práce [123 s. 47].
Poznámky: Údaje v tabulce jsou upravené dle skutečných dat v nalezených studiích - byla upravená časová
informace pro ceny z USA (v souladu se strukturou informačního systému ELDAR) a pro studie ze Španělska.

Stejně

jako

v případě

pořizovacích

cen

nebylo

možné

s dostatečnou

spolehlivostí využít nalezené údaje pro stanovení kvalifikovaného odhadu nákladů
na pozáruční servis přístroje Cyberknife. Pro účely studie byl aplikován relativně
běžný přístup spočívající v tom, že pro velkou zdravotnickou techniku se servisní
náklady často vyjadřují jako procentuální podíl pořizovacích nákladů (viz např.
[124]). Následně byly s přehlédnutím ke zjištěnému procentuálnímu podílu
servisních nákladů stanoveny tři reprezentativní hodnoty pro využití v analýze
scénářů.

4.3.2.2 Nákladová účinnost přístroje Intrabeam
Cílem této studie bylo vyhodnotit klinickou a nákladovou účinnost přístroje
Intrabeam v porovnání s technikou zevního ozařování při léčbě časného stadia
rakoviny prsu v České republice. Pro ekonomické zhodnocení léčby časné rakoviny
prsu byl využit Markovův model za účelem odhadu nákladů, benefitů a nákladové
efektivity obou technologií. Ke zvažovaným nákladovým položkám ve studii

patřily pořízovací náklady přístroje Intrabeam, osobní náklady, náklady na
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materiál, náklady na údržbu a servis přístrojů, náklady na CT/MRI vyšetření a
režijní náklady.
V souladu s navrženou metodikou byla provedena komplexní rešerše
informací

o

uskutečněných

nákupech

přístrojů

Intrabeam

v zahraničí

a o odhadu pořizovacích nákladů tohoto přístroje v odborné literatuře.
Z veřejných zdrojů byla zjištěna cena přístroje Intrabeam u šesti instalací
v Evropě v období 2013‒2015. Pořizovací náklady přístroje Intrabeam získané
z odborných publikací, informačních databází a jiných dostupných zdrojů jsou
uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 25. Přehled pořizovacích cen přístrojů Intrabeam
Rok
2010

Stát
Rakousko

Měna
EUR

2010

Rakousko

EUR

2012

Kanada

CAD

2013

Švédsko

SEK

2014

Polsko

PLN

2015

Nový Zéland

NZD

2015

UK

GBP

2015

Francie

EUR

2015

Polsko

PLN

Cena

Druh zdroje

Zdroj

740 000 Databáze veřejných
zakázek

[94]

389 474 Databáze veřejných
zakázek

[94]

550 000 Odborná
zpráva/report

[125]

6 000 000 Odborná
zpráva/report

[126]

2 729 000 Databáze veřejných
zakázek

[94]

1 200 000 Odborná
zpráva/report

[127]

435 000 Odborná
zpráva/report

[128]

436 947 Databáze veřejných
zakázek

[94]

2 988 000 Databáze veřejných
zakázek

[94]

Komentář

při odhadu
servisních
nákladů 8 %

Přepočet se prováděl dle referenčních kurzů ČNB pro určitou měnu v roce
nákupu či odhadu ceny. Na kurzy měn mají ale vliv i jiné faktory než pouhá
mzdová/cenová hladina, a proto směnné kurzy nemusí objektivně odrážet
rozdíly v cenách mezi jednotlivými státy. Kvůli relativní čerstvosti údajů se
očištění cen od vlivu času neprovádělo.
Pořizovací cena přístroje značně závisí na vybavení, příslušenství a dalších
podmínkách smlouvy (rozsah dodávky, případné stavební práce, technologie,
licence pro SW atd.). Cena závisí také na aktuálním kurzu CZK. Dalším faktorem,
který může ovlivnit konečnou pořizovací cenu přístroje Intrabeam v ČR, je
skutečnost, že k datu zpracování studie nebyl přístroj na českém trhu dostupný
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a náklady spojené s (prvním) dodáním nové technologie do ČR se mohou
promítnout do tržní ceny. Na základě výše uvedených údajů z roků 2014 ‒2015
činí odhadované cenové rozpětí pro přístroj Intrabeam různých konfigurací

