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ABSTRAKT 

Zhodnocení nákladové efektivity a užitečnosti u zdravotnického prostředku 

Cacipliq® 

Problematika hojení chronických ran byla zvolena z důvodu alarmujících čísel. Ze 

40 000 pacientů se syndromem diabetické nohy v České republice a 8 000 na Slovensku 

pětině, resp. polovině je částečně nebo úplně amputovaná noha.  Hlavním cílem 

diplomové práce je analýza nákladové efektivity a analýza nákladové užitečnosti u 

nového zdravotnického prostředku Cacipliq® k léčbě syndromu diabetické nohy a 

chronických ran. Dílčím cílem je podání žádosti o úhradu z prostředků veřejného 

zdravotního pojištění na Slovensku. V teoretické části práce je pomocí literární rešerše 

popsán mechanismu účinku hojení ran a přehled dostupných zdravotnických prostředků. 

Následuje systematický přehled požadavků na získání úhrady pro zdrav. prostředky 

z pohledu českých a slovenských regulátorů. Ke splnění hlavního cíle nákladových 

analýz byla provedena literární rešerše odborných studii na produkt Cacipliq. Pro analýzu 

nákladové efektivity byly vybrány komparátory Heberprot a GWC (GWC – standardní 

terapie chronických ran). Skupina expertů stanovila váhy u 4 parametrů ze studií pomocí 

Saatyho matice a výsledek byl zpracován multikriteriální analýzou TOPSIS. Cacipliq 

dosáhl nejvyššího scóre efektu. Výsledná hodnota efektu na peněžní jednotky nákladu je 

pro GWC 2564, Cacipliq 3221 a Heberprot 31407.  ICER Cacipliqu vs GWC je 3 787 €. 

V porovnání Cacipliqu vs Heberprotu, je Cacipliq dominantní intervencí. Pomocí 

Markovových modelů a využitím programu R byla zpracována CUA s analýzou citlivosti, 

10 letým horizontem a s 5% diskontací, ,z perspektivy plátce zdrav.pojištění. Výsledek 

CUA: Cacipliq je dominantní intervencí oproti GWC i Heberprotu. Použití Cacipliqu je 

levnější v nákladech o 22 210 € oproti Heberprotu a o 59 239 € oproti GWC. 

 

Klíčová slova 

analýza nákladové efektivity, analýza nákladů a užitku, Cacipliq, Markovovy modely, 

syndrom diabetické nohy 

  



 

 

  

 

 

 

ABSTRACT 

Cost-effectiveness analysis and cost-utility analysis of the medical device Cacipliq® 

The issue of chronic wound healing was chosen because of alarming numbers. Of 

40,000 patients with diabetic foot ulcers in the Czech Republic and 8,000 in Slovakia, 

one fifth, respectively half is a partially or completely amputated foot. The main goal of 

the thesis is cost-effectiveness analysis and cost-utility analysis of the new medical device 

Cacipliq® to cure diabetic foot ulcers and chronic wound. The particular goal is to submit 

an application for reimbursement from public healthcare insurance in the Slovakia. The 

theoretical part of the thesis involves a description of the wound healing mechanism and 

a summary of available medical devices. The second part describes a systematic overview 

of requirements set down for the reimbursement by the Czech and Slovak regulatory 

bodies. Simultaneously, a literal analysis of recent case studies focused on Cacipliq was 

done. For cost effectiveness analysis were selected Heberbrot and GWC (Good wound 

care/ standard chronic wound healing procedure).  The expert group set down the score 

of 4 parameters from studies based on the Saaty’s matrix and the outcome was processed 

by multicriterial analysis TOPSIS. Cacipliq achieved the highest score of effect.The 

output was compared to Heberprot and GWC with results of GWC 2564, Cacipliq 3221 

a Heberprot 31407. ICER  Cacipliq vs GWC  is 3787 € and Cacipliq vs Hebeprot is 

Cacipliq dominated intervention. Using Markov model and program R, the cost-utility 

analysis with 10 years horizon and 5% discounting from perspective public health 

insurance was done covering the sensitivity analysis. The result of CUA is Cacipliq's 

dominant intervention over GWC and Heberprot. Using Cacipliqu is cheaper at € 22,210 

compared to Heberprot and € 59,239 compared to GWC. 

 

 

Keywords 

Cost-effectiveness analysis, Cost-utility analysis, Cacipliq, Markov model, Diabetic 

foot ulcer  
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Seznam symbolů a zkratek 

Seznam symbolů 

Symbol Název 

mm Hg Milimetr rtuťového sloupce 

mm Milimetr 

€ Euro 

£ Britská libra 

$ Dolar 

 

Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

CEA Analýza efektivnosti nákladů 

CMA Analýza minimalizace nákladů 

CUA Analýza užitečnosti nákladů 

ECM  Extracelulární matrix 

EWMA Evropské společnost pro hojení ran 

GBP Britská libra 

GWC Good wound care – standardní terapie vlhkým hojením  

HTA Health technology assessment – hodnocení zdravotnických technologií 

ICER Poměr inkrementálních nákladů a přínosů 

MKA Multikriteriální analýza 

NHS Národní zdravotní služba Spojeného království 

QALY Rok života vztažený k jeho kvalitě 

RGTA Látky regenerační terapie  

SBG Rozpustný gel beta-glukanu 

SC Standardní léčba 

SDN Syndrom diabetické nohy 

SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv  

ŠÚKL Štátný ústav pre kontrolu liečiv  

USD Dolar 

V.A.C. Vakuová terapie 

VAS Vizuální analogová stupnice bolesti 
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Úvod 

Přibližně 1-2 % obyvatel Spojených států a Evropy je postiženo problémy s 

chronickými ranami, které spotřebují 2 až 4 % celkových rozpočtů na veřejného 

zdravotnictví. Do této kategorie ran patří především bércové vředy, které představují 

nejčastěji diagnostikovanou skupinu chronických ran, diabetické ulcerace, dekubity, 

exulcerující maligní nádory, ulcerace po radioterapii, popáleniny III. stupně a všechny 

per secundam se hojící rány [1,2].  

Problematika hojení chronických ran, ulcerací a péče o chronickou ránu se v 

historických záznamech objevují od starodávného Egypta (1650 př.n.l.). Lékaři tehdy již 

znali účinky suchých obvazů u čistých ran, a naopak přednosti vlhkého krytí u 

znečištěných, infikovaných ran. Další, kdo značně rozšířil medicinské znalosti o hojení 

chronických ran byl Hippokrates (460–377 př. n. l.), který kladl velký důraz na vyčištění 

rány. Paracelsus (1493–1541 n.l.) přispěl názorem, aby při ošetření nebyla narušena 

přirozená sekrece. Do 19. století postup léčby více méně stagnoval, dokud k používaným 

materiálům nepřibyla gáza a antiseptika. V roce 1928 Sir Fleming objevil penicilin a 

významně zlepšil prognózu pacientů s infekcí. V roce 1936 Colebrook demonstroval 

úspěch léčby infikovaných ran sulfonamidy. Významnou změnou byla publikovaná 

vědecká práce prof. Wintra v roce 1962 který položil základ rozšíření produktů tzv. 

vlhkého hojení [1,2,3]. 

Po více než třiceti letech se i v České republice i na Slovensku dostaly produkty 

vlhkého hojení do standardní praxe v ošetření chronických ran. Bohužel i tento 

terapeutický přitup má svá omezení u pacientů s diabetem a chronickou ulcerací, 

nejčastěji v podobě tzv. syndromu diabetické nohy. Prognóza při selhání léčby pomocí 

produktů vlhkého hojení je velmi nepříznivá a končí nejčastěji amputací, i vícenásobnou. 

Ve Francii na základě 15letého výzkumu prof. Barittoulda o signálních proteinech byl 

vyvinut zdravotnický prostředek Cacipliq. Účinnou složkou je mimetikum 

degradovaného heparansulfátu u chronické ulcerace s mechanismem účinku založeným 

na obnově extracelulárního prostoru tzv. Matrix terapie. Dosavadní klinické zkušenosti a 

kazuistiky ukazují na velmi dobré výsledky právě v případech, kde selhává standardní 

terapie vlhkého hojení. 

Cílem mé diplomové práce je posouzení nákladové užitečnosti a efektivity Cacipliqu 

na Slovensku. Zároveň Slovensko je pro výrobce produktu první zemí, kde bude žádat o 

zařazení do kategorie hrazených zdravotnických prostředků dle HTA analýz.    
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1 Přehled současného stavu problematiky 

Pod pojmem rána se rozumí porušení integrity kožního krytu, tvořícího bariéru mezi 

zevním a vnitřním prostředím. Každé narušení kožního povrchu je spojeno se ztrátou 

kožní substance, která může zasáhnout různě hluboko do podkožních vrstev. Chronické 

rány/ulcerace představují skupinu ran, jejichž hojení se odchyluje od fyziologických 

pochodů hojení ran akutních, přičemž často souvisí s dalším onemocněním, které 

znesnadňuje jejich efektivní léčbu. 

1.1 Mechanismus hojení 

Mechanismus hojení probíhá ve třech fázích, které ač na sebe navazují, vzájemně se 

prolínají a označují se jako:  

1. fáze exsudativní  

2. fáze proliferační  

3. fáze reepitelizační, remodelační.  

Každá fáze je charakterizována specifickými buněčnými a biochemickými pochody, 

které probíhají v určitém časovém sledu. Po poranění nastupuje proces koagulace s 

adhezí, agregací a degranulací. Současně je aktivována řada růstových faktorů, které 

připravují okolí poraněné tkáně. Prvotní krátkodobá vazokonstrikce je vystřídána 

vazodilatací, zvýšením propustnosti cév, migrací buněk a uvolnění tekutiny do intersticia 

– vzniká otok vedoucí k ischemii. Dochází k hypoxii, k lokální acidóze a k hromadění 

laktátu [4,5]. 

Zvýšená hladina laktátu aktivuje makrofágy, které uvolňují celou řadu cytokinů, 

signálních proteinů a růstových faktorů. Laktát rovněž podporuje angiogenezi. Probíhá 

fagocytóza, která je rozhodující pro přirozený débridement/očištění rány. Makrofágy 

přispívají fagocytózou také k dekontaminaci rány a připravují ránu na další fázi hojení 

[4,5]. 

 Další fází je proliferační fáze (kolagenová, granulační). Trvá asi 4–14 dní. Pro tuto 

fázi hojení rány je charakteristická vysoká replikace fibroblastů a angiogeneze. Začíná se 

tvořit granulační tkáň, v ráně se množí fibroblasty, které produkují zejména v okrajích 

rány kolagen a proteoglykany, jež se mění ve vysokomolekulární látky slepující okraje 

rány a následně zajišťující její pevnost [5,6]. 

Třetí fází v procesu hojení ran je fáze remodelační, reepitelizační (jizvení, 

epitelizace), kdy asi desátý den po poranění je provizorní fibrózní tkáň postupně 

nahrazována kolagenovými vlákny, která jsou produkovány fibroblasty. Z kolagenových 

monomerů postupně vznikají polymery, které však ještě nemají definitivní uspořádání. 
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Tímto procesem je postupně nahrazována primitivní matrix v ráně, která má pouze 

omezenou pevnost [5,7]. 

Již s určitým časovým předstihem dochází z bazálních keratinocytů k reepitelizaci 

rány. Epitelové buňky částečně migrují z okrajů rány nebo kožních adnex, částečně se 

množí mitózami v bazální vrstvě pokožky. Výsledkem reepitelizace je jizva, tenká, 

náhradní epidermis chudá na cévy. Následně dochází v řádů několika měsíců až let k 

přestavbě primárních, nahodile uspořádaných polymerizovaných kolagenních vláken ve 

svazky orientované již podle mechanického zatížení rány. Jejím výsledkem je pevná, 

epitelizovaná a retrahovaná rána. Retrakce rány je zajištěna kontrakcí membrány 

fibroblastů, které se ve zrající jizvě fixují do kolagenní sítě. Pokud je narušen přirozený 

hojící mechanismus evidujeme dva nejčastější důsledky: ulcerózní kožní defekt 

(chronická rána) nebo nadměrnou tvorbu jizev (hypertrofická jizva nebo keloid) [3,7]. 

1.2 Problematika hojení ran 

V každé fázi hojení ran sehrávají klíčovou úlohu cytokiny, růstové faktory, proteázy 

a endokrinní hormony, jejichž rovnováha, regulační a stimulační funkce je u chronických 

ran porušena. V důsledku příčin, které se na vzniku rány podílí, hojení chronických ran 

neprobíhá přesně podle výše uvedeného třífázového, časově limitovaného schématu, 

když některé fáze jsou prodlouženy, zejména fáze exsudativní a proliferační [8]. 

Důležitým aspektem při fyziologickém hojení ran je přívod kyslíku a perfuse kyslíku 

ve vrstvě rány. Bylo zjištěno, že pro úspěšné hojení rána vyžaduje alespoň hodnoty 20 

mm Hg kyslíku v ráně. V situacích s nízkou hladinou kyslíku v ráně bude přítomno větší 

množství zbytků nekrotických tkání, zároveň se usnadní růst bakterii a zhorší funkce 

imunitního systému. Proto je třeba věnovat zvláštní pozornost poraněním způsobeným 

onemocněním periferních cév. Zároveň by měla být navržena optimalizace stavu výživy 

pacienta při hojení ran. Množství živin se ukázalo jako důležité při hojení ran, zejména v 

souvislosti s příjmem bílkovin. Toto bylo ilustrováno ve studii u starších pacientů s 

tlakovými vředy/dekubity, kdy změny v této oblasti byly významně korelovány s příjmem 

bílkovin [8,9,10].   

V případě dalších živin je nutné sledovat hodnoty vitaminu A a C, a množství zinku.  

Často však do hry vstupují i jiné patologické systémové faktory od dříve popsaného 

přirozeného fyziologického průběhu. Mechanismy ovlivňující délku a průběh hojení se 

značně liší, ale zahrnuje faktory ovlivňující dodávku krve (onemocnění periferních cév), 

imunitní funkce (jako je imunosuprese nebo získaná imunodeficience), metabolická 

onemocnění (jako diabetes), léky nebo předchozí lokální poškození tkáně (jako je 

radiační terapie) [8,9]. 

Místní faktory viz Tabulka 1, které ovlivňují hojení a prognózu rány, mají specifický 

charakter podle druhu rány, její lokalizace, cévního zásobení, inervace a dalších 
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okolností. Všechny tyto faktory je třeba u chronických ran identifikovat a při léčbě 

zohlednit [4,8,9]. 

 

Tabulka 1: Místní faktory – dle [9] 

Místní 

faktory 

 

Porucha 

hemodynamiky 

Porucha krevního zásobení souvisí se sníženou perfusí kyslíku a ostatních 

nutričních látek potřebných ke tkáňové reparaci. 

Hloubka 

rány 

Rána hluboká vyžaduje k vytvoření vaskularizované granulační tkáně více 

času než rána povrchová. 

Velikost 

rány 
Rána velká vyžaduje delší dobu ke zhojení. 

Spodina 

rány 
Nekróza, krevní sraženiny, fibrinové nálety brzdí fázový průběh hojení. 

Lokalizace 

rány 

Rána v oblasti se sníženou nutricí, rána nad kloubními prominencemi, 

vykazuje špatné známky hojení. 

Okraje rány Špatnou hojivou tendenci mají také rány s tuhými a podminovanými okraji. 

Mikrobiální 

infekce 
Infekce a kritická kolonizace brzdí hojení rány. 

Stáří rány Chronické, dlouhotrvající rány se hojí pomalu. 

Hypoxie 

rány 

Výrazná hypoxie omezuje syntézu kolagenu a růst epiteliálních buněk, snižuje 

rezistenci tkáně k infekcím. 

Teplota rány 
Při vysoké tělesné teplotě dochází k poškození tkání, naopak je-li teplota rány 

snížena o pouhé 2OC (např. studenými obklady), hojení se zpomalí. 

Cizí tělesa v 

ráně 
Prodlužují zánětlivou fázi a mohou být zdrojem infekce. 

Macerace 

kůže v okolí 

Mokvající okolní kůže je náchylná k infekci bakteriální a plísňové, k 

senzibilizaci a iritaci. 

 

Častým problémem souvisejícím s hojením ran jsou možné infekce. Bakterie jsou 

normální součástí kožní flóry a tím i rány. Hodnota 105 bakterií je uznávána jako kritická 

prahová hodnota pro oddělení kolonizace a klinicky relevantní infekce, která již může 

hojení ran bránit. Kolonizace vyjadřuje přítomnost limitovaného počtu množících se 

bakterií ve spodině rány, nedochází však k poškození hojivého procesu. Tvoří se 

granulační tkáň, sekret je přiměřený, rána je bez zápachu. K výrazné kolonizaci často 

přispívá nedostatečné prokrvení, stav lokální hypoxie a zvýšená sekrece rány. Rovněž je 

nutné rozlišovat mezi náhodnou pozitivní kulturou a skutečným patogenem, který 

postihuje ránu. Opakované povrchové kultury v ráně jsou omezené, aniž by potvrdily či 



 

12 

 

vyloučily pokračující infekci, spíše klinická diagnostika infikované rány má primární 

význam. Stav infekce a kritické kolonizace vždy vyžaduje komplexní léčbu antibiotiky 

podle výsledků mikrobiologického vyšetření při zohlednění citlivosti na antibiotika. Jak 

ukazují poslední vědecké výzkumy[9,11]. 

1.3 Péče o chronické rány   

Důležitým pojmem v péči o chronické rány je role débridementu neboli odstranění 

nekrotické tkáně. Optimální načasování a frekvence chirurgického débridementu je stále 

nejasná, protože se velmi liší v závislosti na druhu ošetřované rány. Jednotlivé metody, 

které se používají k odstraňování nekróz a povlaků, můžeme rozdělit do následujících 

čtyř skupin:  

• mechanický 

• autolytický  

• chemický  

• enzymatický.  

V Tabulce 2 jsou zmíněny jednotlivé metody podrobněji včetně výhod a nevýhod 

[8,9,11,12]. 
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Tabulka 2: Přehled metod débridementu – vlastní tvorba dle [8.9,11,12] 

Typ Metoda Popis Výhody Nevýhody 

Mechanický 

Chirurgická 
Indikace na rozsáhlé hluboké nekrotické tkáně, bolestivé rány a 

případy, kdy je nutné rány vyčistit neodkladně. 
efektivní, selektivní, rychlá 

bolestivost, možnost poškození 

hlubších anatomických struktur 

Hydroterapie 
Čištění spodiny rány pomocí proudící tekutiny-sterilní vody 

vycházející ze spec. trysky. 

nižší krevní ztráty, nižší riziko 

poškození zdravé tkáně 

nutnost provádět v lokální nebo 

celkové anestezii, vyšší cena 

spotřebního materiálu 

Ošetřování krytím wet 

to dry 

Adherence gázy ke spodině rány a při výměnách 3x denně se spolu s 

gázou odstraňují i nekrotické okrsky. 

profit u pacientů ohrožených 

závažnou infekcí nebo ischemii 

metoda bolestivá, ekonomicky 

náročná 

Kompresivní bandáže 
Samotné použití usnadňuje separaci nekróz od spodiny především u 

bércových ulcerací venózní etiologie. 

cena, zlepšuje výkon svalové žilní 

pumpy, oporou pohybového systému, 

antiflogistický účinek 

nemožnost použití u pacientů s 

pokročilým postižením tepenného 

systému 

Autolytický 

Vlhká terapie 

Indikován u pacientů, kteří netolerují jiné agresivnější formy 

débridementu, autolýza závislá na vlhkém prostředí pomocí 

hydrogelů, hydrokoloidů, alginátů, superabsorpčních polštařků a 

Hydrofiber. 

Bezpečná, snadná na použití, 

selektivní, nebolestivá 

náročnější na čas, nutná 

pravidelná monitorace 

Osmotická 
Rozšíření vlhké terapie o např. krytí s NACL nebo produkty 

obsahující přírodní med. 

vhodná pro nehojící se rány pokryté 

vlhkou nekrózou 

se střední až vysokou rannou sekrecí. 

riziko vysychání, nutná aplikace 

pouze na oblast rány 

Terapie rány 

kontrolovaným 

podtlakem 

Kontrolovaný podtlak v léčbě rány je neinvazivní metoda aktivního 

uzávěru rány. Systém je efektivní v případech, kde selhaly tradiční 

postupy débridementu. 

snížení bakteriální zátěže rány, 

zkrácení čistící fáze hojení 
nákladnost 

Chemický 
Chemický 

débridement 

Využívá chemických sloučenin k odbourávání nekróz. (kys.benzoová, 

kys. salicylová, chlornany,urea) 

débridement u nekrotických 

popálených ploch, nehtové ploténky 

postižené mykózou 

macerace a podráždění v okolí 

ulcerace 

Enzymatický Enzymy v externech 
Dodanými enzymy rozkládají bílkoviny odumřelých tkání u popálenin 

a nekrotických ran. 

indikace u rozsáhlejších nekróz, kde 

pacient netoleruje jiné metody 

vyšší náklady na převaz s častým 

opakováním 
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Po důkladném débridementu se budeme věnovat stavu spodiny rány, kde základním 

kritériem hodnocení je dle doporučených postupů Evropské společnosti pro léčbu rány 

(EWMA) aktuální barva převládající na spodině rány. Kontinuum hojení rány je tedy 

založeno na rozpoznání barvy, jež na spodině rány převažuje a je pro hojení rány 

nejdůležitější (černá – žlutá – červená – růžová s mezistupni)[23]. 