Millions CZK

11,8–23,7 mil. CZK.
25
20
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5
0

* - pořízovací náklady získáné z odborných reportů - můžou zahrnovat DPH a další daně

Obrázek 26. Upravené cenové rozpětí pro přístroj Intrabeam

Na základě zmíněných údajů bylo za pomoci expertní skupiny posouzeno, že
pořizovací cena přístroje Intrabeam se v podmínkách ČR může dle výbavy
pochybovat v rozmezí 16–20 mil. CZK bez DPH. Zjištěné hodnoty byly dále
použity pro tvorbu kalkulačního listu intraoperativní radioterapie pomocí
přístroje Intrabeam [129].
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5 Diskuse
K hodnocení efektivity nákupů
Byl navržen nový přístup hodnocení efektivity nákupů zdravotnických
přístrojů za pomocí metody analýzy obalu dat (DEA). Výhoda metody DEA
spočívá v tom, že nevyžaduje předchozí informace o důležitosti jednotlivých
parametrů nákupů. V práci byly aplikovány vstupově orientované modely DEA
s konstantním a variabilním výnosem z rozsahu na vzorku 20 nákupů přístrojů
magnetické rezonance v letech 2014‒2018. Přístup byl ověřen při využití
různých výstupů modelů DEA při zachování jednoho vstupu, tj. dosažené
celkové pořizovací ceně přístroje.
Ve zdravotnictví se metoda DEA používá hlavně pro hodnocení efektivity
poskytovatelů zdravotních služeb a využívají se přitom podobné modely CCR a
BCC (viz např. [27, 31]). Zdravotnická technika se do takového hodnocení
promítá především ve formě jednoho ze vstupů modelu DEA [33, 35]. Pro
„ex-post“ analýzu efektivity nákupů zdravotnické techniky zatím nebyl tento
přístup využit.
Na rozdíl od této disertační práce se studie hodnoticí efektivitu nákupů jiných
výrobků zaměřují především na hodnocení před samotným nákupem, tj. na
metodologie výběru nejvhodnějšího dodavatele/nabídky [36, 40]. Některé
studie [38, 39] aplikují tento přístup i na analýzu uskutečněných nákupů.
Využívají přitom modely podobné modelům v této disertační práci – CCR a BCC.
Výsledky disertační práce naznačují, že při hodnocení efektivity nákupů
zdravotnických přístrojů lze využívat výsledky vícekriteriální analýzy místo
občas rozsáhlé řády technických parametrů, což je v souladu s předchozími
studiemi z jiných oborů [53, 55, 89].
Vzhledem k deterministické povaze metody DEA mohou být získané hodnoty
efektivity citlivé na změny parametrů, které jsou v modelu použity [12].
Provedená analýza citlivosti v této práce ukázala, že při změnách pořizovacích
cen nedochází k výrazné změně výsledných hodnot efektivity jednotlivých
nákupů. Je však třeba zdůraznit, že výsledkem hodnocení není pevný
parametrický model pro účely následného benchmarkingu, jelikož tvar hranice
efektivity závisí na vstupním datovém souboru.
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Navržený přístup hodnocení lze považovat za vhodný především v případě
složité zdravotnické techniky, kde podmínky nákupu a technická specifikace
značně ovlivňují pořizovací náklady. V případě zdravotnických prostředků
charakteru zvlášť účtovaného materiálu se využití podobných komplexních
metod jeví jako nadbytečné a lze aplikovat běžné postupy hodnocení [90, 92].
Nákup velmi inovativních přístrojů nebo nákup unikátního typu zdravotnické
techniky mohou být považovány za hlavní omezení zvoleného přístupu.
Příčinou je skutečnost, že v takových podmínkách nelze realizovat porovnání
s jinými, již zakoupenými přístroji se stejnými nebo podobnými technickými
parametry. Tento problém byl prozkoumán za pomoci využití mezinárodních
cen podobné techniky.
K systému sledování nákupů
Práce se mimo jiné zabývá formalizací a následnou analýzou/hodnocením
uskutečněných nákupech zdravotnické techniky v České republice a také
možnostmi zpřístupnění informací o těchto nákupech veřejnosti. Byly navrženy
přístupy ke sledování nákupů zdravotnických přístrojů. V oblasti formalizace je
výstupem této práce navržený datový model pro shromáždění informaci
o jednotlivých nákupech, který nezávisí na druhu zdravotnického přístroje.
Tento model byl realizován v relační databázi. V oblasti analýzy/hodnoceni jsou
doporučeny postupy a algoritmy analýzy jednotlivých parametrů u nákupů
zdravotnické techniky. Pro reprezentaci výstupních dat na Internetu byla
vyvinuta webová aplikace. Praktickým výstupem je tedy prototyp webové
aplikace a naplněná databáze o nákupech ZT v období 2009‒2014.
Systém sledování nákupů zdravotnických přístrojů umožňuje sběr dat
o nákupech a generování reportů na základě multikriteriálního srovnání
nákupů. Systém slouží k monitorování a hodnocení údajů o proběhlých
nákupech a poskytuje informace pro efektivní plánování budoucích nákupů.
Systém umožňuje generování automatizovaných reportů, ale i specifických
reportů podle požadavků koncového uživatele. Faktory, jako jsou technické
parametry, podmínky kupní smlouvy, příslušenství, skupinové nákupy nebo
datum pořízení, byly identifikovány jako možné příčiny zjištěných rozdílů.
Vyvinutá databáze detailních informací o nákupech zdravotnické techniky
a základní nástroje pro jejich porovnávání by mohly přispět ke zlepšení tržního
prostředí

a podmínek

nákupu techniky
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v ČR.

Informace o dosažených

pořizovacích cenách přístrojů lze využít při přípravě budoucích nákupů a při
vyjednávání s dodavateli. Veřejně přístupný systém o nákupech zdravotnické
techniky by měl směřovat k eliminaci nadhodnocených nákupů. Argumentem
pro toto tvrzení je skutečnost, že dodavatelé a rovněž vedení nemocnic si
budou vědomi veřejné kontroly nad zamýšlenými nákupy. V případě
neproporcionálních rozdílů v pořizovací ceně oproti předchozím nákupům by
každý nový nákup byl na základě porovnání s historickými daty snadno
identifikovatelný. Podobné srovnávání je základním nástrojem pro hodnocení
efektivity nákupu.
Vliv softwaru, spotřebního zboží a náhradních dílů na konečnou cenu
zdravotnického přístroje byly v systému brány v úvahu. Lze předpokládat, že
pokud jsou součástí kupní smlouvy, tvoří významnou část ceny, zvlášť pak co se
týče softwaru. Nicméně specifikace softwaru či dalších složek nebyly téměř
nikdy v analyzovaných kupních smlouvách v dostatečné míře dohledatelné
a nebylo možné tato kritéria zahrnout do dalšího hodnocení.
Cena zdravotnické techniky a její provozní náklady mohou mít významný vliv
na konečné výsledky studií HTA. Správné uplatnění všech složek pořizovacích
nákladů (jednotková cena, náklady na údržbu atd.) je tak nezbytné pro dosažení
robustních výsledků [93]. Vyvinutý systém sledování nákupů zdravotnických
přístrojů je rozhodně vhodný a uplatnitelný pro studie HTA zaměřené na
zdravotnické přístroje.
Podíl autora disertační práce na vývoji systému sledování nákupů
zdravotnických přístrojů mimo jiné spočívá v následujícím:
− příprava designu systému,
−

analýza informačních zdrojů o nákupech zdravotnické techniky,

− vypracování postupu sběru dat,
−

vývoj datového modelu pro uchování dat o nákupech zdravotnické
techniky,

−

implementace datového modelu pomocí databázového systému,

− vývoj algoritmu zpracování dat na úrovní relační databáze – uložených
procedur,
− definice požadavků k webové aplikace.
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K vyhodnocení na základě zahraničních cen
V rámci práce byl navržen metodologický rámec pro vyhodnocení cen
zdravotnické techniky na základě zahraničních informací. Byly prezentovány
hlavní principy vyhodnocování cen zdravotnických přístrojů na základě
mezinárodního srovnání. Byl předložen metodologický rámec celého procesu,
který může být obecně používán pro budoucí studie i jednotlivé nákupy a může
poskytnout užitečné zázemí pro mezinárodní srovnávací studie zaměřené na
nákladovost

zdravotnické

techniky.