K vlastnímu posouzení léčebného postupu v hojení rány slouží model T.I.M.E. Jedná 

se o model zahrnující čtyři části intervenčních postupů a léčby (péči o tkáň – T – Tissue, 

kontrolu zánětu a přítomnosti infekce – I – Inflammation, zajištění optimální vlhkosti v 

ráně a celkový na magement exsudátu – M – Moisture balance a následně podporu 

epitelizace – E – Epithelisation) [24]. 

1.4 Přehled používaných prostředků k léčbě v ČR 

Aby byl proces hojení opravdu kontinuální a abychom pochopili rozdíly ve výběru 

terapeutických krytí, můžeme rozdělit krytí na primární a sekundární. Primární krytí jsou 

taková krytí, která nasedají těsně na spodinu rány a dále je můžeme dělit na adherentní a 

neadherentní nebo na terapeutická krytí, která dnes především zahrnují a představují 

materiály na vlhké hojení ran. Jako poslední budou následovat sekundární krytí, jež kryjí 

a fixují primární krytí a absorbují přebytečný sekret z rány nebo ochraňují vlastní 

terapeutický materiál. Výběr vhodného terapeutického materiálu k fázovému hojení ran 

je jedním ze základních pilířů hojení ran.  

Vlhké prostředí umožňuje migraci reparačních buněk, jako jsou granulocyty a 

makrofágy, podporuje autolytický débridement, fibrinolýzu, angiogenezi, granulaci a 

epitelizaci. Vhodný typ krytí přitom vybíráme podle velikosti rány, podle množství 

sekrece a přítomnosti/nepřítomnosti infekce. Velké množství exsudátu předpokládá užití 

vysoce absorpčních materiálů – algináty, pěny. Naopak na suché a málo secernující rány 

používáme hydrogely ke zvlhčení. Na infikované rány můžeme použít krytí s aktivním 

uhlím a stříbrem či lokálně působící antiseptické prostředky s jodem. U ischemických 

defektů podléhá lokální léčba obdobným zásadám jako u čistě neuropatických ulcerací 

[27].   

Existuje pouze velmi málo studii porovnávající úspěšnost léčby pomocí různých typů 

zdravotnických prostředků vlhkého krytí. Přehled výběru zdravotnických prostředků 

vlhkého krytí dostupných k léčbě chronických ran v ČR je znázorněn v Tabulce 3. 

Ve Studii Dumvilla et Al. [29] bylo systematickou analýzou pomocí bayesovské 

statistiky porovnáno 15 studii zahrnujících 9 různých typů vlhkého krytí od nejlevnějších 

prostředků po nejdražší dostupné při léčbě diabetických vředů. Ve studii bylo 

konstatováno, že neexistují žádné klinické důkazy o rozdílu v léčení dražších typů 



 

15 

 

produktů vlhkého hojení ve srovnání s levnějšími alternativami ani mezi obohacenými 

antimikrobiálními/antiseptickými produkty vlhkého hojení.  

Jednou z dalších možností ekonomicky náročnější terapie, je aplikace kožních krytů. 

Principem této metody je uvolňování růstových faktorů z kultivovaných keratinocytů, 

které podporují granulaci a epitelizaci [25].  

Kolageny patří mezi další terapeutické možnosti, které využíváme ke krytí hlubších 

ran, včetně pooperačních. Jejich aplikace vyžaduje čistou granulující spodinu. Kolagen 

absorbuje exsudát z rány a následně vytváří gel na povrchu rány. Podporuje migraci 

buněk, stimuluje fibroblasty, makrofágy a keratinocyty. Pomocí kolagenu můžeme 

dosáhnout rychlejšího hojení hlubokých ulcerací nebo operačních ran [26].  

V.A.C. (Vakuum Assisted Closure) léčba lokálně aplikovaným řízeným podtlakem 

nejčastěji o hodnotě 125 mm Hg je díky své efektivitě v řadě zemí považována za standard 

léčby komplikovaných ran, zejména v chirurgii. Lokální aplikace podtlaku vede ke 

snížení otoku a bakteriálního osídlení a v bezprostředním okolí k vazodilataci. Výsledkem 

je aktivní podpora granulace a akcelerace hojivého procesu [28]. 
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Tabulka 3: Přehled ZP k léčbě chronických ran – vlastní tvorba průzkum trhu doplněna dle [8] 

Cíl léčby Typ krytí Preparát v ČR 

Krytí vytvářející vlhké prostředí podporující 

hojení rány – pro silně a středně secernující 

rány 

algináty Kaltostat, Suprasorb A, Sorbagon Melgisorb, Askina Sorb 

karboxymethylcelulózová vlákna (hydrofiber) Versiva XC, Aquacel, Aquacel AG 

pěnová krytí Cutinova Hydro 

krytí s jádrem ze superabsorpčních materiálů Sorbion sachet S 

hyperosmolární krytí s obsahem NaCl Mesalt 

Krytí vytvářející vlhké prostředí podporující 

hojení rány – pro slabě secernující neinfikované 

rány 

hydrokoloidy 
Granuflex, Tegasorb, Comfeel Plus, Hydrocoll, Suprasorb H, Askina Biofilm 

Transparent, Askina Hydro 

pěnová krytí 
Biatain, Biatain Ibu, Biotain AG, Polymem Silver, Askina Calgitrol, Tielle Plus, 

Mepilex, Allevyn Adhesive 

hydrogely Granugel, Nu-gel, Intrasite, Purinol gel, Suprasorb G, Askina Gel, Prontosan gel 

semipermeabilní filmy Tegaderm, Hydrofilm, Mefilm, Suprasorb F, Askina Derm 

Krytí podporující debridement 

hydrogely Granugel, Nu-gel, Intrasite, Purinol gel, Suprasorb G, Askina Gel, Prontosan gel 

prostředky s kyselinou hyaluronovou Bionect krém, Bionect tylové polštářky, Ialugen krém, Ialugen gáza s mastí 

karboxymetylcelulózová vlákna (hydrofiber) Aquacel, Aquacel Ag 

hydroaktivní krytí TenderWet, Tender Wet Duo 

Terapie infikované a kolonizované rány 

topická oplachová antiseptika 

Betain+polyhexanid 
Prontosan roztok, Prontosan 

gel, Prontoderm 

Polyhexanid HCl + Ringerův roztok Lavanid 1, Lavanid 2 

Superokysličená voda Dermacyn 

octenidindihydrochorid Octenisept 

Jod-povidon Betadine sol., Braunol roztok 

neadherentní antiseptická krytí 
Jod-povidon 

Inadine gáza s mastí, 

Braunovidon gáza s mastí 

chlorhexidin Bactigras gáza s mastí 

krytí s aktivním uhlím Askina Carbosorb, Carbonet, Vliwaktiv, Actisorb Plus 

krytí s aktivním stříbrem 
Biatain AG, Aquacel AG, Askina Calgitrol AG, Acticoat, SilverCel, Atrauman AG, 

Mepilex AG 

Ochrana epitelizující rány 
filmová krytí Cavilon, OpSite 

neadherentní mřížky na rány Grassolind, Jelonet, N-A Ultra, Mepitel, Tegapore, Atrauman, Adaptic 
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1.5 Požadavky zdravotních pojišťoven ČR a SR k získání 
úhrady zdravotnického prostředku 

1.5.1 Požadavky na získání úhrady vybraného ZP v ČR 2019 

Ústavní soud svým nálezem sp. zn. Pl ÚS 3/15 ze dne 30. května 2017 zrušil klíčová 

ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „ZoVZP“) 

upravující mechanismus stanovování výše úhrady zdravotnických prostředků z veřejného 

zdravotního pojištění při poskytování ambulantních zdravotních služeb. Konkrétně byla 

zrušena ta ustanovení, která určovala, že nárok pojištěnce na úhradu zdravotnických 

prostředků je realizován v ekonomicky nejméně náročné variantě, kterou zdravotní 

pojišťovny zjišťují průzkumem trhu [19,20]. 

1. ledna 2019 vstupuje v účinnost novela ZoVZP, která přináší nová pravidla pro 

úhradovou regulaci zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz a hrazených 

z veřejného zdravotního pojištění.  

Pro začátek roku 2019 platí podmínky pro zařazení do úhradového katalogu 

zdravotnických prostředků které nejsou na poukaz, nebo individuálně zhotovené dle 

metodického pokynu VZP „VZP Podklady pro zařazení zdravotnických prostředků a 

provádění změn v Úhradovém katalogu VZP – ZP“, který přebírají další zdravotní 

pojišťovny do svých úhradových katalogů [19]. Produkt Cacipliq dle příbalové informace 

je určen k aplikaci pouze zdravotnickým pracovníkem (specifikován konkrétně lékař, 

sestra, ošetřovatel), proto není v tuto chvíli možné žádat o úhradu na poukaz [13]. 

 

Tabulka 4: Podmínky pro ZP Cacipliq k zařazení do úhradového systému ČR 2018 - vlastní tvorba 

1. 

Průvodní dopis zplnomocněného zástupce nebo jiné osoby pověřené k jednání ve věci 

zařazení ZP (tj. žadatele) se žádostí o zařazení ZP do ÚK VZP – ZP s uvedením kontaktů 

žadatele. 

2. 

Originál aktuálně platného písemného pověření zástupce firmy od statutárního orgánu 

zastupované firmy (žadatele) k jednání s VZP ČR včetně kontaktních údajů pověřeného 

zástupce (jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mailová adresa). 

3. Delegování od výrobce nebo zplnomocněného zástupce pro trh EU. 

4. 

Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z živnostenského rejstříku u osob, které nejsou 

zapsány v obchodním rejstříku nebo výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 

225 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), vše ne starší než 3 

měsíce. 

5. 

Firemní katalog výrobků, technický produktový list (datasheet), příbalový leták, návod k 

použití (viz zákon č. 268/2014 Sb., NV č. 54/2015 Sb.), případně další ekvivalentní 

informační materiál v českém jazyce. 

6. Prohlášení o shodě od výrobce včetně českého překladu. 

7. Velkoobchodní signovaný ceník dováženého sortimentu v zahraniční měně od výrobce 
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8. 
Seznam ZP k zařazení do ÚK VZP – ZP roztříděný dle jednotlivých specialistů a skupin 

ZP v tištěné podobě a na paměťovém médiu (CD/flash disk).  

9.  U ZP-ZUM kód zdravotního výkonu, v rámci kterého může být ZP vykázán. 

10. 
Seznam kódů ZP z ÚK VZP – ZP se srovnatelným terapeutickým efektem, pokud jsou již 

zařazeny v ÚK VZP – ZP. 

 

Pro začátek roku 2019 stále existuje 98 skupin zdravotnických prostředků 

uveřejňovaných v úhradovém katalogu VZP, nově zveřejňovaném na stránkách SÚKLU.  

Jednotlivé skupiny jsou rozděleny mezi kontaktní pracovníky s datem podání žádosti a 

v případě kladného stanoviska o zařazení je zmíněna i platnost dané úhrady zařazení do 

hrazeného systému [19].  

K 1. 6. 2019 je nutné zahájit přeohlášení již hrazených zdravotnických prostředků a 

zařazení do kategorizace, která v jednotlivých třídách definuje i výši úhrady na jednotku. 

V případě produktů vlhkého hojení je to nejčastěji dle pokrytí na 1 cm2 plochy rány. U 

dosud hrazených zdravotnických prostředků platí nové podmínky od 1. 12. 2019, u 

zdravotnických prostředků nově zařazených do úhrad nejdříve od 1. 10. 2019 [20]. 

Protože Cacipliq svým mechanismem účinku nepatří do žádné vytvořené skupiny 

v kategorizačním stromu, je možné zažádat o zařazení do skupiny tzv. 

nekategorizovaných zdravotnických prostředků. SÚKLU je pak nutné předložit písemný 

souhlas Ministerstva zdravotnictví – ZP, a v případně kladného stanoviska bude hrazen 

do 50 % z konečné ceny. Je také možné uzavřít smlouvu o sdílení rizik se všemi 

zdravotními pojišťovnami, kde pak za jistých okolností je možné dosáhnout až na 100 % 

úhradu. Ve smlouvě o sdílení rizik je ale podmínkou odsouhlasení počtu léčených 

pacientů a zároveň budget impact analýza. V případě překročení odsouhlaseného počtu 

léčených pacientů, dodatečné náklady jdou ale k tíži žadatele o úhradu [19,20]. 

Tabulka 5: Harmonogram změn pro ZP hrazené na poukaz vlastní tvorba 

 

1. 1. 2019 
Vydání konsolidovaného seznamu hrazených zdravotnických prostředků a 

změna úhrad individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků. 

15. 4. 2019 
Spuštění informačního systému pro získání přihlašovacích údajů 

ohlašovatelů. 

15. 5. 2019 Spuštění testovacího prostředí na podávání ohlášení. 

1. 6. -30. 6. 

2019 
Termín pro pře-ohlášení dosud hrazených zdravotnických prostředků. 

1. 8. 2019 
Konec platnosti úhrady u zdravotnických prostředků, které nebyly pře-

ohlášeny. 

1. 10. 2019 Vstup nových zdravotnických prostředků do systému úhrad. 

1. 11. 2019 
Konečný termín pro ústav na zahájení správních řízení v případech excesů 

při pře-ohlášení. 

1. 12. 2019 
Dosud hrazené zdravotnické prostředky budou překlopeny do nových výší 

a podmínek úhrady. 
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1.5.2 Požadavky na získání úhrady vybraného ZP v SR 2019 

Žádost na zařazení do slovenského úhradového systému je upravena zákonem č. 

363/2011 Z. z. „Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok 

a dietetických potravín na základě verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov“. Elektronický dokument vypisující požadavky k doložení žádosti o 

zařazení do úhradového systému tzv. Kategorizaci zdravotnických pomůcek se jmenuje 

A1ZPN. Součástí zařazení Cacipliqu jsou administrativní požadavky podobné, ale na 

rozdíl od České republiky Slovensko od roku 2011 vyžaduje doložení medicínsko-

ekonomického rozboru dle vyhlášky 423/2011 Z.z. „Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky z 25. novembra 2011 o podrobnostiach medicínsko-ekonomického 

rozboru zdravotníckej pomôcky“ [21]. 

Podmínky pro zápis zvoleného zdravotnického prostředku Cacipliq do úhradového 

systému zdravotnictví Slovenské republiky jsou uvedeny v Tabulce 6. Protože tento 

inovativní produkt neodpovídá do žádné dosud vytvořené kategorie, bude žádáno o 

vytvoření nové podskupiny v rámci kategorizace [22]. 

Tabulka 6: Podmínky pro ZP Cacipliq k zařazení do úhradového systému SK 2018 - vlastní tvorba 

 

Typ medicínsko-ekonomického rozboru, který je součástí žádosti o 

úhradu/kategorizaci je použit dle doporučení v metodickém pokynu – v příloze I. Analýzu 

minimalizace nákladů (Cost-Minimization Analysis, CMA) lze dle metodického pokynu 

použít pouze v případě intervence se stejnou účinností a zařazením v kategorizačním 

stromu. Analýzu efektivnosti nákladů (Cost-Effectivness Analysis, CEA) metodický 

pokyn doporučuje v případě intervenci zaměřených na stejné onemocnění a syndromy a 

také doporučuje použití analýzy užitečnosti nákladů (Cost-Utility Analysis, CUA) [22].  

1. Šifrovaný výstup žádosti A1ZPN 

2. Medicínsko-ekonomický rozbor ZP 

3. Prohlášení o shodě 

4. CE certifikát 

5. Zobrazení viditelnosti CE značky  

6.  ŠUKL kód 

7. Úředně ověřené ceny ve státech EU 

8. Prohlášení o nepřítomnosti ftalátů 

9. Delegování od výrobce nebo zplnomocněného zástupce  

10. Výpis z obchodního rejstříku 
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1.6 CEA a CUA v zahraničních studiích   

Tato práce má současně za cíl vyhledat analýzy nákladové efektivity (CEA) a 

nákladové užitečnosti (CUA) u produktů zabývajících se hojení chronických ran jako 

metodický vzor pro budoucí zpracování CEA a CUA v praktické části.  

 

V rámci vypracování práce a získáních relevantních podkladů byla při vyhledávání 

v databázích použita klíčová slova „cost effectiveness analysis wound management“, cost 

effectiveness chronic wound management“ nebo různé variace slov „medical devices, 

wound management, cost effectiveness“ a analogicky s CUA. Články byly vyhledávány 

v databázích Scopus, Springer Link, Google scholar, Web of Knowledge, Elsevier a The 

Cochrane Library omezených rokem publikace 2014 a novější, pro co nepřesnější ověření 

přímých nákladů k jednotlivým diagnózám. 

U použitých studii v Tabulce 7 bylo zaznamenáno:  

• o jaký typ studie se jedná 

• z jaké perspektivy byla studie provedena 

• jaké metody byly využity 

• jaké náklady byly zařazeny  

• výstupy 
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Tabulka 7: Přehled CUA a CEA hojení ran – vlastní tvorba 

Typ  Název studie Autor Rok Typ studií Perspektiva Metody Náklady Výstupy 

CEA A probabilistic cost-effectiveness 

analysis of an acellular synthetic 

matrix (ASM) as a supplement to 

standard care of venous and mixed 

leg ulcers in Germany based on a 

discrete event simulation model 

[30] 

D. Droeschel 2018 Retrospektivní Perspektiva 

plátce 

zdravotního 

pojištění 

Diskrétní 

simulace 

Přímé Úspora nákladů 

CEA Cost‐effectiveness of prevention 

and management of diabetic foot 

ulcer and amputation in a health 

resource‐limited setting [31] 

Bin Wu 2017 Retrospektivní Perspektiva 

plátce 

zdravotního 

pojištění 

Markovův 

model, 

citlivostní 

analýza 

Přímé QALY, Úspora 

nákladů 

CEA Potential cost-effectiveness of 

using a collagen-containing 

dressing in managing diabetic foot 

ulcers in the UK 

Guest, Julian 

F. 

2018 Prospektivní Perspektiva 

plátce 

zdravotního 

pojištění 

Markovův 

model, 

citlivostní 

analýza 

Přímé QALY, Úspora 

nákladů 

CEA The cost-effectiveness of a novel 

soluble beta-glucan gel 

Cutting, KF  2017 Retrospektivní Perspektiva 

plátce 

zdravotního 

pojištění 

Markovův 

model 

Přímé Pravděpodobnost 

zhojení, úspora 

nákladů 

CEA Difficult-to-heal wounds of mixed 

arterial/venous and venous 

etiology: a cost-effectiveness 

analysis of extracellular matrix 

Marco 

Romanelli 

2016 Prospektivní Perspektiva 

plátce 

zdravotního 

pojištění 

Markovův 

model, 

citlivostní 

analýza 

Přímé Doba zhojení, 

úspora nákladů 

CUA Cost-Utility Analysis of 

Heberprot-P as an Add-on Therapy 

to Good Wound Care for Patients 

in Slovakia with Advanced 

Diabetic Foot Ulcer 

Tomas Tesar 2017 Retrospektivní Perspektiva 

plátce 

zdravotního 

pojištění 

Markovův 

model 

Přímé QALY, ICER 
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Droeschel et al. [30] ve studii shrnuje náklady a klinický efekt při použití acelulární 

syntetické matrix, kožní náhrady při léčbě žilních a jiných nožních ulcerací se standardní 

dostupnou terapii. CEA ukázala, že terapie na bázi standardní terapie s použitím 

acelulární syntetické matrix je efektivnější a levnější o -321,14 € v nákladech na léčbu 

diagnózy [30].  

Bin WU et al. [31] měl za cíl ve své studii odhadnout celoživotní zdravotní a 

ekonomické dopady různých strategií péče o diabetickou nohu v čínském prostředí. 

Matematický model byl vyvinut pro simulaci nástupu a progrese onemocnění diabetické 

nohy u pacientů s diabetem typu 2 s optimální péčí a obvyklou péčí. Klinická a další 

použitá data byla získána z publikované literatury. Byly zvažovány přímé zdravotní 

náklady a využití zdrojů v čínském zdravotnickém zařízení.  Ve srovnání s běžnou péčí 

byla optimální péče dle doporučení moderních postupů nákladově úspornější, a také 

vykazovala nižší náklady se zlepšeným přínosem pro zdraví, včetně zvýšení (QALY) a 

sníženého výskytu komplikací. Celkové náklady v úspoře získané optimální péčí činily 

2015 USD [31].  

Guest et al. [32] ve své práci ověřoval, zdali obvaz obsahující kolagen se standardní 

péčí by potenciálně mohl poskytnout Národní zdravotní službě Spojeného království 

(NHS) nákladově efektivní intervenci pro léčbu diabetických ulcerací o délce delší než 6 

měsíců s obvazem obsahujícím kolagen se standardní péče namísto pouze vlastní 

standardní péče. V případě použití standardní péče při použití obvazu s kolagenem se 

zvýší pravděpodobnost hojení z 0,08 na 0,53 během 4 měsíců a zvýší se kvalita života 

související se zdravím od 0,156 na 0,163 QALY na pacienta. Navíc léčba s obvazem 

obsahujícím kolagen má potenciál snížit náklady na léčbu o 22 % během 4 měsíců ve 

srovnání se standardní péčí samotnou (z £ 2897 na 2255 £ na pacienta) [32].   