Navržená

metodika

umožňuje

vyhodnocení pořizovacích cen zdravotnické techniky a může být využita při
rozhodování o nákupech přístrojů na lokální, národní i mezinárodní úrovni.
Postup byl ověřen ve třech případových studiích, jejichž výsledky byly
úspěšně zveřejněny v odborných publikacích. Přestože tato metodologie může
být obecně používána pro budoucí studie a může poskytnout užitečné zázemí
pro mezinárodní srovnávací studie zaměřené na nákladovost zdravotnické
techniky, má určitá omezení.
Zdravotnická

technika

je

obecně

charakterizována

permanentním

zlepšováním funkčnosti, výkonu a bezpečnosti v průběhu jejího životního cyklu.
Podobné změny kvality výrobku nebo rozšíření jeho funkčnosti často nejsou
pokryty existujícími cenovými indexy [130]. Obecné cenové indexy se zaměřují
na spotřební výdaje a nezahrnují tržby a spotřební daně. Různé metody cenové
korekce mezi zeměmi mohou způsobit odlišné výsledky. Indexy cen výrobců
(producer price index) zaměřené na inflaci příjmů producentů v určitém státu
mohou být použity při eliminaci vlivu inflace místo spotřebitelských indexu.
Komplikací je rovněž fakt, že se zdravotnické přístroje prodávají přímo na
mezipodnikových trzích, kde často dochází k vyjednávání o finálních cenách. To
může vést k tomu, že jiný kupující zaplatí podstatně odlišné ceny za stejný
výrobek

pocházející

od

stejného

výrobce/dodavatele

[131].

Indexy

spotřebitelských cen nejsou navrženy pro podobné typy tržních systémů. Je
také důležité zmínit, že případové studie byly zaměřeny na nemocnice v ČR,
které primárně provádějí nákupy zdravotnické techniky v české měně. Nutno
dodat, že v současné době chybí dostatečné důkazy o tom, k jaké změně by
došlo (způsob vyjednávání, cenové hladiny apod.), kdyby nemocnice používaly
pro nákup zahraniční měnu, jak tomu už ve velké míře je v oblasti průmyslové
výroby.
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Provádět korekce rozdílu v cenách zdravotnických přístrojů mezi jednotlivými
zeměmi je obtížnější, než provádět eliminaci časových rozdílů. Odlišnosti
pořizovacích nákladů na zdravotnickou techniku mezi zeměmi jsou způsobeny
různými cenovými úrovněmi [84], a to dokonce i mezi zeměmi, které používají
stejnou měnu [87]. Pro konverzi cen mezi různými zeměmi a měnami se
používá několik metod. Někteří vědci například provedli mezinárodní porovnání
cen lékařských přístrojů za použití pevných směnných kurzů [132, 133]; jiní
používali pro účely přepočtu cen zdravotnických prostředků z jedné měny do
druhé PPP [71, 134]. Různé metody můžou směřovat k odlišným výsledkům.
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6 Závěr
V disertační práci byl popsán návrh zásadních přístupů a metodologické
základny systému hodnocení efektivity nákupů zdravotnických přístrojů.
Byla vyvinuta a ověřena pilotní verze informačního systému sledování
nákupů zdravotnických přístrojů. Systém poskytuje nástroje pro podporu
rozhodování v oblasti managementu zdravotnické techniky při plánování
i provádění nákupů a jejich následném hodnocení. Dílčími funkcemi systému
jsou: (1) monitorování finančních zdrojů vynaložených na zdravotnické
přístroje, (2) umožnění hodnocení efektivity nákupů a (3) reprezentace
detailních informací o nákupech zdravotnických přístrojů, a tím zefektivnění
budoucích nákupů.
Systém sledování byl doplněn o metodologii zpracování a interpretace dat
o pořízených zdravotnických přístrojích. Pro tyto účely byla použita metoda
analýzy obalu dat a provedeno její praktické ověření při analýze efektivity
nákupů přístrojů magnetické rezonance.
Pro podmínky České republiky charakterizované nedostatkem relevantních
dat byl vyvinut metodologický přístup k vyhodnocování pořizovacích cen
zdravotnické techniky na základě mezinárodních cen. Za využití navrženého
metodologického rámce byly uskutečněné tři případové studie zaměřené na
odhad pořizovacích nákladů tomoterapeutického přístroje, robotického
ozařovacího přístroje Cyber Knife a intraoperačního ozařovacího přístroje
Intrabeam.
Navržené metodologické přístupy sběru a analýzy dat umožní do budoucna
sledovat a vyhodnocovat efektivitu nákupů a poskytnou objektivní informace
všem zainteresovaným stranám při plánování nákupů zdravotnických přístrojů.
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Příloha A: Seznam společných obchodních a
servisních podmínek nákupů zdravotnických
přístrojů
Název

Datový typ

Záruka

logická hodnota

Doba trvání záruky

celé číslo

Maximální reakční čas záruční opravy

celé číslo

Maximální doba záruční opravy

celé číslo

Pozáruční servis

logická hodnota

Doba trvání pozáručního servisu

celé číslo

PBTK

logická hodnota

Cena pozáručního servisu/rok

měnová hodnota

Opravy

logická hodnota

Maximální doba reakce na opravu

celé číslo

Maximální doba opravy

celé číslo

Dodávka náhradního přístroje

logická hodnota

Cena pozáručního servisu/hod. bez DPH

měnová hodnota

Dodávka náhradních dílů

logická hodnota

Doba trvání

celé číslo

Doprava

logická hodnota

Instalace

logická hodnota

Funkční test

logická hodnota

Operační test

logická hodnota

Vstupní měření

logická hodnota

Kalibrace

logická hodnota

Validace

logická hodnota

Verifikace

logická hodnota

Školení

logická hodnota

Počet zaškolených lidí

celé číslo

Cena školení

měnová hodnota

Pojištění

logická hodnota

Doba trvání pojištění

celé číslo

Pojistné krytí

měnová hodnota

Cena pojištění

měnová hodnota

Datum dodání

datum

Datum instalace

datum

Finální datum

datum
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Stavební práce

logická hodnota

Cena stavebních prací

měnová hodnota

Pokuta za nedodání v termínu

text

Pokuta při nenastoupení technika ve smluvenou

text

dobu
Pokuta při nedodržení maximální doby opravy

text

Pokuta za nedodání v termínu

text
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Příloha C: Datový model systému sledování
nákupů zdravotnických přístrojů
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Příloha D: Vstupní datový soubor –
parametry nákupů přístrojů magnetické
rezonance 1,5T
Základní údaje
DMU

Rok
nákupu

DMU1

2018

DMU2

2018

DMU3

2018

DMU4

2018

DMU5

2018

DMU6

2018

DMU7

2018

DMU8

2017

DMU9

2017

DMU10 2016
DMU11 2016
DMU12 2016

DMU13 2016
DMU14 2016
DMU15 2016
DMU16 2015

DMU17 2015

Kupující
Kroměřížská
nemocnice
Nemocnice
Děčín
Nemocnice
Most
Nemocnice
Chomutov
Nemocnice
Česká Lípa
Nemocnice
Blansko

Cena
Cena
Záruční
Délka
Dodavatel přístroje bez pozáručníh doba, pozáručníh
DPH
o servisu
měsíců
o servisu
Siemens
19 455 000
24
0
Auro

24 715 000

5 625 000

60

60

Philips

28 439 226

7 030 000

60

60

Philips

27 150 377

6 500 000

60

60

Philips

25 859 414

8 606 990

24

8 let

Electric
Medical
Service
EDOMED

25 775 804

1 329 000

24

Sdružené
zdravotnické
zařízeni Krnov
Fakultní
Philips
nemocnice
Brno
Nemocnice
Philips
Jindřichův
Hradec
Nemocnice
Edomed
Kyjov
Nemocnice
Medifine/Sie
Nové Město mens
na Moravě
Fakultní
Philips
nemocnice
Hradec
Králové
Slezská
Edomed
nemocnice v
Opavě
Nemocnice
Audioscan
Litoměřice
(Toshiba)
Nemocnice
Siemens
Šumperk
Nemocnice
Audioscan
Rudolfa a
(Toshiba)
Stefanie
Benešov,
Krajská
Philips
nemocnice T.
Bati