Pomocí Markovova modelu ve studii Cutting et al. [33] byly údaje extrapolovány z 

dvojitě slepé randomizované studie, aby se vyhodnotil ekonomický přínos rozpustného 

gelu beta-glukanu (SBG) při léčbě diabetických ulcerací na noze. V průběhu ročního 

rozpočtového cyklu se očekává, že SBG gel zhojí 94 % ran, zatímco u standardní péče 

jen 78 %. Rovněž se rychleji zacelovaly rány, průměrně došlo k uzavření a vyléčení za 

34,4 týdne ve skupině s SBG gelem ve srovnání s 24,7 methylcelulózovými produkty 

hojení. V tomto modelu vedlo použití SBG k úspoře nákladů v rámci ročního 

rozpočtového cyklu ve výši 503 GBP na pacienta [33].  

Cílem studie Romanelli et al. [34] bylo stanovit nákladovou efektivitu prostředků s 

extracelulární matrix (ECM) ve vztahu ke standardní péči (SC) k uzavření rány pro léčbu 

smíšených arteriálních / žilních nebo žilních vředů. Dvoustupňový Markovův model byl 

použit k předpovědi očekávaných nákladů a výsledků uzavření rány pro ECM a SC. 

Výstupní data použitá při analýze byla pořízena z 8týdenní randomizované klinické 

studie, která přímo porovnávala ECM a SC. Pacienti byli sledováni dalších 6 měsíců, aby 

se vyhodnotilo úplné uzavření rány. Zranění ošetřená ECM byla v průměru uzavřena po 
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5,4 týdnech léčby ve srovnání s 8,3 týdny ošetřených SC (P = 0,02). Očekávané přímé 

náklady na jednoho pacienta činily 2 527 USD pro ECM a 2 540 USD pro SC (úspora 

nákladů ve výši 13 USD) [34].  

Dle uvedených vyhledávacích podmínek byla nalezena pouze jedna relevantní 

nákladová analýza CUA ze Slovenska, Tesar et al. [35]. Cílem bylo ověřit, zda-li je 

Heberprot-P (epidermální růstový faktor) nákladově efektivní volbou pro léčbu 

pokročilého diabetického vředu pro nohy jako doplňkovou terapii dobré péče o rány na 

Slovensku z pohledu zdravotníků. Markovův model byl sestaven tak, aby porovnal 

náklady a účinky Heberprot-P plus standardu dobré péče o ránu s náklady samotného 

standardu dobré péče o ránu, a to z pohledu plátců zdravotní péče. Roční klinická studie 

byla prodloužena na pětileté a desetileté časové období. Použité hodnoty byly odvozeny 

z vědecké literatury a nákladové vektory byly shromažďovány z databáze Všeobecného 

zdravotního pojištění na Slovensku. Byla použita jednosměrná deterministická analýza 

citlivosti pro zkoumání vlivu nejistoty pro každý vstupní parametr na poměr přírůstkové 

efektivnosti nákladů (ICER). Na základě prahové hodnoty ICER ve výši 30 030 € na 

životní cyklus upravený podle kvality (QALY) doporučený Ministerstvem zdravotnictví 

Slovenské republiky lze dojít k závěru, že terapie Heberprot-P plus standard dobré péče 

není cenově výhodnější alternativou k samotnému standardu dobré péče v průběhu 

desetiletého časového horizontu [35].   
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2 Metody  

Následující kapitola zahrnuje popis metod, které budou použity pro zpracování praktické 

části této diplomové práce. Sběr dat a analýza nákladů dle Slovenského trhu a podmínek 

žádosti o úhradu bude využita pro obě nákladové analýzy CEA, CUA. Pro CEA jsou využity 

hodnoty efektu dle získaných studii zpracovanou přes multikriteriální analýzu TOPSIS. 

V případě CUA je využit Markovův model a následné naprogramování a vyhodnocení přes 

statistický program R s rozšiřujícím modulem (heemod). Výsledky budou podrobeny analýze 

citlivosti dle metodického pokynu.  

2.1 Sběr dat 

Pro zpracování diplomové práce bude využita technika sběru dat sekundární analýzy. 

Při její aplikaci pro zodpovězení vlastních výzkumných otázek jsou využívány datové 

soubory, které vznikly za jiným účelem, než byl dotčený výzkum. Sekundární analýza je 

v zásadě reanalýzou již použitého empirického materiálu, který byl už dříve zpracován 

[37]. Zdrojem dat a informací použitých v diplomové práci budou publikované klinické 

studie, statistická data a ukazatele České republiky a Slovenské republiky, platná 

legislativa, metodické pokyny ministerstva zdravotnictví CZ, SK, SÚKLU, ŠÚKLU. 

2.2 Náklady  

Náklady v ekonomické analýze zdravotnických technologií vyjadřují celkovou 

spotřebu zdrojů spojenou se sledovaným technologickým postupem. Výše těchto nákladů 

závisí na pokrytém časovém horizontu i na perspektivě plátce (viz Tabulka 8). Po 

stanovení perspektivy ekonomické analýzy zdravotnických technologií lze náklady 

rozdělit na relevantní a irelevantní. Relevantní náklady jsou náklady důležité pro subjekt, 

z jehož pohledu se analýza provádí. Tedy buď je přímo hradí sám nebo jiným způsobem 

ovlivní jeho spotřebu. Irelevantní náklady jsou mimo zájem subjektu, z jehož pohledu je 

analýza prováděna (např. zdravotní pojišťovna nehradí transport pacienta k lékaři 

hromadnou dopravou) [42]. 

SUKL i slovenské Ministerstvo zdravotnictví ve své metodické příručce rozděluje 

medicínské přímé náklady na všechny náklady, které jsou vynakládány ze zdravotního 

pojištění na diagnostiku a léčbu předmětného onemocnění. Jsou to zpravidla náklady na 

léčbu hodnocenou/srovnávanou intervenci, náklady na diagnostiku, náklady na 

hospitalizaci, náklady na léčbu asociovaných onemocnění, komplikací nebo příhod apod. 

Nemedicínské přímé náklady jsou ostatní náklady, které jsou prokazatelně vynakládány 

ze zdravotního pojištění v souvislosti s předmětným onemocněním. Nepřímé náklady 

nejsou v souladu s perspektivou plátce, a proto nemohou vstupovat do výpočtu výsledku 

hodnocení [43,22].  
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Tabulka 8: započítání a vyloučení nákladů dle perspektivy plátce [44] 

Příklady 

nákladů 

Pacienta Lékaře Zdravotnickéh

o zařízení 

Plátce 

zdravotní 

péče 

Celospolečenská 

Přímé zdravotnické náklady 

Čas lékařů ANO ANO ANO ANO ANO 

Čas ostat. 

personálu 

NE ANO ANO ANO ANO 

Léky ANO NE ANO ANO ANO 

ZP NE NE ANO ANO ANO 

Laboratorní 

vyšetření 

NE NE ANO ANO ANO 

Přímé nezdravotnické náklady 

Administrativní 

náklady 

NE NE ANO ANO ANO 

Doplňkové 

náklady (zálohy 

na služby…) 

NE ANO NE ANO ANO 

Cestovní náklady 

pacienta 

ANO NE NE NE ANO 

Přechodná najatá 

péče 

ANO NE NE NE ANO 

Nepřímé náklady 

Ušlý zisk při 

návštěvě lékaře 

ANO NE NE NE ANO 

Ušlý zisk při 

nemoci 

ANO NE NE NE ANO 

Ztráta zaměstnání ANO NE NE NE ANO 

2.3 Multikriteriální rozhodování 

Při rozhodování o výběru klinických efektů musí být často bráno v úvahu více než 

jedno rozhodovací kritérium. Může sice nastat situace, kdy by k výběru varianty bylo 

použito pouze jediného kritéria hodnocení a za podmínky kvantitativního charakteru 

kritéria by pak stačilo uspořádat varianty podle hodnot tohoto kritéria a varianta s nejvyšší 

(či nejnižší) hodnotou by byla variantou optimální. Existuje však poměrně málo 

rozhodovacích problémů, které by měly monokriteriální charakter. Podstatně častěji je 

možné setkat se s problémy, kdy varianty řešení je třeba posuzovat prostřednictvím 

většího počtu kritérií hodnocení. Takovéto rozhodovací problémy pak mají charakter 

vícekriteriální, multikriteriální. [37,38,39]. 
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Dle typu informace vstupující do rozhodování lze využít různé metody znázorněny 

v Tabulce 9. Cílem aplikace úloh vícekriteriálního hodnocení variant je především 

nalezení nejlepší (optimální) varianty a uspořádání variant od nejlepší po nejhorší. 

Nejlepší varianta je zpravidla variantou kompromisní. Ta je nejméně vzdálena od ideální 

varianty nebo nejdále vzdálena od bazální varianty, přičemž ideální variantou je ta, která 

má ve všech kritériích nejlepší možné hodnoty. Naopak, varianta s nejhoršími hodnotami 

kritérií je bazální variantou [38,39].  

 

Tabulka 9: Metody multikriteriální rozhodování dle [39] 

Typ informace Příklad informace Vhodná metoda Popis metody 

Žádná informace  Entropická metoda  

Nominální 

Stav pacienta: 

zdravý/nemocný 
Metoda 

aspiračních úrovní 

U kritérií lze určit 

rovnost/nerovnost 

Pohlaví: muž/žena 

Ordinální 
Školní klasifikace, 

vzdělání respondentů 

Metoda pořadí 
Kritéria lze seřadit podle 

intenzity zkoumané 

vlastnosti, lze určit pořadí 
Fullerova metoda 

Kardinální  

Objem plic, tělesná 

hmotnost, délka 

končetiny  

Bodovací metoda 

Kritéria lze seřadit podle 

intenzity zkoumané 

vlastnosti, lze určit pořadí 

a lze určit o kolik lepší je 

varianta A než varianta B 

atd. 

Saatyho metoda 

2.3.1 Saatyho metoda párového porovnání 

Saatyho metoda sloužící ke stanovení vah kritérií se provádí ve dvou krocích. 

Nejprve je určena matice intenzit preferencí S. Prvky matice S, která je označována jako 

ijs  (i-tý řádek, j-tý sloupec), získáme tak, že budeme zjišťovat kolikrát je kritérium iK  

významnější než kritérium 
jK , pokud platí, že iK  je významnější nebo stejně významné 

jako 
jK . Tento poměr významností dvou kritérií, který je vyjádřen prvky

ijs , lze také 

interpretovat jako poměr jejich vah: 

j

i
ij

v

v
s = , i, j=1,2,…,m. 

(3.1) 
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 Na základě toho, kolikrát je kritérium iK  významnější než
jK , jsou přiřazována 

prvkům 
ijs  matice intenzit preferencí S čísla od 1 do 9, jejichž význam je uveden 

v Tabulce 10. 

Tabulka 10: Kriteria Saatyho matice 

Počet bodů Slovní popis 

1 Kritéria jsou stejně významná 

3 První kritérium je slabě významnější než druhé 

5 První kritérium je dosti významnější než druhé 

7 První kritérium je prokazatelně významnější než druhé 

9 První kritérium je absolutně významnější než druhé 

 

Pokud platí, že 
jK  je významnější než iK , jsou prvky 

ijs  určeny takto: 

ji

ij
s

s
1

=  
(3.2) 

Následným krokem je stanovení samotných vah vycházejících ze znalosti matice S, 

k čemuž lze využít více postupů, například určení vlastního vektoru příslušného k 

maximálnímu vlastnímu číslu matice intenzit preferencí S nebo metodu nejmenších 

čtverců, která minimalizuje výraz: 


= =














−=

m

i

m

j j

i
ij

v

v
sD

1 1

2

 (3.3) 

za podmínky 

1
1

=
=

m

i

iv . 

Tyto dva postupy ovšem vyžadují použití počítačového softwaru (např. Matlabu). 

V této práci bude pro výpočet vah kritérií Saatyho metodou použit postup pracující s 

geometrickým průměrem, který bude aplikován na matici S [40,39]: 

( )

m

m

i

m
ij

m

j

ij

i

s

s

v

1

1

1

1





=

=














= , i=1,…,m.                 (3.4) 
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2.3.2 Topsis 

Metoda TOPSIS je založena na výběru varianty, která je nejblíže k ideální variantě a 

nejdále od bazální varianty. TOPSIS umožňuje úplné uspořádání množiny všech variant, 

takže je určena i pro výběr nejlepší varianty. Předpokládá se maximalizační charakter 

všech kritérií [38]. Vstupními údaji jsou kriteriální hodnoty pro jednotlivé varianty a váhy 

jednotlivých kritérií, které jsou získany např. Saatyho maticí. 

Nejdříve musí být výše definovaná kriteriální matice 𝐴 = (𝑎𝑖𝑗) přepočítána na 

normalizovanou kriteriální matici 𝑅𝑡 = (𝑟𝑖𝑗
𝑡 ) pomocí vztahu: 

𝑟𝑖𝑗
𝑡 =

𝑎𝑖𝑗

√∑ 𝑎𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1

 
(3.5) 

kde 𝑗 = 1, … , 𝑚, 𝑖 = 1, … , 𝑛. 

Takto vytvořenou normalizovanou matici je potřeba zvážit váhou kritéria 𝑣𝑗  

pro každý 𝑟𝑖𝑗
𝑡 : 

𝑤𝑖𝑗
𝑡 = 𝑟𝑖𝑗

𝑡 𝑣𝑖  , (3.6) 

získáme váženou kriteriální matici 𝑊𝑡 = (𝑤𝑖𝑗
𝑡 ). 

V dalším kroku je proveden výpočet ideální  𝐻𝑗
𝑡 a bazální hodnoty 𝐷𝑗

𝑡.  

𝐻𝑗
𝑡 = 𝑚𝑎𝑥𝑖=1,…,𝑚(𝑤𝑖𝑗

𝑡 ), 

(3.7) 

𝐷𝑗
𝑡 = 𝑚𝑖𝑛𝑖=1,…,𝑚(𝑤𝑖𝑗

𝑡 ). 

Následně je určena vzdálenost variant 𝐷𝑖
− od bazálních hodnot a vzdálenost 

𝐻𝑖
+ od ideálních hodnot, podle vztahů:  

𝐷𝑖
− = √∑ (𝑤𝑖𝑗

𝑡 − 𝐷𝑗
𝑡)2𝑛

𝑗=1 , 

(3.8) 

𝐻𝑖
+ = √∑ (𝑤𝑖𝑗

𝑡 − 𝐻𝑗
𝑡)2𝑛

𝑗=1 . 

Získané hodnoty 𝐷𝑖
− a 𝐻𝑖

+ budou využity pro výpočet výsledného efektu 𝑐𝑖
𝑡 podle 

vztahu: 

𝑐𝑖
𝑡 =  

𝐷𝑖
−

𝐻𝑖
+ + 𝐷𝑖

− . (3.9) 
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2.4 Modelování 

Modelování je konstrukce zjednodušeného obrazu reality, např. matematického, 

fyzikálního, který umožní studovat modelovaný objekt, systém nebo proces, formulovat 

předpovědi jeho chování. Modelová simulace propojuje epidemiologická, klinická a 

nákladová data z různých zdrojů a v průběhu času. Ekonomika zdravotnictví využívá 

modelování v zásadě k třem účelům: 

• zjednodušení komplexní reality izolováním pro studii kritických aspektů, 

• kombinování dat z různých zdrojů (např. ekonomická data, klinická data, 

epidemiologická data), 

• simulaci následků různých alternativ vývoje za časový rámec dostupných dat, 

• pro odhad dlouhodobého vývoje. 

Nejběžnější techniky modelování jsou rozhodovací stromy, Markovovy kohortové 

modely a individuální simulace [50].  

V diplomové práci bude pro modelování využita metoda Markovova modelu. V 

jakémkoli případě, ať je zvolen různý typ modelu jakožto nástroj pro příslušnou analýzu 

CEA, CUA, jsou výsledkem vždy: 

• celkové (relevantní) náklady a přínosy (outcomes) spojené s hodnocenou 

intervencí, 

• celkové (relevantní) náklady a přínosy (outcomes) spojené s komparovanou 

intervencí. 

Nakonec je pak vždy (v případě CEA/ CUA) provedena inkrementální analýza 

ICER/ICUR [48,50].  

2.4.1 Markovovy modely 

Markovovy modely jsou stochastické (pravděpodobnostní) modely bez paměti. 

Používají se všude tam, kde je známa (nebo lze odhadnout odhadnout) pravděpodobnost 

přechodu systému z jednoho do dalšího stavu a naším úkolem je zjistit (předpovědět) 

Obrázek 1: Přiklad Markovova kohortového modelu dle [48] 
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vývoj systému na mnoho kroků dopředu či naopak odhadnout, jak se asi nejspíše systém 

do daného aktuálního stavu dostal [48,51,52].  

 

 V kontextu zdravotní péče jsou modely Markovy zvláště vhodné pro modelování 

chronických onemocnění. Jednotlivé kroky tvorby Markovových kohortových modelů 

jsou zobrazeny na obrázku č. 2 [52].  

2.5 Nákladové analýzy 

Neexistuje stát na světe, který by si mohl dovolit všechny dostupné zdravotnické 

technologie. Z perspektivy plátce je důležité zvažovat ekonomické a klinické dopady 

jednotlivých intervencí. Nákladové analýzy začínají být využívaným nástrojem 

k hodnocení zdravotnických technologii hlavně směrem k získání úhrady prostředků 

z veřejného zdravotního pojištění. Vzhledem k rozsahu budou představeny 

v následujících kapitolách detailně analýzy, které jsou cílem pro vypracování této 

diplomové práce.   

Důležitými atributy nákladových studii jsou: 

Komparátor 

V každé nákladové analýze je nutné definovat tzv. komparátor, se kterým je 

porovnávána daná technologii či intervence. Zdravotnická technologie nemůže být pouze 

nákladově efektivní, vždy je efektivní v porovnání s jinou intervencí. Může se jednat o 

standard péče, tj. současná nejlepší praxe, nebo postup, který je v dané indikaci obecně 

přijímán jako obvyklý. V případě CEA jsou srovnávány takové technologie, kde je 

klinický výstup ve stejných jednotkách [41,47].  

Perspektiva 

Perspektiva pohledu ovlivňuje zejména nákladové (ekonomické) údaje, může mít, 

ale vliv i na sociální, organizační nebo právní aspekty. Při vzniku HTA byla zejména 

Výběr zdravotního stavu 

Určení směru přechodu mezi těmito zdravotními stavy

Výběr délky cyklu a celkového počtu cyklů, časového 
horizontu

Pravděpodobnost změny zdravotních stavů

Pro každý zdravotní stav identifikovat náklady a přínosy

Obrázek 2: postup tvorby Markovova modelu dle [52] 
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zdůrazňována možnost celospolečenské perspektivy. V úvahu jsou pak brány náklady (v 

nejširším možném smyslu, tedy přímé i nepřímé, hmotné i nehmotné) nejen 

zdravotnického systému, ale i sociálního systému, národního hospodářství, pacienta i jeho 

rodiny. V České republice i na Slovenku jsou rozpočty zdravotnictví a sociálního systému 

striktně oddělené. Využití nákladnější terapie je pro zdravotnictví ztrátové, i kdyby taková 

intervence ušetřila peníze v sociálním systému nebo samotnému pacientovi. Podobně je 

tomu téměř v celém světě, a tak se se studiemi sestavenými z celospolečenské perspektivy 

prakticky nelze setkat. [46]. 

Nejčastěji se lze setkat s perspektivou plátce zdravotní péče nebo z perspektivy 

zdravotnického zařízení. V metodice stanovené úhrady zdravotnického prostředku pro 

Slovensko je dovoleno použít perspektivu plátce zdravotní péče a souvisejících nákladů 

uvedených v Tabulce 8 – kapitola analýza nákladů. 

Časový horizont 

Při interpretaci nákladových analýz je nutné brát v úvahu i časový horizont, který 

může mít vliv na výši nákladů zdravotní péče. Jedná se o dobu, po kterou jsou hodnoceny 

náklady a přínosy spojené s onemocněním a jeho léčbou. Zvolený horizont by měl být 

dostatečně dlouhý, aby umožnil spolehlivé a odůvodněné závěry týkající se hodnocení 

nákladů a přínosů porovnávaných intervencí [47,45] 

Diskontování 

Jakékoli ekonomické hodnocení, kde se náklady a přínosy počítají v průběhu více 

let, by mělo zvážit diskontování. Diskontování upravuje budoucích nákladů i přínosu na 

současnou tržní hodnotu. Doporučovanou výší diskontní sazby dle SUKL při hodnocení 

léčiv jsou 3 % ročně pro náklady i přínosy. Pro analýzu senzitivity je doporučeno uvést 

scénáře bez diskontní sazby (0 %) a scénář s 5 % diskontní sazbou [41].  ŠUKL, resp. 

slovenské Ministerstvo zdravotnictví požaduje diskontní sazbu na úrovni 5 %. 

Způsoby měření kvality života 

Kvalita života pro účely farmakoekonomického hodnocení se zpravidla měří 

standardizovanými metodami. Ve farmakoekonomickém hodnocení musí být vždy 

použita stejná metoda měření kvality života pro všechny (klinické) stavy, neboť 

jednotlivé metody nejsou vzájemně porovnatelné a vedou k odlišným dílčím hodnotám 

utility. Doporučovaným dotazníkem je EQ-5 D, případně specifické dotazníky, které lze 

převést na hodnoty dotazníku EQ-5D (za použití regrese, tzv. mapping algoritm). SUKL 

ve svém metodickém pokynu zvažuje přenositelnost hodnoty utility následovně. 