26 600 000 10 600 000

full servis
na záruční
dobu
24
6 let

30 900 000

36

22 312 278

6 550 000

24

6 let full
servis

26 600 000 10 800 000

24

6 let

26 845 000

24

29 288 038

8 264 462

36

48 měsíců

26 900 000

7 800 000

24

6 let

24

0

24

6 let

22 237 700

24

0

22 640 000

24

0

21 970 000
22 580 000
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8 700 000

DMU18 2015
DMU19 2014
DMU20 2014

Fakultní
nemocnice
Brno
Fakultní
nemocnice
Plzeň
Fakultní
nemocnice
Motol

Siemens

36

0
8 let

Siemens

28 317 500 13 669 240

24

Philips

21 768 000

24
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Údaje o přístrojích
DMU

Evidenční
číslo zakázky

Typ

DMU1 Z2018006877
DMU2 Z2018007638
DMU3 Z2018007638
DMU4 Z2018008219
DMU5 Z2018008733

Magnetom
Aera
Vantage
Titan
Ingenia 1.5
Omega R5
Ingenia 1.5
Omega HP R5
Ingenia 1.5
Omega HP

DMU6 Z2018010758

Gradient Gradient
amplituda, slew rate, Doba plnění
Příslušenství
mT/m
T/m/s
33
125
90 dnů odcívky, SW, vozík, instalace
oznámeniapod.
34
148
21.6.2018-cívky, injektor, transportní
31.8.2018lůžko
33
120
4.9.2018-cívky, injektor, pracovní
31.12.2018stanice, klec apod.
45
200
10 týdnůcívky, pracovní stanice
45

200

Signa
Voyager 1,5T

36

150

DMU7 Z2018016632

Ingenia 1.5
Omega HP

45

200

DMU8 Z2017001362

Ingenia 1.5
Omega HP R5

45

200

DMU9 Z2017017229
DMU10 529248

Ingenia 1.5
Omega HP R5
Ingenia 1.5
Omega HP
Magnetom
Aera
Ingenia 1.5
Omega HP
Ingenia 1.5
Omega HP

45

200

45

200

45

200

45

200

45

200

Vantage
Titan
Magnetom
Aera
Vantage Elan

34

148

33

125

33

125

Ingenia 1.5
Omega HP
Magnetom
Aera

45

200

45

200

DMU19 479315

Magnetom
Aera

45

200

DMU20 479333

Ingenia 1.5
Omega

33

120

DMU11 505618
DMU12 524816
DMU13 525505
DMU14 639116
DMU15 640370
DMU16 497462
DMU17 510192
DMU18 513254
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8 týdnůcívky, klec, injektor,
anesteziologicky přistroj a
další
80 dnucívky, SW, drobné
(prodlouženapříslušenství
18.6.-15.11)
120 dnucívky, portál,
anesteziologicky přistroj,
monitor vitálních funkci, klec
apod.
8 týdnůcívky, anesteziologicky
přistroj, monitor vitálních
funkci, SW
8 týdnů odcívky, SW, drobné
výzvypříslušenství
90 dnůcívky, SW, pracovní stanice,
injektor
6 měsícůcívky, SW, pracovní stanice,
stavební práce
29.4.2016-cívky, injektor, dávkovač,
30.9.2016klec, chlazeni
240cívky, klec, portál, před
instalační přípravy a
stavební úpravy
4 měsíce odcívky, klec, chlazeni,
výzvyoxymetr, injektor, lůžko
60 dnůcívky, RF kabina, chlazeni,
lehátko, instalace
150 dnůcívky, klec, chlazeni, injektor,
uložiště dat
90 dnůcívky, SW, injektor, klec,
chlazeni
6 týdnůcívky, SW, pracovní stanice,
klec, chlazeni, instalace,
injektor, ventilátor, lůžko a
další
2 měsícecívky, klec, instalace, portál,
injektor, monitor vitálních
funkci, anesteziologicky
přistroj
60 dnůcívky, ventilátor, klec,
injektor
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