Nejpřesnějších výsledků je dosaženo použitím utility zjištěných v České republice na 

základě ohodnocení dle validovaných skórovacích tabulek pro ČR (které v době vydání 

tohoto dokumentu nejsou dostupné). Pokud nejsou dostupné lokální hodnoty utilit z ČR, 

doporučuje se použití utilit z Velké Británie. Důvody pro tento postup jsou obvykle 

snadná dostupnost britských utilit a porovnatelnost výsledků mezi správními řízeními, 
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neboť v současné době jsou právě britské hodnoty většinově používané [41]. Slovenské 

ministerstvo zdravotnictví doporučuje výpočet QALY vycházejících pomocí dotazníků 

EQ-5D, Health Utilities Index, vizuálně analogové škály (VAS) nebo pomocí metod Time 

trade off (TTO), Standard gamble (SG) [22].   

Následně pak pro potřeby výpočtu QALY je využit vzorec  

1 QALY = 1 rok života x hodnota utility (VAS, SG, TTO...) [22,41,48]. 

Citlivostní analýza/Analýza senzitivity  

Analýza senzitivity je nedílnou součástí každého farmakoekonomického hodnocení 

a má zahrnovat každý vstupní parametr nebo předpoklad, který může mít vliv na výsledek 

farmakoekonomického hodnocení, za účelem identifikace zdrojů nepřesnosti a nejistoty, 

jejich následné kvantifikace a posouzení vlivu na hodnotu výsledku. Cílem analýzy 

nejistoty je tedy i určení proměnných, které signifikantně ovlivňují výsledek studie [22, 

47].  

2.5.1 Analýza nákladové efektivity CEA 

Analýza nákladové efektivity CEA nebo též analýza efektivnosti nákladů, COE/CEA 

je typ medicínsko-ekonomického rozboru závisejícího na míře zlepšeni zdraví ve vztahu 

k různým terapeutickým postupům. Při hodnocení jsou porovnávány náklady vyjádřené 

v peněžních jednotkách s přínosy poskytované zdravotní péčí vyjádřené v nepeněžních 

jednotkách. Klinickou účinnost lze vyjádřit v přirozených jednotkách (např. Snížení 

morbidity, mortality). 

Při využívaní analýzy efektivnosti nákladů je počítán přírůstkový poměr nákladů a 

efektivnosti (ICER, incremental cost-effectiveness ratio). ICER je možné definovat jako 

dodatečné náklady vynaložené na dodatečnou jednotku zlepšení zdravotního stavu, které 

je možné dosáhnout zvolením navrhované efektivnější varianty léčby [22].  

 
(3.10) 

Cp – náklady stávající intervence Cn – náklady nové intervence, 

Ep – účinek stávající intervence   En – účinek navrhované intervence 

Výsledek ICER je pak možné interpretovat na Obrázku č. 3. Výsledný ICER pak v 

základním scénáři představuje číslo, které se vyskytuje v jednom ze čtyř kvadrantů (Q1 

– Q4). Jednotlivé barevné odstíny na grafu níže představují pravděpodobnost, se kterou 

je hodnocená intervence označena jakožto nákladově efektivní, resp. přijata (a následně 

financována/ hrazena). V zelených polích lze očekávat pozitivní hodnocení, naopak 

červená pole představují spíše odmítnutí/nedoporučení. Jak je patrné, jednotlivé barevné 

přechody (přijetí/odmítnutí) jsou rozděleny přímkou WTP (willingness to pay; hranice 
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ochoty platit za příslušný přidaný efekt nové terapie). Tato hranice je pro každý stát 

specifická [47,48]. 

 
Obrázek 3: interpretace výsledků ICER dle [48] 

2.5.2 Analýza nákladové užitečnosti CUA 

Analýza nákladové užitečnosti CUA je založená na měření přínosu jednotlivých 

terapeutických možností pomocí tzv. o kvalitu upravených roků života (QALYs, Quality-

Adjusted Life Years). CUA je variací CEA, kde je nahrazen klinický efekt konceptem 

QALY (popsáno v kapitole Nákladové analýzy – způsoby měření kvality života).  

Ministerstvo zdravotnictví SR definuje dvě prahové hodnoty: 

 1 = 24násobek referenční průměrné mzdy / QALY  

 2 = 35násobek referenční průměrné mzdy / QALY 

Prahové intervaly znamenají, že zdravotnický prostředek s poměrem nákladů a 

efektivnosti pod dolní krajní hodnotou intervalu 1 je považován za pozitivně nákladově 

efektivní, oproti tomu zdravotnický prostředek nebo technologie s poměrem nákladů a 

efektivity nad horní krajní hodnotou intervalu  2 se považuje za pozitivně neefektivní 

z hlediska nákladů. Zdravotnická pomůcka nebo jiná zdravotnická technologie 

s poměrem nákladů a efektivity mezi horní a dolní krajní hodnotou intervalu (mezi 1 a 

2) by měly být podrobeny dalšímu hodnocení [22,49]. 
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3 Výsledky 

3.1 Postup práce a návrh řešení 

Zadáním diplomové práce je analýza nákladové efektivity a analýza nákladové 

užitečnosti zdravotnického prostředku Cacipliq®. Jak je z názvu patrné jsou hlavními cíli 

nákladové analýzy CEA a CUA zdravotnického prostředku Cacipliq a dílčím cílem je 

následné vytvoření žádosti o získání úhradu tohoto prostředku na Slovensku.  

V první fázi této práce byla provedena analýza současného stavu problematiky, 

konkrétně jaké jsou další produkty na hojení chronických ran v kontextu diabetických 

ulcerací na českém trhu, a následovaly výsledky studii CEA a CUA v problematice hojení 

ran ve světě. Zpracovány byly také požadavky kladené na ZP při získání úhrady, jak 

v ČR, tak i v SR. 

Data do HTA studii CEA a CUA budou extrapolovány z dostupných klinických 

studii Cacipliqu a nákladové položky budou hodnoceny z perspektivy plátce zdravotní 

péče. Komparátory v případě CUA budou dva: standardní terapie dle příslušných 

doporučených standardů léčby diabetických ulcerací a vybraný hrazený zdravotnický 

prostředek. Pomocí Markovova modelu v programu R budou zpracovány výsledky 

v desetiletém horizontu. Hodnoty utilit pro diabetické ulcerace a jednotlivé stavy jsou 

uvedeny ve studii Redekop et Al. [53]. Výsledek analýz pak bude podroben analýze 

senzitivity dle podmínek stanoveným metodickým pokynem slovenského Ministerstva 

zdravotnictví. 

3.2 Epidemiologické údaje pro SR 

  Na Slovensku bylo v r. 2016 dispenzarizovaných 368 084 pacientů s diabetem 

mellitus (DM) a prevalenci 6 772 případů na 100 000 obyvatel, přičemž dalších 20-30 % 

pacientů (již ke známému počtu diabetiků) je možné předpokládat v latentní formě nebo 

ve formě prediabetických rizikových syndromů. Oproti roku 2000 se jejich počet zvýšil 

o 20 %. Ročně je diagnostikovaných přibližně 5 500 nových pacientů s DM [54]. 

Jedním z nejzávažnějších důsledků DM je syndrom diabetické nohy. Syndrom 

diabetické nohy (dále jen SDN) je dle WHO definován: „infekce, ulcerace anebo 

destrukce hlubokých tkaní spojená s neurologickými abnormalitami a s různým stupněm 

ischemické choroby dolních končetin. Nejzávažnější komplikace SDN je pak následná 

amputace. 

Na Slovensku počet amputaci dolních končetin v svislosti s DM vzrostl z 3 997 v 

roce 2010 na 4 272 amputaci dolních končetin v roku 2016. Toto je zajímavé například 

ve srovnání s Českou republikou, kde počet amputací spíše stagnuje navzdory stabilnímu 

růstu pacientů s diabetickou nohou. Celkový počet diabetiků na Slovensku s SDN byl 7 

663 v roce 2010 a 8 563 v roku 2016 [54].  



 

35 

 

 

Graf 1: Epidemiologie DM a SDN pro SK – vlastní tvorba dle [54] 

 

V Tabulce 11 jsou znázorněny epidemiologické údaje na Slovensku dle Martinka et al. 

z roku 2013 [66]. Závažnost této komplikace (SDN) dokazuje vysoká mortalita 39-68 % 

blízká k nejzávažnějším onkologickým onemocněním.  

Tabulka 11: Epidemiologické údaje SK o diabetické noze [66] 

Riziko rozvinutí ulcerace v průběhu trvání nemoci (života) 15 % 

Incidence ulcerace za rok 2–11 % 

Prevalence ulcerace 3–10 % 

Rekurence ulcerace v průběhu 5 let 50–70 % 

Průměrná doba hojení ulcerace 11-14 týdnů 

Amputací za rok na počet pacientů 0,25-1,8 % 

Rekurence amputací za 5 let 12 % 

Převážný typ amputace pod kotníkem 

5letá mortalita po amputaci 39–68 % 

Podíl na výdajích diabetes 20–40 % 

Riziko amputací muži/ženy 1,6krát vyšší u mužů 

 

3.3 Popis vybraného zdravotnického prostředku Cacipliq 

CACIPLIQ20® ve formě spreje obsahuje RGTA® biotechnologické polysacharidy, 

které napodobují a nahrazují degradovaný heparansulfát u chronických ran 

v extracelulární matrix. CACIPLIQ20® je indikován pro hojení chronických kožních 
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ulcerací, arteriálních vředů, diabetických ran a diabetické nohy a žilních vředů. Je 

kategorizován jako zdravotnický prostředek III. rizikové třídy. Výrobcem je francouzská 

společnost OTR 3. V tuto chvíli není plně hrazen v žádné zemi EU a pro jeho inovativní 

mechanismus účinku je zapotřebí vytvořit novou kategorii u zdravotnických prostředků 

zabývajících se hojení chronických ulcerací, diabetické nohy. 

Dávkování Cacipliqu je stanoveno na 2 x týdně s aplikací přímo na ránu. 1 dávka ve 

spreji pokryje přibližně 6-8 cm2 plochy ulcerace. Základem pro léčbu je vždy provedení 

pečlivého débridementu s vyloučením infekce v ráně. Současně pří léčbě Cacipliqem není 

dovoleno používat prostředky s obsahem jodu nebo produkty s obsahem stříbra.  

3.3.1 Fyzikální a chemický popis mechanismu účinku Cacipliqu 

Při aplikaci Cacipliqu se molekuly RGTA® váženou na vazebná místa 

degradovaného heparansulfátu v extracelulární prostoru. Protože nově vytvořené vazby 

pomocí RGTA molekul neumí glykanáza štěpit, může dojít k vytvoření pevné matrixové 

struktury, která podporuje přirozenou obnovu extracelulární organizace a následnému 

hojení tkáně (schéma Obr.4). 

Molekuly RGTA mají dvě mechanické funkce při obnově tkáně: 

A) Strukturální funkce umožnuje reorganizaci architektury extracelulárního 

prostoru nahrazením degradovaného heparansulfátu 

B) Ochranná funkce je významná strukturálních a komunikačních proteinů 

(cytokinů) 

Obrázek 4: Cacipliq mechanismus účinku dle [56] 
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3.3.2 Cacipliq přehled klinických studii a jejich výsledků 

Proces vyhledávání klinických studii Cacipliqu v databázích: Web of Science, 

Google  Scholar, Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 

(ANSM), Haute Autorité de santé (HAS), PubMed,  EMC DataPharm, National Institute 

for Clinical Excellence (NICE) Guidance, Cochrane zahrnoval klíčová slova: 

• RGTA 

• CACIPLIQ 

• „venous ulcer“ a „arterial ulcers“ a „diabetic wounds and foot ulcer“ 

Na základě stanovených kritérii v databázích bylo nalezeno celkem 7 studii, článků 

obsahující klinické výstupy a přesnou metodologii a klinickým výstupem (Tabulka 12). 
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Tabulka 12: Přehled klinických studii Cacipliq – vlastní tvorba 

Klinická data Autor Rok Klinický výstup při použití Cacipliqu 

Regenerating matrix-based therapy for chronic 

wound healing: a prospective within subject pilot 

study [15] 

Suzanne L. Groah  2011 22 % léčených ulcerací bylo kompletně zhojeno. Po 4 týdnech: o 

15,2 - 18,2 % se snížila velikost chronických ran, po 8 týdnech: 

redukce velikost ran o 18-26%. Bolestivost v ráně měřena dle VPAS 

a WPS sníženo o 60% respektivě 70%. 

First clinical pilot study on critical ischemic leg 

ulcers with matrix therapy regenerating agent 

(RGTA®) technology [16] 

P. Desgranges  2011 Po 4 týdnech: redukce plochy ulcerace o 35 %, Po 8 týdnech: 

redukce plochy o 53 %, 5 ulcerací plně zhojeno. Po 3 měsících: další 

dvě zhojení (58 % plně zhojeno) Po 12 měsících: 8 pacientů plně 

zhojeno, bez znovuotevření ulcerace, bez amputace. 

Matrix protection therapy in diabetic foot ulcers: 

pilot study of CACIPLIQ20®  [57] 

Ines Slim  2012 Od prvního týdne signifikantní snížení plochy ulcerace. Po 10 

týdnech: 6 pacientů zhojeno bez rekurence.  

Refractory sickle cell leg ulcer: is heparan sulfate 

a new hope? [58] 

S. Hayek  2016 Po 2 týdnech: pokles bolesti na VAS o 2-3 stupně. Po 8 týdnech: 

kompletní zhojení Po 12 týdnech: bez rekurencí a bolestivost 0 na 

VAS. 

RGTA in a diabetic patient with necrotizing 

fasciitis.[59] 

 A. Meftah  2014 Po 11 týdnech: úplné uzavření ulcerace na obou okrajích . 

Efficacy of a new heparin sulfate mimetic 

dressing in the healing of foot and lower 

extremity ulcerations in type 2 diabetes: a case 

series. [60] 

Nikolaos Papanas 2016 Kompletní zhojení u všech sledovaných pacientů. Průměrná doba 

zhojení byla 4.92 měsíce (rozpětí 2-12 měsíců). 

 Stewart-Bluefarb symdrome: review of the 

literature and case report of chronic ulcer 

treatment with heparin sulfate 

(CACIPLIQ20®)[61]  

Shady Hayek  2013 Po 4 týdnech kompletní zhojení, snížená bolestivost. 
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3.3.3 Vstupy pro ekonomicko-klinické efekty 

Pro určení ekonomicko-klinických efektů byla využita literární rešerše na produkt 

Cacipliq (Tabulka 12), které se zabývají zejména čtyřmi důsledky hojení – uzavření 

ulcerace, amputace, obnova ulcerace a vedlejší účinky. Tyto efekty jsou následně využity 

jako kritéria hodnocení. 

Vyhledávaná klíčová slova v rámci rešerše: Complete closure without recurrences, 

Amputations, Reopening ulcer, Side effects. 

Z celkové rešerše (Tabulka 11) byla pro produkt Cacipliq využita studie [16], ve 

které jsou nejsrozumitelněji prezentovány výsledky a u obou studií byly dodrženy 

indikační podmínky diabetické nohy u pacientů s vysokým rizikem amputace. Pro snížení 

zkreslení výsledků bylo jako další kritérium zvolená délka sledování pacientů po dobu 

dvanácti měsíců. Po uplynutí této lhůty se minimalizuje riziko znovu otevření rány.  

Z hlediska komparátoru Heberprotu se v tomto bodě shoduje studie Fernández‐

Montequín JI et al. [62], která také jako sleduje vzorek pacientů z dlouhodobějšího 

hlediska 1 roku.  Tato studie taktéž prezentuje výsledky doporučené standartní terapie o 

chronickou rány = GWC, která byla zvolena jako druhý komparátor produktu Cacipliq.  

3.3.4 Vybraná studie Cacipliq pro komparaci Desgranges et Al. [16] 

Cílem této prospektivní pilotní studie bylo vyhodnotit léčbu CACIPLIQ® u pacientů 

s chronické vředy dolních končetin spojených s diabetem, kteří trpí zároveň periferním 

arteriálním onemocněním dle Lericha a Fontaine stupeň IV. Do této studie byli zahrnuti 

pouze pacienti, kde skupina lékařů a chirurgů dospěla k názoru, že není možná 

revaskularizační operace, a zároveň je zde vysoké riziko amputace.   

Cacipliq byl opakovaně aplikován každé 3 nebo 4 dny do konečného zhojení nebo 

po 10 týdnů. Pacienti, jejichž ulcerace nebyly na konci prvního měsíce úplně vyléčeny, 

mohli požádat o druhý měsíc léčby. Pacienti s přetrvávajícími ranami mohli po dvou 

měsících požádat o třetí měsíc léčby. Účinek léčby byl hodnocen v následujícím čase 

body: den 3, týden 1, týden 2, týden 3, týden 4, pak každé 4 týdny až do 12. týdne.  

Výsledky studie u 12 pacientů (medián věku, 71 let) se 14 ulceracemi s průměrnou 

plochou 14,15cm2 a minimálně 7 měsíce nehojícího se stavu. Po 4 týdnech léčby 

Cacipliqem došlo k redukci plochy ulcerace o 35 % (p <0,001) a zlepšení u 85% ulceraci, 

53 % (p <0,001) po 8 týdnech a plnému zhojení u 5 ulcerací. Na obrázku č. 5 je vykreslen 

vývoj zhojení průměrné plochy ulcerace v čase dělená počáteční plochou ulcerace. 

 Podávání Cacipliqu bylo prodlouženo u 6 pacientů na 3 měsíce a další dva byly plně 

zhojeni. Celkem bylo plně zhojeno 7 z 12 pacientů (58 %). Následný follow up u pacientů 

po dobu 24 měsíců nezaznamenal znovuotevření ulcerace nebo nutnost amputace. Během 
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studie nebyl zaznamenán u pacientů žádný nežádoucí účinek nebo nesnášenlivost 

Cacipliqu. 

 

 

Obrázek 5: Vývoj změny plochy ulcerace použitím Cacipliqu dle [16] 

3.3.5 Studie komparátoru Heberprot  

Heberprot-P je jedním z nejnovějších produktů na trhu spojeným s léčbou 

diabetické nohy a jeho použití je také jako v případě Cacipliqu doporučeno v případech 

pacientů s vysokým rizikem amputace. Zároveň byl hledán produkt s odlišný 

mechanismem účinku oproti standardní léčbě pomocí produktů vlhkého hojení, s aplikací 

přímo do rány jako v případě Cacipliqu.  Heberprot-P obsahuje rekombinantní lidský 

epidermální růstový faktor a jeho indikací je léčba diabetických pacientů s 

neuropatickými a ischemickými vředy, ve stupních 3 a 4 klasifikačního systému dle 

Wagnera, s plochou ulcerace vetší než 1 cm2 [62].  

Pro budoucí srovnání byla nalezena multicentrická, dvojitě zaslepená, placebem 

kontrolovaná studie Fernández-Montequin et Al. [62]. Hlavním parametrem pro zařazení 

do studie pro dospělé pacienty byla klasifikace diabetické nohy stupněm (2)3 nebo 4 

Wágnerovy škály. Ta je definována jako hluboká ulcerace s flegmónou, abscesem nebo 

osteomyelitidou pro stupeň 3 a lokalizovanou gangrénou pro stupeň 4[66]. Vyřazovacím 

kritériem této studie byla také jako u studie Desgranges et al. pro Cacipliq možnost 

chirurgické revaskularizace. Studie byla rozdělena na 3 větve/skupiny pacientů. V první 

skupině bylo sledována 53 pacientů (follow up dokončilo 42) a Heberprot byl podáván v 

dávce 75 µg, v druhé skupině v dávce 25 µg (dokončilo 28) a ve třetí skupině označené 

Placebo byly podávány veškeré produkty dle GWC (good wound care) zahrnující 

prostředky vlhkého hojení. Heberprot byl podáván 3 x týdně v délce 2 měsíců (8 týdnů).  
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Výsledky, které byly využity pro další zpracování jsou znázorněny v Tabulce 12.  

Tabulka 13: Výsledky studie Heberprot sk.I vs  GWC sk.III  dle Fernandéz-Montequin et Al. [62] 

 Skupina I. 

(N=53) 

Skupina 

II. 

 (N= 48) 

Skupina III. 

(N=48) 

Počet týdnů do uzavření ulcerace 

(95 % CL) 
14 (11-17) 12 (9-14) 20 (14-25) 

Kompletní uzavření ulcerace bez 

rekurence 
40 75 % 25 52 % 25 52 % 

Obnova ulcerace 0 0 % 0 0 % 2 4 % 

Přetrvávající ulcerace i po skončení 

follow up periody 
1 2 % 3 6 % 2 4 % 

Amputace 7 13 % 10 21 % 12 25 % 

Úmrtí 2 4 % 2 4 % 2 4 % 

Vyřazeni ze sledování, přesunuti 3 6 % 8 17 % 5 15 % 

 

Slovenské Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že i přes to, že produkt Heberprot-P 

neobdržel registraci od Evropské agentury pro léčivé přípravky nebo slovenského úřadu 

pro registraci léčiv (Slovenského institutu pro kontrolu léčiv), může být podáván 

pacientům na Slovensku. Jedná se o výjimku ze slovenského legislativního zákona č. 

362/2011, který prohlašuje, že k léčbě mohou být použity pouze léčivé přípravky s 

registrací. Cena jednoho balení (dluh, který se odečítá z Kubánské deblokace) se 

pohybuje na úrovni 760 € za jednu dávku. V jedné dávce se podává jedna ampulka přímo 

do rány. Pacient dle stavu dostává až tři dávky léku týdně a celá léčba trvá 6 až 8 týdnů. 

Tzn. náklady na léčbu se pohybují okolo 18 240 € na jednoho pacienta.  
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3.3.6 Vyhodnocení efektů pomocí multikriteriálního rozhodování 

Pro vyhodnocení efektivnosti jednotlivých variant byla zvolena metoda Topsis. Pro 

tyto účely byla sestavena a oslovena expertní skupina čtyř expertů z oboru podiatrie. Dva 

lékaři, vrchní sestra a převazová sestra z interního oddělení Strahov VFN v Praze, kteří 

na základě týmové diskuze dospěli k hodnocení v rámci párového porovnání kritérií 

Saatyho matice. 

Expertní skupina mezi sebou párově porovnávala podle vztahu (3.2) daná kritéria na 

stupnici preferencí 1, 3, 5, 7 a 9.  Výpočet vah pak pomocí postupu pracující 

s geometrickým průměrem dle vztahu (3.4) aplikujeme na matici. Výsledky hodnocení 

jsou prezentovány v Tabulce 14.  

Tabulka 14: Saatyho matice  

 Uzavření 

ulcerace 
Amputace 

Obnova 

Ulcerace 

Vedlejší 

účinky 

Geometrick

ý průměr 
V(váhy) 

Uzavření 

ulcerace 
1 9 0,14285 7 1,73205 0,34 

Amputace 0,11111 1 0,2 0,14285 0,23736 0,05 

Obnova 

Ulcerace 
7 5 1 0,33333 1,84814 0,36 

Vedlejší 

účinky 
0,14285 7 3 1 1,31607 0,26 

 

Následně byla sestavena kriteriální matice (viz Tabulka 15), kde byly jako varianty 

použity vybrané intervence a jako kritéria společné výstupy ze studii pro Cacipliq [16] a 

Heberprot s GWC [62] s určením minimalizačních a maximalizační váh kritérií. 

Tabulka 15: intervence Cacipliq dle [16], Heberprot s GWC [62] vlastní tvorba 

  Uzavření ulcerace Amputace Obnova Ulcerace Vedlejší účinky 

Cacipliq  57 % 0 % 0 % 0 % 

Heberproot P 75 % 13 % 0 % 6 % 

Gwc 52 % 25 % 4 % 0 % 

Váhy 0,34 0,05 0,36 0,26 

Povaha váhy MAX MIN MIN MIN 

 

Matici normalizujeme dle rovnice (3.5). Pomocí vztahu (3.6) je vytvořena vážená 

kriteriální matice s ohledem na minimalizační či maximalizační povahu kritéria (Tabulka 

16). 
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Tabulka 16: Vážená kriteriální matice dle min./max. vlastní tvorba 

  Uzavření ulcerace Amputace Obnova Ulcerace Vedlejší účinky 

Cacipliq  18 % 0 % 0 % 0 % 

Heberproot P 24 % -2 % 0 % -26 % 

Gwc 16 % -4 % -36 % 0 % 

 

V dalším kroku je proveden výpočet bazální a ideální hodnoty a s vyhodnocením 

vzdálenosti jednotlivých variant od těchto hodnot dle vzorců 3.7. s výsledky v Tabulce 

17. 

Tabulka 17: určení bazálních hodnot, vlastní tvorba 

Určení bazální hodnoty D 16 % -4 % -36 % -26 % 

Určení ideální hodnoty H 24 % 0 % 0 % 0 % 

 

Dle vztahu 3.8 je určena vzdálenost variant 𝐷𝑖
− od bazálních hodnot a vzdálenost 

𝐻𝑖
+ od ideálních hodnot, které jsou znázorněny v Tabulce 18. 

Tabulka 18: Určení vzdálenosti od bazálních a ideálních hodnot vlastní tvorba 

Vzdálenost buňky od D bazální 

hodnoty     

Odmocnina 

řádků D- 

Cacipliq  0,0002 0,0017 0,1296 0,0657 0,4441 

Heberproot P 0,0053 0,0004 0,1296 0,0000 0,3679 

Gwc 0,0000 0,0000 0,0000 0,0657 0,2564 

      
Vzdálenost buňky od H ideální 

hodnoty     

Odmocnina 

řádku H+ 

Cacipliq  0,0033 0,0000 0,0000 0,0000 0,0573 

Heberproot P 0,0000 0,0005 0,0000 0,0657 0,2573 

Gwc 0,0053 0,0017 0,1296 0,0000 0,3696 

 

V návaznosti na poslední krok podle rovnice (3.9) s výsledky zobrazenými v Tabulce 19, 

lze vyčíst, že nejvyššího výsledného efektu dosahuje produkt Cacipliq. 
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Tabulka 19: Výsledné hodnoty Topsis 

Produkt Výsledný efekt Pořadí variant 

Cacipliq 0,88568 První 

Heberproot P 0,58846 Druhý 

Gwc 0,40953 Třetí 

3.4 Analýza nákladové efektivity CEA 

Analýza nákladové efektivity (CEA) hodnotila efektivitu vyložených nákladů na 

intervenci při léčbě nehojících se chronických ulcerací spojených s komplikací diabetu a 

s vysokým rizikem amputace s využitím hodnot efektů z multikriteriální analýzy pomocí 

metody Topsis z Tabulky 19. 

3.4.1 Náklady 

Podklady pro výpočet vycházejí z nákladů poskytovatelů a plátců zdravotního 

pojištění, platných cen zdravotních prostředků na Slovensku (k 1.4.2019) a standardní 

klinické praxi. Předpoklad pro výpočet nákladů v analýze bylo stanovení chronické 

diabetické ulcerace o velikosti 100 cm2.  

Náklady na výkon ošetření velké ulcerace dle nařízení vlády č. 776/2004 Z. z. 

„Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných 

výkonov“ je stanoveno pod kódem 2018 a a je oceněno 400 body, kdy bod ve 

specializované ambulanci je ohodnocen standardně v roce 2019 u všech slovenských 

zdravotních pojišťoven Dovera, Union a VZSP částkou 0,0193€.  Standardní ošetření dle 

výkonu 2018 a bude tedy odpovídat 7,72 € pro všechny produkty v modelu. 

GWC: náklady dle standardní léčebné praxe na Slovensku   

Náklady na převaz 100 cm2 dle kategorizačního seznamu zdravotnických prostředků 

na Slovensku jsou 2,38 € a bez doplatku pro pacienta, tedy na úrovni plně hrazeného 

zdravotnického prostředku jsou přípravky Curasorb, Sorbalgon, Suprasorb A, Obväz 

alginátový Biatain Alginate a MEDISORB A [65]. 

• Náklady na převaz – krytí 100 cm2 = 2,38 € 

• Náklady na výkon (kód 2018a) = 7,72 € 

• Počet převazů dle doporučení GWC na Slovensku za rok = 104  

Celkové náklady na GWC: 1050 € 

Cacipliq20  

obsahuje 7,5 ml účinné látky v balení a jedno stlačení pumpičky spreje pokryje 

plochu 8 cm2 a uvolní 0,14ml roztoku. Na pokrytí 100 cm2 je potřeba 13 x stlačení 
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pumpičky, 1,82 ml. roztoku a celé balení tedy vydrží přibližně na 4 plné aplikace. 

Doporučené dávkování je aplikace 2 x týdně.  Pokud budeme aplikovat na dobu léčení 

max. 7 měsíců…přibližně 30 týdnů tzn. spotřebu 15 balení Cacipliqu. Cena jednoho 

balení je určena 149,82 €. 

• 15 balení Cacipliq = 15 x 149,82 € = 2247,3 € 

• Náklady na převaz krytí 100 cm2 = 2,38 € 

• Náklady na výkon (kód 2018 a) = 7,72 € 

• Počet převazů za 7 měsíců, resp.30 týdnů = 60 

Celkové náklady Cacipliq: 2 247,3 + 60 x (2,38+7,72) = 2 853,3 € 

Heberprot – P: 

Cena jednoho balení se pohybuje na úrovni 760 € za jednu dávku. V jedné dávce se 

podává jedna ampulka injekčně přímo do rány a pacient dle stavu dostává až 3 dávky léku 

týdně. Celá léčba trvá 6-8 týdnů.  Celkové náklady na lék jsou 18 240 €. 

• Náklady na převaz krytí 100 cm2 = 2,38 € 

• Náklady na výkon (kód 2018 a) = 7,72 € 

• Počet převazů za 8 týdnů: 24 

Celkové náklady Heberprot-P: 18 240 + 24 x (2,38+7,72) = 18 482,40 € 

3.4.2 Výsledek CEA  

Náklady byly zpracovány z perspektivy plátce zdravotní péče při zahrnutí ročních 

přímých nákladů na produkty Heberprot, Cacipliq a GWC s výsledky efektů z 

multikriteriálního rozhodování. Výsledek analýzy nákladové efektivity je znázorněn v 

Tabulce 20. Jednotlivé intervence jsou vzestupně seřazeny dle nákladů a následně bylo 

vypočtena hodnota ICER. Předposlední sloupec Tabulky 20 vyjadřuje ICER oproti 

intervenci v pořadí nákladů předcházející a poslední sloupec ICER oproti intervenci 

s nejnižšími náklady. 

 

Tabulka 20: Výsledky analýzy nákladové efektivity [vlastní tvorba] 

X Efekt Náklady  CE 𝑪𝒙 – 𝑪𝒙−𝟏

𝑬𝒙 − 𝑬𝒙−𝟏
 

𝑪𝒙 – 𝑪𝟏

𝑬𝒙 − 𝑬𝟏
 

(zdroj MKA) 

Gwc 0,40953 1050 €  2564    

Cacipliq 0,88568 2853 € 3221 3787 €  

Heberproot P 0,58846 18482 € 31407 -52584 € 97424 € 
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Výsledná hodnota CE popisuje efekt na peněžní jednotky nákladu, která je u Cacipliqu 

vyšší 3221, tedy horší než u intervence GWC 2564, ale nižší, tedy lepší, než v případě 

experimentálního hrazeného léku Heberprotu 31407.   

Cacipliq má 3 787 € vyšší náklad na jednotku výsledného efektu oproti GWC, ale je 

účinnější. Záporná hodnota ICER porovnání Cacipliqu vs Heberprotu, vyjadřují, že 

intervence Cacipliq je dominantní. 

3.5 Analýza nákladů a užitku (CUA) 

Cílem této analýzy je prokázání nákladové efektivity a užitečnosti zdravotnického 

prostředku Cacipliq v léčbě chronických ran spojených s diabetem za účelem zařazení 

zdravotnického prostředku do kategorizačního seznamu zdravotnických prostředků na 

Slovensku.  

Analýza byla vypracovaná v souladu s požadavkem Zákona MZ SR č. 363/2011 „O 

rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín 

na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. 

Dále byla zahrnuta vyhláška MZ SR č. 423/2011 „o podrobnostiach medicínsko-

ekonomického rozboru zdravotníckej pomôcky a s Metodickou pomôckou pre 

vykonávanie farmako-ekonomického rozboru lieku a medicínsko-ekonomického rozboru 

zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny“ ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví 

Slovenské republiky č. 423/2011 Z. z. Analýza vychází z reálných nákladů poskytovatelů 

a plátců zdravotního pojištění, platných cen zdravotních prostředků na Slovensku (k 

1. 4. 2019) a standardní klinické praxe.  

Protože ulcerace dolních končetin má výrazný vliv na kvalitu života pacientů, může 

vést k celoživotním zdravotním následkům, mají náklady a dopady léčby 10letý časový 

horizont. Délka cyklu je nastavena na 1 rok. Z tohoto důvodu bylo v medicínsko-

ekonomické analýze zvolen modelovaní prostřednictvím Markovova modelu v 10letém 

časovém horizontu.  

3.5.1 Metodika analýzy podle Markovova modelu 

Kompletní výsledky byly zpracovány pomocí volně dostupného Programu R. R je 

programovací jazyk a prostředí určené pro statistickou analýzu dat a jejich grafické 

zobrazení. Jde o implementaci programovacího jazyka S pod svobodnou licencí. Program 

R byl rozšířen o dva moduly Heemod a Diagram. Heemod je volně stažitelný model 

obsahující Markovův model pro zdravotně – ekonomická hodnocení intervencí. Příklad 

kódování programu R je uvedeno v Příloze II. 

Pro výpočet CEA a CUA pomocí programu R byly použity opět výsledky studii 

Degrandes et Al. [16] pro Cacipliq a Heberprot s výsledky studie Fernándeze-Montequína 

et Al. [62].   
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Na začátku modelu dle studii je výchozím stavem pacient s nehojící se ulcerací a 

s vysokým rizikem amputace. Pro zjednodušení modelu obsahující 4 stavy je vyloučena 

smrt. Markovův model byl vytvořen k porovnání nákladů a účinků Cacipliqu vs 

Heberprot nebo Cacipliqu vs GWC s prodloužením na definovaný časový horizont. 

Z výsledků studií vyplývá, že pokud ke zhojení nedošlo během 3–7 měsíců léčby 

Cacilpliqu [16] resp. 8 týdnů u Heberprotu [62] nebyl dodatečný klinický efekt v 

následujících letech pozorován, a nepromítá se tedy ani do modelace v následujících 

letech. Zde se pak uplatňují výsledky/přechodové stavy třetí větve z výše definované 

studie Fernándeze-Montequína et al. [62], a to léčba pomocí standardní léčby o chronické 

rány GWC, která odpovídá současným standardům léčby v Čechách i na Slovensku.  

Přechodové stavy v modelu: 

• Léčba „lec“ 

• Ulcerace „ulc“ 

• Bez ulcerace „bezulc“ 

• Amputace „amp“ 

Obrázek 6 Stavový diagram modelu Cacipliq vs Heberprot resp. Cacipliq vs GWC 
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Model dle stavového diagramu (Obrázek 5) v definovaném časovém horizontu 

Cacipliq vs Heberprot má v prvním roce stav „lec“ – léčení uvedenými preparáty, který 

může přejít do 3 následných stavů „ulc“ = stav ulcerace, vyléčení „bezulc“ anebo „amp“ 

do stavu, kdy je pacientovi nutné nohu amputovat. V následujících letech, Cacipliq ani 

Heberprot nejsou aplikovány, a jsou použity hodnoty GWC.  Hodnoty přechodových 

stavů jsou zaznamenány v Tabulce 21. 

Tabulka 21: Přechodové stavy Markovova modelu dle [16,62] 

    ulc bezulc amp 

Heberprot ulc 0,12 0,75 0,13 

bezulc 0 1 0 

amp 0 0 1 

Cacipliq ulc 0,42 0,58 0 

bezulc 0 1 0 

amp 0 0 1 

GWC ulc 0,23 0,52 0,25 

bezulc 0 1 0 

amp 0  0 1 

 

 

3.5.2 Utility zdravotních stavů 

Utility zdravotních stavů jsou založeny na publikovaném vědeckém článku Redekop 

et al. využívající metodologii TTO která je znázorněna v Tabulce 22 [64]. 

Tabulka 22: Střední hodnoty utilit pro diabetické ulcerace a amputace (95 % interval spolehlivosti) [64] 

 
Bez 

předchozí 

amputace 

Pouze 

amputace 

prstů 1+ 

Amputace 

chodidla 

Amputace 

nohy 

Amputace 

obou 

chodidel 

nebo nohou 

Bez aktivní 

ulcerace 

0.84 0.74 

 (0.70, 0.78) 

0.68  

(0.63, 0.72) 

0.62, 

 (0.57, 0.67) 

0.51  

(0.46, 0.55) 

Aktivní 

neinfikovaná 

ulcerace 

0.75  

(0.71, 0.79) 

0.68  

(0.64, 0.73) 

0.63  

(0.59, 0.68) 

0.57 

 (0.53, 0.62) 

 

Aktivní 

infikovaná 

ulcerace 

0.7  

(0.66, 0.75) 

0.65  

(0.60, 0.69) 

0.59  

(0.54, 0.63) 

0.55 

 (0.50, 0.59) 
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Do modelu jsou vloženy hodnoty utilit z Tabulky 22 a přiřazeny k jednotlivým 

stavům v Tabulce 23. Hodnoty odpovídají neinfikovaným ulceracím. Dle příbalových 

informací produktu Cacipliq je lokální infekce v ulceraci kontraindikací, a proto není u 

infikovaných ulcerací tento produkt možné podávat a současně bude pro objektivitu 

následné žádosti o úhradu tato informace zdůrazněna.   

Tabulka 23. Hodnoty utilit v modelu CUA pro uvedené stavy dle [64] 

Stav Utility 

Léčba “lec“ 0,75 

Ulcerace “ulc“ 0,75 

Bezulcerace = zhojení “bezulc“ 0,84 

Amputace “amp“ 0,62 

 

3.5.3 Náklady 

Podklady pro započítání vycházejí z nákladů poskytovatelů a plátců zdravotního 

pojištění, platných cen zdravotních prostředků na Slovensku (k 1.4.2019) a standardní 

klinické praxi. Předpoklad pro výpočet nákladů byla stanovena chronická diabetická 

ulcerace o velikosti 100 cm2 a odpovídá nákladům u analýzy CEA v kapitole 5.5.1 kde 

jsou podrobněji popsány. Pro doplnění k jednotlivým stavům byly zjištěny náklady na 

amputace a bez ulcerace, respektive zhojení. 

Amputace 

Náklady na amputace byly převzaty ze slovenské studie Tesar et Al. [35], který ve 

své studii zaměřenou na zhodnocení nákladové užitečnosti produktu Heberprot definuje 

průměrné náklady na amputaci částkou 40 000 €. Prakticky stejnou částku z pohledu 

pojišťovny odhaduje Dr. Leško z Oddělení cévní chirurgie při FNsP J.A.. Reimana v 

Prešově a uvádí statistiku jejich průměrné doby hospitalizace při amputaci SDN na 70 

dnů.   

Zhojení ulcerace 

V případě zhojení ulcerace v tomto modelu nejsou přímé náklady z pohledu 

pojišťovny generovány a vykazovány,  proto je náklad pro tento stav nulový. Preventivní 

prohlídky jsou spojeny s běžnou návštěvou diabetologické ambulance a nejsou tedy 

vykazovány pro případnou preventivní kontrolu SDN. Hodnoty nákladů pro jednotlivé 

stavy v modelu jsou zobrazeny v Tabulce 24.  
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Tabulka 24: Roční přímé náklady z pohledu plátce (VSZP) dle metod. pokynu [vlastní tvorba] 

Náklady Ulcerace Bez ulcerace Amputace 

Heberprot 18 482 € -   € 40 000 € 

Cacipliq 2 853 € -   € 40 000 € 

GWC 1 050 € -   € 40 000 € 

 

3.5.4 Výsledky analýzy nákladů a užitku  

Pro 10letý horizont s 5 % diskontní sazbou v programu R jsme využili knihovnu 

Heemod. Výsledky ukazují náklady na jednoho pacienta. Ve zpracovaném Markovově 

modelu analýzy nákladů a užitku vychází Cacipliq jako dominantní intervence v 

porovnání s Heberprotem i s GWC (Tabulka 25, 26). V případě nižších nákladů a zároveň 

vyššího efektu (QALY) dominantní intervence již není nutné počítat ICER, přesto je 

v Tabulce 26 znázorněn pro vyšší přesnost. Cacipliq v 10letém časovém horizontu při 

modelaci generoval přímé náklady z pohledu plátce zdravotního pojištění 36 656 € a 

přinesl klinický efekt 6,52 QALY. Nákladově byl levnější v 10letém horizontu o 22 210 

€ oproti Heberprotu a o 59 239 € oproti GWC. Nejvyšší rozdíl v QUALY byl v porovnání 

s GWC o 0,310 QALY. Náklad na 1 QALY je v případě Cacipliqu o 5432 € levnější 

oproti Heberprotu a o 9810 € levnější v případě GWC. 

Tabulka 25: CUA výsledky náklady a efekt (QALY) 

10 – letý horizont Náklady Efekt (QALY) Náklad na 1 QALY 

Cacipliq 36 656 € 6,5277 5615 € 

Heberprot 71 586 € 6,4799 11 047 € 

GWC 95 896 € 6,2168 15 425 € 

 

Tabulka 26: CUA výsledky  

10 – letý horizont Rozdíl v nákladech Rozdíl QALY ICER 

Cacipliq vs Heberprot - 22 210 € 0,0475 -466 663 € 

Cacipliq vs GWC -59 239 € 0,310 -190 620 € 

 

3.5.5 Citlivostní analýza  

Jednocestná citlivostní analýza byla provedena za účelem zjištění vlivu změny 

klíčových parametrů na výsledek analýzy nákladů a užitku. Metodický pokyn 
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slovenského Ministerstva zdravotnictví uvádí, že při použití modelovaní, je nutné provést 

jednocestnou analýzu senzitivity na všechny proměnné při změně hodnot +/- 30 %. 

Změna parametrů: 

• Náklady amputace +/- 30 

• Náklady léčby Cacipliqem +/- 30% 

• Náklady léčby Heberprotem  

• Náklady léčby GWC +/- 30% 

• Změna hodnoty utility amputace u diab. pac. +/- 30% 

• Změna hodnoty utility bez ulcerace = zhojení +/- 30% 

• Změna hodnoty utility ulcerace+/- 30% 

• Diskontní sazba 3,5% nebo 6% 

• Časový horizont 7 nebo 13 let 
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Tabulka 27: Citlivostní analýza Cacipliq vs Heberprot 

Cacipliq vs 

Heberprot 

Spec.vlivu Náklady 

[€] 

QALY ICER Cost 

diff. 

[€] 

Effect 

diff. 

Náklady 

amputace 

-30 % 26 253 6,53 -373 439 -17 774 0,048 

30 % 47 060 6,53 -559 888 -26 648 0,048 

Náklady 

Cacipliq 

-30 % 36 229 6,53 -475 655 -22 639 0,048 

30 % 37 085 6,53 -457 672 -21 783 0,048 

Náklady 

Heberprot 

-30 % 36 657 6,53 -408 415 -19 438 0,048 

30 % 36 657 6,53 -524 911 -24 983 0,048 

Náklady GWC -30 % 36 491 6,53 -469 145 -22 329 0,048 

30 % 36 822 6,53 -464 181 -22 093 0,048 

Utilita 

amputace 

-30 % 36 657 6,37 -190 866 -22 211 0,116 

30 % 36 657 6,69 1 048 736 -22 211 -0,021 

Utilita zhojení -30 % 36 657 4,96 -454 039 -22 211 0,049 

30 % 36 657 8,09 -480 010 -22 211 0,046 

Utilit ulcerace -30 % 36 657 6,30 603 875 -22 211 -0,037 

30 % 36 657 6,76 -168 302 -22 211 0,132 

Diskontace 3,5 % 36 657 6,53 -466 663 -22 211 0,048 

6,0 % 35 032 6,86 -342 423 -21 779 0,064 

Časový 

horizont 

7 let 25 572 4.88 -592 356 -19 560 0.03 

13 let 46 231 7.94 -407 080 -24 499 0.06 

 

Z 18 vlivů citlivostní analýzy Cacipliq vs Heberprot vlivy změnily dominantní 

intervenci Cacipliqu, změna hodnoty utility ulcerace – 30 % a utility amputace o + 30 % 

zvýrazněné v Tabulce 27. Nejvyšší vliv na celkové náklady mimo prodloužení časového 

horizontu vykazuje změna nákladů amputace. Z pohledu nejvyššího celkového efektu 

v jednotkách QALY je pro Cacipliq změna utility zhojení a utility amputace. Nejvyššího 

kladného i záporného inkrementální efektu dosahuje Cacipliq u změny utility ulcerace. 

Pro přehlednost jsou sestupně seřazeny vlivy nákladu Cacipliqu na 1 QALY a ICER 

v Tabulce 28. 
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Tabulka 28: - specifikace vlivu na náklad 1 QALY a ICER Cacipliq vs Heberprot 

Spec.vlivu Náklad CAC. 

1 QALY [€] 

Spec.vlivu ICER 

Časový horizont + 30 %  9359 Utilita amputace +30 % 1 048 736 

Utilita zhojení -30 % 7391 Utilit ulcerace -30 % 603 875 

Náklady amputace +30 % 7207 Utilit ulcerace +30 % -168 302 

Utilit ulcerace -30 % 5819 Utilita amputace -30 % -190 866 

Utilita amputace -30 % 5755 Diskontace +30 %  -342 423 

Náklady Cacipliq +30 % 5679 Náklady amputace -30 % -373 439 

Náklady GWC +30 % 5639 Časový horizont + 30 %  -407 080 

Náklady Heberprot -30 % 5614 Náklady Heberprot -30 % -408 415 

Náklady Heberprot 30 % 5614 Utilita zhojení -30 % -454 039 

Diskontace -30 %  5614 Náklady Cacipliq +30 % -457 672 

Náklady GWC -30 % 5588 Náklady GWC +30 % -464 181 

Náklady Cacipliq -30 % 5548 Diskontace -30 %  -466 663 

Utilita amputace +30 % 5479 Náklady GWC -30 % -469 145 

Utilit ulcerace +30 % 5423 Náklady Cacipliq -30 % -475 655 

Časový horizont -30 % (7) 5240 Utilita zhojení +30 % -480 010 

Diskontace +30 % (6) 5107 Náklady Heberprot 30 % -524 911 

Utilita zhojení +30 % 4531 Náklady amputace +30 % -559 888 

Náklady amputace -30 % 4020 Časový horizont -30 %  -592 356 
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Tabulka 29: Citlivostní analýza Cacipliq vs GWC 

Cacipliq vs GWC Spec. vlivu 
Náklady 

QALY ICER 
Cost diff, 

Effect diff, 
[€] [€] 

Náklady amputace 
-30 % 26 253 6,53 -132 323 -41 122 0,311 

30 % 47 060 6,53 -248 918 -77 356 0,311 

Náklady CACIPLIQ 
-30 % 36 229 6,53 -191 998 -59 667 0,311 

30 % 37 085 6,53 -189 243 -58 811 0,311 

Náklady GWC 
-30 % 36 491 6,53 -190 354 -59 157 0,311 

30 % 36 822 6,53 -190 887 -59 322 0,311 

Utilita amputace 
-30 % 36 657 6,37 -100 137 -59 239 0,592 

30 % 36 657 6,69 -1 977 502 -59 239 0,030 

Utilita zhojení 
-30 % 36 657 4,96 6 022 024 -59 239 -0,010 

30 % 36 657 8,09 -93 825 -59 239 0,631 

Utilit ulcerace 
-30 % 36 657 6,30 -230 204 -59 239 0,257 

30 % 36 657 6,76 -162 652 -59 239 0,364 

Diskontace 
3,50 % 39 313 6,93 -190 195 -63 036 0,331 

6,00 % 35 032 6,28 -190 906 -56 913 0,298 

Časový horizont 
7 let 25 573 4,88 -193 890 -43 932 0,227 

13 let 46 232 7,95 -188 951 -72 462 0,383 

 

V případě citlivostní analýzy Cacipliq vs GWC pouze jeden vliv změnil dominantní 

intervenci Cacipliq, utilita zhojení o–30 % zvýrazněná v Tabulce 29.  Ve všech ostatních 

případech Cacipliq zůstal dominantní intervencí. Vliv nákladu Cacipliqu na 1 QALY a 

ICER jsou sestupně seřazeny v Tabulce 30. 
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Tabulka 30: specifikace vlivu na náklad 1 QALY a ICER Cacipliq vs GWC 

Spec.vlivu Náklad CAC. 

 1 QALY [€] 

Spec.vlivu ICER 

Utilita zhojení -30 % 7391 Utilita zhojení -30 % 6 022 024 

Náklady amputace +30 % 7207 Utilita zhojení +30 % -93 825 

Utilit ulcerace -30 % 5819 Utilita amputace -30 % -100 137 

Časový horizont + 30 %  5815 Náklady amputace -30 % -132 323 

Utilita amputace -30 % 5755 Utilit ulcerace +30 % -162 652 

Náklady Cacipliq +30 % 5679 Časový horizont + 30 %  -188 951 

Diskontace -30 %  5673 Náklady Cacipliq +30 % -189 243 

Náklady GWC +30 % 5639 Diskontace -30 %  -190 195 

Náklady GWC -30 % 5588 Náklady GWC -30 % -190 354 

Diskontace +30 %  5578 Náklady GWC +30 % -190 887 

Náklady Cacipliq -30 % 5548 Diskontace +30 %  -190 906 

Utilita amputace +30 % 5479 Náklady Cacipliq -30 % -191 998 

Utilit ulcerace +30 % 5423 Časový horizont -30 % -193 890 

Časový horizont -30 %  5240 Utilit ulcerace -30 % -230 204 

Utilita zhojení +30 % 4531 Náklady amputace +30 % -248 918 

Náklady amputace -30 % 4020 Utilita amputace +30 % -1977502 
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3.6 Žádost o úhradu  

Dílčím cílem mé diplomové práce byla žádost o zařazení mezi kategorizované 

zdravotnické prostředky hrazených z prostředků veřejného pojištění na Slovensku. Na 

následujících stránkách je vložen formulář medicínsko-ekonomického rozboru který je 

hlavní součástí žádosti o úhradu a doplňuje kroky které jsou v Tabulce 6 sekce 1.5.2 

diplomové práce. Nezbytným prvkem je při žádosti soudně ověřený překlad do 

slovenštiny.  

 

 

 
 

Časť A  Údaje o žiadateľovi 

1. Žiadateľ (výrobca zdravotníckej pomôcky alebo zdravotná poisťovňa): 

Meno a priezvisko alebo obchodné 
meno:  

xxxxxxxxxxxx 

Adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto, štát):   

2. Splnomocnený zástupca (ak je určený):xxxxxxxxxxxx 

Meno a priezvisko alebo obchodné 
meno: 
 

 

Adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto, štát):   

3. Osoba oprávnená konať za žiadateľa: 

Meno a priezvisko:  

E-mailová adresa:    

Telefónne číslo (pevná linka, mobil):  

 
 

Časť B  Údaje o zdravotníckej pomôcke 

1. Kód ŠÚKL-u, názov zdravotníckej pomôcky a doplnok k názvu: 

Cacipliq sprej 7,5ml  

2. Podskupina zdravotníckych pomôcok alebo podskupina špeciálnych 
zdravotníckych materiálov: 
 
Nová podskupina 

 
 
 
 
 

Časť C Medicínsko-ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 

Medicínsko-ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 
(na účely kategorizácie zdravotníckych pomôcok  

a kategorizácie špeciálnych zdravotníckych materiálov) 
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1. Účel určenia zdravotníckej pomôcky: 

CACIPLIQ20® ve formě spreje obsahuje RGTA® biotechnologické polysacharidy, které 
napodobují a nahrazují degradovaný heparansulfát u chronických ran 
v extracelulární matrix. CACIPLIQ20® je indikován pro hojení chronických kožních 
ulcerací, arteriálních vředů, diabetických ran a diabetické nohy a žilních vředů. 
2. Indikácie, ktoré sú predmetom tohto medicínsko-ekonomického rozboru: 

- V prípade potreby sa uvedie aj návrh preskripčného obmedzenia, finančného limitu 
alebo množstvového limitu. 

 

• Chronické žilní a arteriální neinfikované ulcerace,dekubity 

• Dlouhodobě se nehojící chronické neinfikované ulcerace nejasné etiologie 

• Dominantní indikací Syndrom diabetické nohy“SDN“ u pacientů s vysokým 
rizikem amputace nebo kde předchozí standardní terapie selhala.  
Zároveň by prostředek neměl být podán, pokud ulcerace podléhá infekci   
 

2. Epidemiologické údaje: 

• Incidencia a prevalencia choroby v Slovenskej republike: 
Přesná čísla prevalence a incidence u SDN nejsou známy. Epidemiologické údaje 
na Slovensku dle Martinka et Al z roku 2013 předpokládají prevalenci mezi 2-11%  
a 3-10% incidenci u diabetických pacientů[1].  
 

                Tabulka 1 Epidemiologicé údaje dle Martinka et Al. [1] 

Riziko rozvinutí ulcerace v průběhu trvání nemoci (života) 15 % 

Incidence ulcerace za rok 2–11 % 

Prevalence ulcerace  3–10 % 

Rekurence ulcerace v průběhu 5 let 50–70 % 

Průměrná doba hojení ulcerace 11-14 týdnů 

Amputací za rok na počet pacientů 0,25-1,8 % 

Rekurence amputací za 5 let 12 % 

Převážný typ amputace  pod kotníkem 

5letá mortalita po amputaci 39–68 % 

Podíl na výdajích diabetes  20–40 % 

Riziko amputací muži/ženy  1,6krát vyšší u 

mužů 

 
 

• Opis cieľovej skupiny pacientov, prípadných podskupín pacientov a ich 
charakteristika: 
 
  Na Slovensku bylo v r. 2016 dispenzarizovaných 368 084 pacientů s diabetem 
mellitus (DM) a prevalenci 6 772 případů na 100 000 obyvatel, přičemž dalších 20-30 
% pacientů (již ke známému počtu diabetiků) je možné předpokládat v latentní formě 
nebo ve formě prediabetických rizikových syndromů. Oproti roku 2000 se jejich počet 
zvýšil o 20 %. Ročně je diagnostikovaných přibližně 5 500 nových pacientů s DM  
Jedním z nejzávažnějších důsledků DM je syndrom diabetické nohy. Syndrom 
diabetické nohy (dále jen SDN) je dle WHO definován: „infekce, ulcerace anebo 
destrukce hlubokých tkaní spojená s neurologickými abnormalitami a s různým 
stupněm ischemické choroby dolních končetin. Nejzávažnější komplikace SDN je 
pak následná amputace. 
Na Slovensku počet amputaci dolních končetin v svislosti s DM, vzrostl z 3 997 v 
roce 2010, na 4 272 amputaci dolních končetin v roku 2016.  



 

58 

 

Celkový počet diabetiků na Slovensku s SDN byl 7 663 v roce 2010 a 8 563 v roku 
2016. [2] 
 

• Predpokladaný počet pacientov v roku, v ktorom sa medicínsko-ekonomický 
rozbor predkladá: 
10 

• Predpokladaný počet pacientov v nasledujúcich piatich rokoch: 

Rok 2020 2021 2022 2023 2024 

Počet pacientů 30 70 100 150 200 

  

 

4. Klinický prínos používania zdravotníckej pomôcky: 

Při aplikaci Cacipliqu se molekuly RGTA® váženou na vazebná místa degradovaného 
heparansulfátu v extracelulární prostoru. Protože nově vytvořené vazby pomocí RGTA 
molekul neumí glykanáza štěpit může dojít k vytvoření pevné matrixové struktury která 
podporuje přirozenou obnovu extracelulární organizace, a následnému hojení tkáně.  
 
Molekuly RGTA mají dvě mechanické funkce při obnově tkáně: 
A) Strukturální – umožnují reorganizaci architektury extracelulárního prostoru 
nahrazením degradovaného heparansulfátu 
B) Ochranná funkce strukturálních a komunikačních proteinů (cytokinů) 
 
 
Tabulka 2 Přehled klinických studii Cacipliq 

Klinická data Autor Rok Klinický výstup při použití Cacipliqu 

Regenerating matrix-based 
therapy for chronic wound 

healing: a prospective 
within subject pilot study 

Suzanne L. 
Groah  

2011 22 % léčených ulcerací bylo kompletně 
zhojeno. Po 4 týdnech: o 15,2 - 18,2% 
se snížila velikost chronických ran, po 
8 týdnech: redukce velikost ran o 18-
26%. Bolestivost v ráně měřena dle 

VPAS a WPS sníženo o 60% 
respektivě 70% . 

First clinical pilot study on 
critical ischemic leg ulcers 

with matrix therapy 
regenerating agent 

(RGTA®) technology  

P. Desgranges  2011 Po 4 týdnech: redukce plochy ulcerace 
o 35 %, Po 8 týdnech: redukce plochy 
o 53 %, 5 ulcerací plně zhojeno. Po 3 

měsících: další dvě zhojení (58 % plně 
zhojeno) Po 12 měsících: 8 pacientů 

plně zhojeno, bez znovuotevření 
ulcerace, bez amputace 

Matrix protection therapy in 
diabetic foot ulcers: pilot 
study of CACIPLIQ20®   

Ines Slim  2012 Od prvního týdne signifikantní snížení 
plochy ulcerace. Po 10 týdnech: 6 
pacientů zhojeno bez rekurence.  

Refractory sickle cell leg 
ulcer: is heparan sulfate a 

new hope?  

S. Hayek  2016 Po 2 týdnech: pokles bolesti na VAS o 
2-3 stupně. Po 8 týdnech: kompletní 
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zhojení Po 12 týdnech: bez rekurencí 
a bolestivost 0 na VAS 

RGTA in a diabetic patient 
with necrotizing fasciitis. 

 A. Meftah  2014 Po 11 týdnech: úplné uzavření 
ulcerace na obou okrajích  

Efficacy of a new heparin 
sulfate mimetic dressing in 

the healing of foot and 
lower extremity ulcerations 
in type 2 diabetes: a case 

series.  

Nikolaos 
Papanas 

2016 Kompletní zhojení u všech sledovaných 
pacientů. Průměrná doba zhojení byla 

4.92 měsíce (rozpětí 2-12 měsíců) 

 Stewart-Bluefarb 
symdrome: review of the 
literature and case report 
of chronic ulcer treatment 

with heparin sulfate 
(CACIPLIQ20®)   

Shady Hayek  2013 Po 4 týdnech kompletní zhojení, 
snížená bolestivost 

 
 

5. Porovnanie odhadovaných nákladov verejného zdravotného poistenia: 
 

- Zvolí sa zdravotnícka pomôcka, iná medicínska intervencia alebo ich kombinácia, 
ktorá je štandardne používaná v podmienkach bežnej terapeutickej praxe, môže byť 
plne alebo čiastočne nahradená použitím posudzovanej zdravotníckej pomôcky a vo 
vzťahu k verejnému zdravotnému poisteniu je nákladovo najefektívnejšia. Rozdiely v 
dĺžke používania zdravotníckych pomôcok sa zohľadnia primerane. 

 
Porovnanie odhadovaných nákladov verejného zdravotného poistenia pri použití 
zdravotníckej pomôcky 
 

 s odhadovanými nákladmi pri používaní zdravotníckych pomôcok, ktoré majú 
rovnaký účel určenia: 
 

 s odhadovanými nákladmi pri používaní zdravotníckych pomôcok, ktoré majú 
porovnateľný účel určenia: 
 

 s odhadovanými nákladmi pri používaní iných medicínskych intervencií: 
 
Cacipliq bude porovnáván s nekategorizovaným,ale hrazeným lékem  Heberprot-P. 
Heberprot P je jedním z nejnovějších produktů na trhu spojeným s léčbou diabetické nohy a 
jeho použití je také jako v případě Cacipliqu doporučeno v případech pacientů s vysokým 
rizikem amputace. 
 
Současně bude Cacipliq srovnáván se zdr.prostředky na hojení ran dle metodiky GWC – 
standard správného ošetřování pomocí produktů vlhkého hojení 

6. Typ medicínsko-ekonomickej analýzy, odôvodnenie jej výberu a výsledky vrátane 
diskontácie a analýzy citlivosti: 
 

 analýza minimalizácie nákladov 
 analýza efektívnosti nákladov 
 analýza užitočnosti nákladov 
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- Diskontná sadzba pre náklady verejného zdravotného poistenia aj prínosy spojené s 
použitím zdravotníckej pomôcky je 5 % ročne. 

 
- Analýza citlivosti pozostáva z modelov vychádzajúcich z  

a) najpravdepodobnejších hodnôt neurčitých parametrov, 
b) najpravdepodobnejších hodnôt neurčitých parametrov znížených najmenej 

o 30 % a 
c) najpravdepodobnejších hodnôt neurčitých parametrov zvýšených najmenej 

o 30 %. 
 
 
Cílem analýzy je prokázání nákladové efektivity zdrav.prostředku Cacipliq v léčbě 
chronických ran, SDN  podle ustanovení  § 30 ods. 1 písm. c) bod 2 a současně § 37 ods. 5 
zákona č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a 
dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
 
 
Metodika analýzy 
 
Analýza byla vypracovaná v souladu s požadavkami Zákona MZ SR č. 363/2011 a vyhlášky  
MZ SR č. 423/2011. V souladu s metodickou pomůckou byla použita analýza nákladové 
efektivity a analýza užitečnosti nákladů.  Analýza vychází z reálných nákladů poskytovatelů a 
plátců zdravotního pojištění, platných cen zdravotních prostředků na Slovensku (k 1.4.2019) 
a standardní klinické praxe. 
 
Ulcerace dolních končetin je vážnou komplikací diabetes mellitu spojenou se zvýšeným 
rizikem amputace končetin, resp. jejich částí. Snahou je prokázat nákladovou efektivitu v 
možnosti léčby pokročilého diabetického ulcerace /vředu neboli diabetické noze jako další 
terapie ke standardní postupům léčby chronických ran na Slovensku. 
Protože ulcerace dolních končetin má výrazný vliv na kvalitu života pacientů, může vést k 
celoživotním zdravotním následkům, mají náklady a dopady léčby kalkulován pro 10letý 
časový horizont.   
Cílová populace  

• Pacienti s chronic.ulceracemi dolních končetín  

• Pacienti s SDN 
Hodnocená intervence 

• Sprej na léčbu chronických rán CACIPLIQ20 
Perspektíva 

• Plátce zdravotního pojištění, zdravotní  pojišťovny SR 
Typ analýzy  

• CUA 
Komparátor 

• Heberprot-P 

• GWC - standardní terapie chronických ran 
Časový horizont analýzy 

• 10 let 
Diskontování 

• 5 % 
Typ analýzy senzitivity 
Analýza scenářů, jednocestná 
 
Štruktúra modelu  
Data z klinických studii pro GWC a Hebeprot [3] 
Data z klinické studie pro Cacipliq [4] 
 
Na začátku modelu dle studii je výchozím stavem pacient s nehojící se ulcerací a s vysokým 
rizikem amputace. Pro zjednodušení modelu obsahující 4 stavy je vyloučena smrt  

1) Léčba „lec“ 
2) Ulcerace „ulc“ 
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3) Bez ulcerace „bezulc“ 
4) Amputace „amp“ 

 
Markovův model byl vytvořen k porovnání nákladů a účinků Cacipliqu vs Heberprot nebo 
Cacipliqu vs GWC s prodloužením na definovaný časový horizont. Z výsledků studií vyplívá, 
že pokud ke zhojení nedošlo během 3 měsíců léčby Cacilpliqu [3] resp. 8 týdnů u Heberprotu 
nebyl dodatečný klinický efekt v následujících letech pozorována a nepromítá se tedy ani do 
modelace v následujících letech. Zde se pak uplatňují výsledky/přechodové stavy třetí větve 
z výše definované studie Fernándeze-Montequína et Al. [4] a to léčba pomocí standardní 
léčby o chronické rány GWC která odpovídá současným standardům léčby na Slovensku.  
 
Tabulka 3 kompilace výsledku studii [3,4] 

 

 
 
Hodnoty Utilit  byly stanoveny dle metodiky TTO byly publikovány ve vědeckém článku [5]. 
Výchozím stavem vstupu do modelu byl pacient s ulceraci, hodnota 0,75. 
 
 

Tabulka 4 Hodnoty utilit dle [5] 

Stav Utility 

Léčba “lec“ 0,75 

Ulcerace “ulc“ 0,75 

Bezulcerace = zhojení “bezulc“ 0,84 

Amputace “amp“ 0,62 

 
Náklady 
 
Analýza vychází z reálných nákladů poskytovatelů a plátců zdravotního pojištění, platných 
cen zdravotních prostředků na Slovensku (k 1.4.2019) a standardní klinické praxi. 

  Cacilpiq20 Heberprot P GWC 

  n % n % n % 

Počet 
pacientů/ulceraci 

14 53 48 

Uzavření ulcerace 8 57 % 40 76 % 25 52 % 

Amputace 0 0 % 7 13 % 12 25 % 

Obnova Ulcerace 0 0 % 0 0 % 2 4 % 
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Předpoklad pro výpočet nákladů byla stanovena chronická diabetická ulcerace o velikosti 
100 cm2. 
 

GWC Náklady na převaz – krytí 100 cm2= 2,38 €, Náklady na výkon (kód 2018a) = 7,72 € 

Počet převazů dle doporučení GWC na Slovensku za rok = 104 
Celkové náklady na GWC: 104 x (2,38+7,72)= 1050 € 

 
Cacipliq20  
15 balení Cacipliq20 = 15 x 149,82 € = 2247,3 €, Náklady na převaz krytí 100 cm2 = 2,38 € 
Náklady na výkon (kód 2018 a) = 7,72 €, Počet převazů za 7 měsíců, resp.30 týdnů = 60 
Celkové náklady Cacipliq 20: 2 247,3 + 60 x (2,38+7,72) = 2 853,3 € 
 
Heberprot – P Náklady na Heberprot = 18 240 €, Náklady na převaz krytí 100 cm2 = 2,38 € 
Náklady na výkon (kód 2018 a) = 7,72 €, Počet převazů za 8 týdnů: 24 
Celkové náklady Heberprot-P: 18 240 + 24 x (2,38+7,72) = 18 482,40 € 
 
Náklady na amputace byla převzata ze slovenské studie Tesar et Al. [6], který ve své studii 
zaměřenou na zhodnocení nákladové užitečnosti produktu Heberprot definuje průměrné 
náklady na amputaci částkou 40 000 €. Prakticky stejnou částku z pohledu pojišťovny 
odhaduje Dr. Leško z Oddělení cevní chirurgie při FNsP J.A.. Reimana v Prešově a uvádí 
statistiku jejich průměrné doby hospitalizace při amputaci SDN na 70 dnů 
 
Výsledky analýzy:  

 
V analýze nákladů a užitku CUA Cacipliq v 10letém časovém horizontu a 5% diskontaci při 
modelaci generoval přímé náklady na jednoho pacienta z pohledu plátce zdravotního 
pojištění 36 656 € a přinesl klinický efekt 6,52 QALY. Nákladově byl levnější v 10-letém 
horizontu o 22 210 € oproti Heberprotu a o 59 239 € oproti GWC. Nejvyšší rozdíl v QUALY 
byl v porovnání s GWC o 0,310 QALY. Náklad na 1 QALY je v případě Cacipliqu o 5432 € 
levnější oproti Heberprotu a o 9810 € levnější v případě GW. V obou porovnání je Cacipliq 
dominantní intervencí 
 
 
 

10 – letý horizont Náklady Efekt (QALY) Náklady na 1QALY 

Cacipliq 36 656 € 6,5277 5 615 € 

Heberprot 71 586 € 6,4799 11 047€ 

GWC 95 896 € 6,2168 15 425 € 

 
 

10 – letý horizont Rozdíl v nákladech Rozdíl QALY ICER 

Cacipliq vs Heberprot - 22 210 € 0,0475 -466 663 € 

Cacipliq vs GWC -59 239 € 0,310 -190 620 € 

 

Jednocestná citlivostní analýza byla provedena za účelem zjištění vlivu změny 

klíčových parametrů na výsledek analýzy nákladů a užitku. Metodický pokyn 

Slovenského Ministerstva zdravotnictví uvádí, že při použití modelovaní, je nutné 

provést jednocestnou analýzu senzitivity na všechny proměnné při změně hodnot +/- 

30 %. 

 

Změna parametrů 

• Náklady amputace +/- 30 

• Náklady léčby Cacipliqem +/- 30% 

• Náklady léčby Heberprotem  
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• Náklady léčby GWC +/- 30% 

• Změna hodnoty utility amputace u diab. pac. +/- 30% 

• Změna hodnoty utility bez ulcerace = zhojení +/- 30% 

• Změna hodnoty utility ulcerace+/- 30% 

• Diskontní sazba +/- 30% 

• Časový horizont 7 nebo 13 let 
 
Tabulka 5 Výsledek citlivostní analýzy Cacipliq vs Heberprot 

Cacipliq vs Heberprot Spec.vlivu Náklady 

[€] 

QALY ICER Cost diff. 

[€] 

Effect diff. 

Náklady amputace -30 % 26 253 6,53 -373 439 -17 774 0,048 

30 % 47 060 6,53 -559 888 -26 648 0,048 

Náklady Cacipliq -30 % 36 229 6,53 -475 655 -22 639 0,048 

30 % 37 085 6,53 -457 672 -21 783 0,048 

Náklady Heberprot -30 % 36 657 6,53 -408 415 -19 438 0,048 

30 % 36 657 6,53 -524 911 -24 983 0,048 

Náklady GWC -30 % 36 491 6,53 -469 145 -22 329 0,048 

30 % 36 822 6,53 -464 181 -22 093 0,048 

Utilita amputace -30 % 36 657 6,37 -190 866 -22 211 0,116 

30 % 36 657 6,69 1 048 736 -22 211 -0,021 

Utilita zhojení -30 % 36 657 4,96 -454 039 -22 211 0,049 

30 % 36 657 8,09 -480 010 -22 211 0,046 

Utilit ulcerace -30 % 36 657 6,30 603 875 -22 211 -0,037 

30 % 36 657 6,76 -168 302 -22 211 0,132 

Diskontace 3,5 % 36 657 6,53 -466 663 -22 211 0,048 

6,0 % 35 032 6,86 -342 423 -21 779 0,064 

Časový horizont 7 let 25 572 4.88 -592 356 -19 560 0.03 

13 let 46 231 7.94 -407 080 -24 499 0.06 

 
 
Tabulka 6 výsledky citlivostní analýzy Cacipliq vs GWC 

Cacipliq vs GWC Spec,vlivu Náklady QALY ICER Cost diff, Effect diff, 

[€] [€] 

Náklady amputace -30 % 26 253 6,53 -132 323 -41 122 0,311 

30 % 47 060 6,53 -248 918 -77 356 0,311 

Náklady CACIPLIQ -30 % 36 229 6,53 -191 998 -59 667 0,311 

30 % 37 085 6,53 -189 243 -58 811 0,311 

Náklady Heberprot -30 % 36 491 6,53 -190 354 -59 157 0,311 

30 % 36 822 6,53 -190 887 -59 322 0,311 

Utilita amputace -30 % 36 657 6,37 -100 137 -59 239 0,592 

30 % 36 657 6,69 -1977502 -59 239 0,030 

Utilita zhojení -30 % 36 657 4,96 6 022 024 -59 239 -0,010 

30 % 36 657 8,09 -93 825 -59 239 0,631 

Utilit ulcerace -30 % 36 657 6,30 -230 204 -59 239 0,257 

30 % 36 657 6,76 -162 652 -59 239 0,364 
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Diskontace 3,50 % 39 313 6,93 -190 195 -63 036 0,331 

6,00 % 35 032 6,28 -190 906 -56 913 0,298 

Časový horizont 7 let 25 573 4,88 -193 890 -43 932 0,227 

13 let 46 232 7,95 -188 951 -72 462 0,383 

 
 
Z 18 vlivů citlivostní analýzy Cacipliq vs Heberprot pouze dva vlivy změnily dominatní 
intervenci Cacipliqu, a to v případě změny hodnoty utility ulcerace – 30 % a utility amputace 
o plus 30 %.  
 
V porovnání Cacipliqu a GWC změna utility zhojení o –30 %, resp. bez ulcerace vedla 
k jinému výsledku. Ve všech ostatních případech je Cacipliq dominantní intervencí.  
 
 

7. Výsledky analýzy vplyvu na rozpočet verejného zdravotného poistenia v roku, v 
ktorom sa medicínsko-ekonomický rozbor predkladá a nasledujúcich piatich rokoch: 
 

Rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Počet 
pacientů 

10 30 70 100 150 200 

Počet balení 150 450 1050 1500 2250 3000 

Diskontace 
(5%) 

21 403 € 58 239 € 117 388 € 137 965 € 162 148 € 161 330 € 

 
 
 

8. Predpokladaná spotreba zdravotníckej pomôcky v roku, v ktorom sa medicínsko-
ekonomický rozbor predkladá a nasledujúcich piatich rokoch vyjadrená počtom a 
veľkosťou balení zdravotníckej pomôcky: 
 
Tabuľka 5: Predpokladaná spotreba v rokoch 2019-2024 

Rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Cacipliq 7,5 
ml 

150 450 1050 1500 2250 3000 
 

 
 
9. Zdroje použitých údajov vrátane metodiky, v prípade extrapolácie aj jej 
odôvodnenie: 
[1] MARTINKA, Emil. Diabetická noha: epidemiologické údaje a aktuálne možnosti lokálnej 
liečby. Forum diabetologicum. 2013, 2(2), 74-83. ISSN 1805-3807. 

[2] Národné centrum zdravotníckych informácií - činnosť diabetologických ambulancií v SR 
2017 [online]. Slovensko: SK, 2018 [cit. 2019-02-17]. Dostupné z: 
http://www.nczisk.sk/Documents/publikacie/2017/zs1811.pdf 
[3] Desgranges, P., Louissaint, T., Allaire, E.: First clinical pilot study on critical ischemic leg 
ulcers with matrix therapy ReGeneraTingagent (RGTA®) technology. J. Wound Technol. 13, 
44–8 (2011) 

[4] Fernández-Montequín JI, Valenzuela-Silva CM, Díaz OG, Savigne SILVA et al. Intra-
lesional injections of recombinant human epidermal growth factor promote granulation and 
healing in advanced diabetic foot ulcers: multicenter, randomised, placebo-controlled, double-
blind study. International Wound Journal [online]. 2009, 6(6), 432-443 [cit. 2019-04-14]. DOI: 
10.1111/j.1742-481X.2009.00641.x. ISSN 17424801. Dostupné z: 
http://doi.wiley.com/10.1111/j.1742-481X.2009.00641.x 

[5 ]REDEKOP, W Ken, Joseph MCDONNELL, Paul VERBOOM, Kornelia LOVAS a Zoltan 
KALO. The Cost Effectiveness of Apligraf?? Treatment of Diabetic Foot Ulcers. 
PharmacoEconomics [online]. 2003, 21(16), 1171-1183 [cit. 2018-12-04]. DOI: 

http://doi.wiley.com/10.1111/j.1742-481X.2009.00641.x
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10.2165/00019053-200321160-00003. ISSN 1170-7690. Dostupné z: 
http://link.springer.com/10.2165/00019053-200321160-00003 

[6] TESAR, Tomas, Laszlo SZILBERHORN, Bertalan NEMETH, Balazs NAGY, Martin 
WAWRUCH a Zoltan KALO. Cost-Utility Analysis of Heberprot-P as an Add-on Therapy to 
Good Wound Care for Patients in Slovakia with Advanced Diabetic Foot Ulcer. Frontiers in 
Pharmacology [online]. 2017, 8, - [cit. 2018-05-25]. DOI: 10.3389/fphar.2017.00946. ISSN 
1663-9812. Dostupné z: http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fphar.2017.00946/full 

 

 

 

10. Výška úhrady zdravotníckej pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia 
v iných členských štátoch Európskej únie vyjadrená v percentách: 
 
 V ambulantním použití 0 

 
 

Pri výpočte odhadovaných nákladov a vplyvov na rozpočet verejného zdravotného poistenia sa vychádza z 
cien liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín alebo zdravotných výkonov a služieb, ktoré sú 
regulované vecne príslušným orgánom, inak z objektívne overiteľných cien; vychádza sa z cien platných v 
deň podania medicínsko-ekonomického rozboru ministerstvu. 
 

  

http://link.springer.com/10.2165/00019053-200321160-00003
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fphar.2017.00946/full
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4 Diskuse 

Problematika produktů k hojení chronických ran se zaměřením na syndrom 

diabetické nohy byla zvolena i z důvodu alarmujících čísel. Na Slovensku bylo v r. 2016 

dispenzarizovaných 368 084 pacientů s diabetem mellitu (DM) a prevalenci 6 772 případů 

na 100 000 obyvatel, přičemž dalších 20-30 % pacientů (již ke známému počtu diabetiků) 

je možné předpokládat v latentní formě nebo ve formě prediabetických rizikových 

syndromů. Oproti roku 2000 se jejich počet zvýšil o 20 %. Ročně je diagnostikovaných 

přibližně 5 500 nových pacientů s DM. Celkový počet diabetiků na Slovensku 

s nejběžnější komplikací spojenou s chronickou ulcerací tzv. syndromu diabetické nohy 

bylo 7 663 v roce 2010 a 8 563 v roku 2016 [54].  

Ze 40 000 léčených pacientů v České republice a 8 tisíc na Slovensku skončí 

částečnou nebo úplnou amputací pětina, resp. polovina pacientů.  Na Slovensku počet 

amputaci dolních končetin v souvislosti s DM, vzrostl z 3 997 v roce 2010, na 4 272 

amputaci dolních končetin v roku 2016. Toto je zajímavé například ve srovnání s českou 

republikou, kde počet amputací spíše stagnuje navzdory stabilnímu růstu pacientů 

s diabetickou nohou. Z Tabulky 31 můžeme sledovat, že trend poměru amputací 

k léčeným pacientům není klesající. Pětiletá mortalita 39–68 % se pohybuje na úrovni 

nejtěžších onkologických onemocnění [65]. 

 

Tabulka 31: Poměr amputací vs léčených osob s SDN dle dat [54,55] 

  2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 

ČR Poměr amputací k léčeným SDN 23,6 % 24,0 % 24,9 % 24,4 % 24,0 % 23,9 % 

SK Poměr amputací k léčeným SDN 53,2 % 50,9 % 49,8 % 47,8 % 48,4 % 49,9 % 

 

Náklady na léčbu diabetických ulcerací tvoří dle Martinka et al. 20-40 % celkových 

výdajů na léčbu diabetu [66]. Náklady na léčbu syndromu diabetické nohy odhadovala i 

Evropská multicentrická studie EURODIALE [68] z roku 2008, která sledovala více než 

1000 pacientů analýzou přímých nákladů v 10 zemích Evropy včetně České republiky. 

Bohužel Slovensko do této studie nemohlo být zařazeno z důvodu neexistence 

specializovaných podiatrických center. Léčba diabetických ulcerací je na Slovensku 

řešena v rámci ambulantní diabetologie, interních oborů nebo chirurgie. Právě 

neexistence specializovaných podiatrických ambulancí může být dle mého názoru jedním 

z důvodů vyššího počtu amputacích oproti České republice. Náklad na vyléčení 

diabetické ulcerace ve studii Eurodiale je odhadován na 7 000 € a na 24 540 € v případě 

amputace [68].  

V oblasti zdravotnických prostředků chronických ran je publikováno velmi málo 

HTA analýz k ověření jejich klinického efektu k vynaloženým nákladům. Z přehledu 

dostupných zdravotnických prostředků k léčbě diabetické ulcerace v teoretické částí 
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diplomové práce je patrný velký podíl produktů založených na principu vlhkého hojení, 

které patří ke standardům péče o chronické rány tzv. GWC. Zajímavé výsledky ukazuje 

studie Dumvilla et al. [29], kde systematickou analýzou pomocí bayesovské statistiky 

bylo porovnáno 15 studii zahrnujících 9 různých typů vlhkého krytí od nejlevnějších 

prostředků po nejdražší dostupné pro léčbu diabetických vředů. Ve studii bylo 

konstatováno, že neexistuje žádný klinický důkaz o rozdílu v léčbě dražšími typy 

produktů vlhkého hojení ve srovnání s levnějšími alternativami, ani mezi obohacenými 

antimikrobiálními/antiseptickými produkty vlhkého hojení. I proto má tato práce za cíl 

ověřit, zdali nový zdravotnický prostředek Cacipliq s inovativním mechanismem účinku 

přináší dostatečný klinický efekt k vynaloženým nákladům. Výrobcem a zároveň 

držitelem licence je firma OTR3 prof. Barritoulda, který Cacipliq vyvinul na základě 

svého dlouholetého výzkumu o signálních proteinech a mechanismu hojení diabetických 

ulcerací [56].  

Omezením při tvorbě analýzy nákladové efektivity a užitečnosti byl u Cacipliqu 

relativně nízký počet pacientů v publikovaných studiích a také neexistence klinických 

studii zaměřených na přímém porovnání se standardní léčbou GWC. Při literární rešerši 

v teoretické části práce byla nalezena slovenská CUA analýza Tesar et Al. [35] hodnotící 

experimentální lék Heberprot -P.  Heberprot-P je jedním z novějších produktů na trhu 

spojeným s léčbou diabetické nohy a jeho použití je také jako v případě Cacipliqu 

doporučeno v případech pacientů s vysokým rizikem amputace. Zároveň byl hledán 

produkt s odlišný mechanismem účinku oproti standardní léčbě pomocí produktů vlhkého 

hojení, s aplikací přímo do rány jako v případě Cacipliqu. Překvapivé bylo zároveň 

rozhodnutí Slovenského ministerstva zdravotnictví o udělení úhrady pro tento produkt, i 

když výsledek ICER ve studii Tesar et al. [35] byl daleko vyšší než hranice 30 000 € za 

jeden plnohodnotný rok života (QALY), což je maximální hranice pro vstup do 

úhradového systému SR. Součástí nalezených klinických dat o Heberprotu byla 

randomizovaná, multicentrická, a s větví GWC kontrolovaná studie Fernándeze-

Montequina et al. [62]. Na základě společných indikačních a hodnotících kritérii ve studii 

Cacipliqu Desgrangese et al. [16] byla extrapolována data k multikriteriálnímu 

rozhodování analýzy nákladové efektivity zobrazené v Tabulce 32.  

Tabulka 32: Výsledky intervencí Cacipliq dle [16], Heberprot s GWC [62] vlastní tvorba 

  Uzavření ulcerace Amputace Obnova Ulcerace Vedlejší účinky 

Cacipliq  57 % 0 % 0 % 0 % 

Heberproot P 75 % 13 % 0 % 6 % 

Gwc 52 % 25 % 4 % 0 % 

 

Částečným zkreslením může být parametr vedlejší účinky. Protože Cacipliq ve všech 

7 dostupných studii měl 0 hlášených nežádoucích účinků, byl i přesto pro objektivnost 
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použit základ výsledků větve GWC se zdrav. prostředky jako 0 %. Následně byl 

dopočítán rozdíl k Heberprotu. Využitím expertní skupiny Interní nemocnice Strahov při 

VFN byla vyplněna Saatyho matice a výsledné váhy pak byly využity při zpracování 

multikriteriální analýzy TOPSIS. Expertní skupina měla jednoznačný názor, že 

nejdůležitějším kritériem je zabránění amputace a následně jeho uzavření. Pochopitelně 

tento názor lze opřít i o data z teoretické rešerše. Rekurence amputací za 5 let se týká vice 

než 12 % pacientů [65]. 

  

Tabulka 33: Výsledné hodnoty Topsis 

Produkt Výsledný efekt Pořadí variant 

Cacipliq 0,88568 První 

Heberproot P 0,58846 Druhý 

Gwc 0,40953 Třetí 

 

Při zpracování nákladové efektivity bylo vycházeno z ulcerace o velikosti 100 cm2 a 

léčbě 1 roku s výslednými efekty (Tabulka 33). Všechny zahrnuté náklady a vycházeli z 

metodického pokynu a nařízení Slovenské vlády č. 776/ 2004 Z.Z. Cacipliq ve výsledku 

CEA je v nákladech při roční léčbě o 1803 € dražší než GWC, ale o 15 629 € levnější než 

hrazený produkt Heberprot. Cacipliq má o 3787 € vyšší náklad na jednotku výsledného 

efektu oproti GWC, ale zároveň jeho náklad na jednotku efektu oproti komparátoru 

Heberprot je o 52 584 € levnější.  

Cílem zpracování COU analýzy pomocí Markovových modelů s použitím programu 

R bylo vztažení výsledků na stejný jmenovatel QALY.  Pro zjednodušení modelu 

obsahující 4 stavy můžou výsledky podléhat částečnému zkreslení z důvodu neopakování 

se amputace nebo nerozlišení na amputací částečnou a celkovou a z důvodu, kdy použití 

prostředků nemá předpokládaný vliv na smrt jsme vypustili i tento stav. V případě 

rozšíření o další stavy chyběl dostatečný vzorek dat pro rozšíření na straně produktu 

Cacipliqu i Heberprotu. I Tesar et al. [35] ve své studii upravil jednotlivé stavy a délky 

cyklu v modelu na 1 týden z důvodu neexistence přesných dat o uzavření ulcerace během 

2 a 8 týdne. Ty následně podle míry granulace kalibroval na 52týdenní interval.  

Výsledky CUA analýzy (Tabulka 34, 35) v 10 letitém horizontu s 5% diskontní 

sazbou uvádějí Cacipliq jako nákladově efektivnější intervenci a o 22 210 € levnější 

oproti léčbě Heberprotem a o 59 239 € levnější oproti GWC (standardní terapie vlhkým 

hojením.). Nejnižší náklady na 1 QALY jsou u Cacipliqu 5615 €. V případě Heberprotu 

a GWC jsou prakticky dvojnásobné 11 047€ resp. trojnásobné 15 425 €.  
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Tabulka 34: CUA výsledky náklady a efekty (QALY) 

10 – letý horizont Náklady Efekt (QALY) Náklad na 1 QALY 

Cacipliq 36 656 € 6,5277 5615 € 

Heberprot 71 586 € 6,4799 11 047 € 

GWC 95 896 € 6,2168 15 425 € 

 

Tabulka 35: CUA výsledky  

10 – letý horizont Rozdíl v nákladech Rozdíl QALY ICER 

Cacipliq vs Heberprot - 22 210 € 0,0475 -466 663 € 

Cacipliq vs GWC -59 239 € 0,310 -190 620 € 

 

Během psaní již rozpracované diplomové práce bylo v dubnu 2019 zveřejněna 

zpráva, že pacientovi se po podání Heberprotu objevila rakovina prostaty a bylo 

pozastaveno jeho podávání. Vyjádření slovenského ministerstva zdravotnictví v mediích: 

“Klinické štúdie pri uvádzaní lieku na Slovensko v tom čase ukázali pozitívny efekt u 

viac ako 130 tisíc pacientov vo svete. Lekári na Slovensku doteraz u pacientov počas 

liečby nezaznamenali žiadne závažné komplikácie. Konštatujú, že liek zaberá tak pri 

liečbe hlbokých rán, ako aj pri hojení po amputácii končatiny,” [63].   

V době psaní diplomové práce nebyla prokázána přímá souvislost mezi podáváním 

Heberprootu a rozvinutím rakoviny prostaty. Na druhou stranu pro stejnou indikační 

skupinu pacientů spojenou s vysokým rizikem amputace by se Cacipliq dle klinických 

výsledků i CUA mohl stát registrovanou, bezpečnou a nákladově výhodnější alternativou 

než tento experimentální kubánský lék.   

Studie Droeschel et al. [30] porovnávala acelulární syntetickou matrix také 

ovlivňující architekturu extracelulárního prostoru jako Cacipliq se standardní terapii 

prezentovala úsporu v perspektivě roční léčby min. 321,14 €. Výsledek analýz nákladů a 

užitku Cacipliqu může částečně korespondovat s výsledkem studie Guest et al. [32], který 

použitím obvazů obsahující kolagen předpokládá snížení nákladů na léčbu o 22 % již 

během čtyř měsíců.  

Zajímavým porovnáním byla studie Romanelliho et al. [34], která si kladla za cíl 

stanovit nákladovou efektivitu prostředků s extracelulární matrix (ECM), kam by 

Cacipliq patřil ve vztahu ke standardní péči (GWC) k uzavření rány pro léčbu smíšených 

arteriálních / žilních nebo žilních vředů. Zranění ošetřená ECM byla v průměru uzavřena 

po 5,4 týdnech léčby, ve srovnání s 8,3 týdny ošetřených SC (P = 0,02). Očekávané přímé 

náklady na jednoho pacienta činily 2 527 USD pro ECM a 2 540 USD pro GWC (úspora 

nákladů ve výši 13 USD) [34]. I při nezařazení nejtěžších klinických případů výsledky 
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této studie ukazují, že i pro použití v případě „standardních chronických ulcerací“ by bylo 

ekonomicky výhodné využít produkty, které ovlivňují strukturu extracelulárního prostoru 

pro zrychlení uzavření ulcerace a snížení nákladů na léčbu. Na druhou stranu situace 

úhrad zdravotnických prostředků v České republice nenahrává vstupu inovativních 

produktů. Slovensko je zemí, která pro zařazení využívá HTA analýzy a rozhodnutí o 

zařazení do kategorizačního stromu je zároveň jejich podmínkou. Při snaze výrobce o 

získání úhrady je v případě České republiky odkázán do zařazení již existující skupiny, 

která je limitována často částkou per cm2 léčené plochy nebo možné zažádat o zařazení 

do skupiny tzv. nekategorizovaných zdravotnických prostředků. SÚKLU je pak nutné 

předložit písemný souhlas Ministerstva zdravotnictví a v případně kladného stanoviska 

bude hrazen do 50 % z konečné ceny. V případě uzavření smlouvy o sdílení rizik se všemi 

zdravotními pojišťovnami, je pak za jistých okolností možné dosáhnout až na 100 % 

úhradu. Ve smlouvě o sdílení rizik je ale podmínkou odsouhlasení počtu léčených 

pacientů a zároveň analýza dopadů na rozpočet. Překročení odsouhlaseného rozpočtu je 

pak požadováno po žadateli úhrady. Tato praxe je již zavedena u nákladných inovativních 

léčiv kde SŮKL vyžaduje použít HTA analýz a je pro ně zpracována přesná metodika. 

Pro zdravotnické prostředky bohužel tato metodika chybí. V oblasti regulace žádosti o 

zařazení nových inovativních zdravotnických prostředků je Slovensko transparentnější.   
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5 Závěr 

Na začátku práce byly uvedeny teoretické poznatky pro uvedení do problematiky 

mechanismu hojení chronických ran a přehledu produktů používaný k léčbě. Analýzou 

současného stavu bylo zjištěno velkého množství produktů tzv. vlhkého hojení, ale i jejich 

terapeutických omezení u pacientů se syndromem diabetické nohy. Pro splnění dílčího 

cíle diplomové práce byly zpracovány požadavky na získání úhrady zdravotnických 

prostředků v České republice a na Slovensku.  

Z provedené literární rešerše zahraničních studií u produktů podobným 

mechanismem účinku Cacipliqu zabývajících se nákladovou efektivitou a užitečností 

vyplynuli zjištění o nákladové úspoře i vyšším klinickém efektu této terapie při porovnání 

se současnou GWC.  

Analýza nákladové efektivity byla zpracována z pohledu plátce zdravotní péče.  Po 

extrapolací dat ze studii byly expertní skupinou pomocí Saatyho matice stanovený váhy 

kritérii a následně zpracovány pomocí MKA Topsis. Výsledná hodnota CE popisuje efekt 

na peněžní jednotky nákladu, která je u Cacipliqu vyšší 3221, tedy horší než u intervence 

GWC 2564, ale nižší, tedy lepší, než v případě experimentálního hrazeného léku 

Heberprotu 31407.  Cacipliq má o 3 787 € vyšší náklad na jednotku výsledného efektu 

oproti GWC, ale je účinnější. V porovnání Cacipliqu vs Heberprotu, je Cacipliq 

dominantní intervencí.  

V analýze nákladů a užitku CUA produktu Cacipliq v 10letém časovém horizontu a 

5 % diskotanci při modelaci generoval přímé náklady na jednoho pacienta z pohledu 

plátce zdravotního pojištění 36 656 € a přinesl klinický efekt 6,52 QALY. Nákladově byl 

levnější v 10letém horizontu o 22 210 € oproti Heberprotu a o 59 239 € oproti GWC. 

Nejvyšší rozdíl v QUALY byl v porovnání s GWC o 0,310 QALY. Náklad na 1 QALY 

je v případě Cacipliqu o 5432 € levnější oproti Heberprotu a o 9810 € levnější v případě 

GWC. V obou porovnání je Cacipliq dominantní intervencí. 

Součástí diplomové práce je zpracování podkladů medicínsko-ekonomického 

rozboru pro teoretické podání žádosti o úhradu na Slovensku.  
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Příloha I 

Metodická pomôcka 

k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 423/2011 Z. z.,  

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o medicínsko-ekonomickom rozbore 

zdravotníckej pomôcky pre vykonávanie medicínsko-ekonomického rozboru 

zdravotníckej pomôcky  

 

I. ÚVOD 

Cieľom medicínsko-ekonomického rozboru zdravotníckej pomôcky je  poskytnúť 

spoľahlivé informácie, ktoré môžu podporiť rozhodovací proces, aby sa dosiahla efektívnosť pri 

alokácii zdrojov.  

Medicínsko-ekonomický rozbor pomáha v rozhodovacom procese v zmysle 

komplexnosti informácií, na základe ktorých sa prijímajú rozhodnutia. Umožňuje tým, ktorí 

prijímajú rozhodnutia, vychádzať z  overených poznatkov a informácií a prispieva 

k efektívnemu rozdeľovaniu zdrojov.  

Cieľom metodickej pomôcky je transparentné a efektívne využívanie dostupných 

zdrojov. Medicínsko-ekonomický rozbor vychádza z porovnania nákladov a účinkov dvoch 

alebo viacerých alternatívnych metód liečby. Medicínsko-ekonomický rozbor umožňuje 

definovať, či daná technológia poskytuje dodatočný prínos (vyšší ako pri existujúcich 

alternatívach) dostatočne vysoký na to, aby oprávňoval jeho súčasné finančné krytie alebo 

zmenu úrovne aktuálneho krytia výdavkov.  

Postupy v metodickej pomôcke sú navrhnuté tak, aby umožnili získanie spoľahlivých, 

porovnateľných a reprodukovateľných výsledkov. 

 

 

II. PRINCÍPY UPLATNENÉ PRI PRÍPRAVE METODICKEJ POMÔCKY 

Metodická pomôcka upravuje hlavné otázky, ktoré sa môžu vyskytnúť pri vykonávaní 

medicínsko-ekonomického rozboru. Uvedené postupy sú odporúčané na základe odborných 

poznatkov. Zároveň nevylučujú flexibilitu v prípade, ak sú odchýlky v porovnaní s metodickou 

pomôckou odôvodnené.  

Metodická pomôcka je vytvorená v súlade s najlepšou praxou získanou z celosvetovo 

uznávanej literatúry o farmakoekonómii zdravotnej starostlivosti a z medzinárodných smerníc.  

Výsledky medicínsko-ekonomického rozboru poskytujú osobám prijímajúcim 

rozhodnutia spoľahlivé a presné informácie, ktoré minimalizujú riziko rozhodnutí prijatých na 

základe neurčitých alebo nesprávnych informácií o nákladovej efektívnosti zdravotníckych 

pomôcok. Všetky údaje, ich zdroje a analýza/-y majú byť jasne uvedené a zdokumentované a 

má byť odôvodnená relevantnosť údajov a prístupov použitých pri hodnotení. 
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Hlavným cieľom metodickej pomôcky je uľahčiť rozhodovací proces poskytnutím 

kvalitných a porovnateľných medicínsko-ekonomických rozborov, ako aj podklady pre 

transparentné, objektívne a overiteľné rozhodovanie o alokácii verejných zdrojov.¨ 

VYKONÁVANIE MEDICÍNSKO-EKONOMICKÉHO ROZBORU 

 

Typ medicínsko-ekonomického rozboru 

 

3.1. Spôsob medicínsko-ekonomického rozboru sa obvykle zvolí z troch typov analýz 

v závislosti na charakteristike sledovaného klinického problému:  

 

❖ analýza minimalizácie nákladov (Cost-Minimization Analysis, CMA) 

Tento druh analýzy je prijateľný len v prípade intervencií s rovnakou účinnosťou. 

 

❖ analýza efektívnosti nákladov (Cost-Effectivness Analysis, CEA) 

Tento druh analýzy je prijateľný v prípade intervencií zameraných na rovnaké 

ochorenia a syndrómy. 

 

❖ analýza užitočnosti nákladov (Cost-Utility Analysis, CUA)  

 

Ostatné typy farmakoekonomických analýz sú pre preukázanie nákladovej efektívnosti 

neprípustné. 

 

3.2. CMA 

Analýza minimalizácie nákladov sa použije, ak sú celkové klinické výsledky (napr. 

účinnosť) medzi porovnávanými zdravotníckymi pomôckami rovnaké. Analýza sa zameria na 

porovnanie nákladov a na identifikáciu lacnejšej zdravotníckej pomôcky. 

Analýza minimalizácie nákladov, pri porovnávaní nákladov navrhovanej zdravotníckej 

pomôcky (navrhovanej liečby) a porovnávanej zdravotníckej pomôcky (pôvodnej liečby), 

pripúšťa rovnakú hodnotu nákladov (úhradu) ak 

1) ide o zdravotnícku pomôcku, ktorá vstupuje do podskupiny zdravotníckych pomôcok, 

v ktorej nie je prítomná zdravotnícka pomôcka bez doplatku, 

2) štandardná liečba (štandardne používaná zdravotnícka pomôcka) je s doplatkom.  

 

3.3.  CEA 

Analýza efektívnosti nákladov sa použije, ak sa účinnosť líši. Analýza efektívnosti 

nákladov meria klinickú účinnosť v prirodzených jednotkách (napr. fyziologické parametre). Pri 

hodnotení sa porovnávajú náklady vyjadrené v peňažných hodnotách s prínosmi poskytovanej 

zdravotnej starostlivosti vyjadrenej v nepeňažných jednotkách.  
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Ak sa v analýze efektívnosti nákladov preukáže, že zdravotnícka pomôcka je účinnejšia 

a zároveň lacnejšia, bude hradená z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. V prípade, 

že má zdravotnícka pomôcka nižší klinický účinok a vyššie náklady nebude hradená 

z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.  

Pri využívaní analýzy efektívnosti nákladov sa počíta prírastkový pomer nákladov a 

efektívnosti (ICER, incremental cost-effectiveness ratio). ICER je možné zadefinovať ako 

dodatočné náklady vynaložené na dodatočnú jednotku zlepšenia zdravotného stavu, ktoré 

možno dosiahnuť zvolením navrhovaného efektívnejšieho variantu liečby.  

 

 

 

 

Cp – náklady pôvodnej liečby,   Cn – náklady navrhovanej liečby, 

Ep – účinok pôvodnej liečby,    En – účinok navrhovanej liečby) 

 

 V týchto prípadoch osoby prijímajúce rozhodnutia zvážia, či jednotka ďalšieho 

zlepšenia zdravotného stavu je „hodná“ dodatočných nákladov zdravotníckej pomôcky alebo 

inej technológie. 

 

 

3.4.  CUA 

Analýza užitočnosti nákladov je založená na meraní prínosu jednotlivých 

terapeutických alternatív pomocou tzv. o kvalitu upravených rokov života (QALYs, 

Quality-Adjusted Life Years). Výpočet QALY vychádza z použitia na užitočnosti 

založených so zdravím súvisiacich dotazníkov QoL. Medzinárodne odporúčané 

dotazníky sú EQ-5D, Health Utilities Index, Quality of Well-Being Scale, vizuálna 

analogická škála (VAS – visual analog scale), metóda časového kompromisu (TTO – time 

trade-off) a štandardná lotéria (SG – standard gamble). V prípade prispôsobovania 

zahraničných štúdií na slovenské pomery sa popíše metóda výpočtu QALY použitá 

v pôvodnej štúdii.  

Na základe analýzy a posúdenia úrovne hospodárskeho rozvoja Slovenskej 

republiky je prahová hodnota 1 stanovená na 24-násobok referenčnej priemernej 

mesačnej mzdy / QALY a prahová hodnota 2 na 35-násobok referenčnej priemernej 

mesačnej mzdy / QALY. 

Prahové intervaly znamenajú, že zdravotnícka pomôcka s pomermi nákladov a 

efektívnosti pod dolnou krajnou hodnotou intervalu (1) sú považované za pozitívne 

nákladovo efektívne, zatiaľ čo zdravotnícka pomôcka alebo iná technológia s pomermi 

nákladov a efektívnosti nad hornou krajnou hodnotou intervalu (2) sa považujú za pozitívne 

neefektívne z hľadiska nákladov. Zdravotnícka pomôcka alebo iná technológia s pomermi 

pn

pn

EE

CC

E

C
ICER

−

−
=




=



 

87 

 

nákladov a efektívnosti medzi hornou a dolnou krajnou hodnotou intervalu (medzi 1 a 2) by 

mali byť podrobené ďalšiemu hodnoteniu.  

 

 

III. POPIS ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI, POPULÁCIE PACIENTOV A POTRIEB 

ZDRAVOTNÍCKYCH SLUŽIEB 

Popis sa zameria na: 

❖ potreby zdravotnej starostlivosti (nenaplnené),  

❖ demografické charakteristiky populácie pacientov, 

❖ aktuálne dostupné možnosti liečby, 

❖ indikácie, kde sa má použiť nová zdravotnícka pomôcka. 

 

Pre jednoduchosť používania výsledkov medicínsko-ekonomického rozboru sa odporúča jasne 

špecifikovať:  

❖ indikácie zdravotníckej pomôcky a skupiny pacientov, na ktoré sa vzťahujú výsledky, 

popis aktuálnych možností liečby a úroveň zabezpečenia zdravotnej starostlivosti,  

❖ epidemiologický profil skupiny pacientov – incidencia, prevalencia a trendy 

v epidemiologických údajoch, 

❖ kľúčové parametre povahy ochorenia.  

 

Jasne sa popíše zdravotnícka pomôcka, ktorá je predmetom medicínsko-ekonomického 

rozboru.  

 

 Hlavným porovnávacím prvkom (komparátorom) je v súčasnosti akceptovaná 

štandardná liečba/-y (referenčná liečba/-y), ktorú mieni nová zdravotnícka pomôcka nahradiť. 

Referenčná liečba/-y je pre účel medicínsko-ekonomického rozboru rutinne používaná 

štandardná liečba/-y v bežnej praxi (zlatý štandard), ktorá by mala byť nahradená novou 

potenciálne nákladovo efektívnou alternatívou.  

 Ak existuje niekoľko často používaných alternatívnych spôsobov liečby s rovnakou 

účinnosťou, ako referenčná liečba sa použije najlacnejšia alternatíva.  

 Ak existuje liečba, o ktorej sa vie, že je nákladovo efektívna (napr. v iných krajinách), 

ale nie je v domácich podmienkach bežne používaná, pridá sa do porovnávacej liečby.  

 Ak sa na porovnanie vyberie akýkoľvek iný terapeutický postup, takýto výber sa 

zdôvodní.  

 Výsledky medicínsko-ekonomického rozboru platia iba pre indikácie a skupiny 

pacientov definované na začiatku analýzy.  

 Iné referenčné postupy, pri ktorých sa nepoužívajú zdravotnícke pomôcky sa môžu tiež 

použiť, avšak musia sa odôvodniť.  

 



 

88 

 

V.  NÁKLADY 

 Stanovenie nákladov sa v medicínsko-ekonomickom rozbore vykonáva z pohľadu 

platcu zdravotnej starostlivosti. Zdrojom údajov pre stanovenie nákladov zdravotníckej 

pomôcky sú zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a zoznam kategorizovaných 

špeciálnych zdravotníckych materiálov. 

Náklady vstupujúce do medicínsko-ekonomického rozboru zahŕňajú náklady na 

zdravotnícku pomôcku a ďalšie náklady liečby (počet návštev lekára, počet vyšetrení 

atď.). Jednotlivé položky nákladov sa prezentujú samostatne v tabuľkovej forme.  

VI. MERANIE ZLEPŠENIA ZDRAVIA  

Zdravotný problém, ktorý je predmetom medicínsko-ekonomického rozboru je 

potrebné starostlivo zadefinovať. Problém sa popíše tak, aby poukázal na otázky, na ktoré 

chceme odpovedať. Na to, aby analýza bola dôveryhodná a transparentná, sa musia 

jednoznačne uviesť jej predpoklady, parametre a obmedzenia. 

 

6.1. Meranie účinnosti zdravotníckych pomôcok (effectiveness – t.j. zlepšenie zdravia 

dosiahnuté v reálnych podmienkach) sa odporúča viac ako meranie účinku (efficacy – t.j. 

zlepšenie zdravia dosiahnuté v prísne kontrolovaných klinických podmienkach). Tí, ktorí 

prijímajú rozhodnutia, sa zaujímajú najmä o to, ako bude príslušný terapeutický postup účinný 

v každodenných reálnych podmienkach. V mnohých prípadoch, najmä v prípade nových 

zdravotníckych pomôcok sú však k dispozícii iba výsledky účinku, ktoré majú tendenciu 

nadhodnocovať účinnosť. V takýchto prípadoch sa použije modelovanie alebo analýza 

senzitivity, aby sa extrapolovali údaje o účinku na podmienky reálneho života, a aby sa zistilo 

ako rozdielne predpoklady ovplyvnia konečný výsledok analýzy efektívnosti nákladov.  

 

6.2. Výber miery účinnosti zodpovedá zvoleným podmienkam a zahŕňa konečné (dlhodobé) 

výsledky (morbidita, mortalita) a zmeny v kvalite života. Je potrebné sa vyhnúť publikovaniu 

iba „náhradných“ výsledných ukazovateľov. Údaje o zlepšení zdravia môžu pochádzať z rôznych 

zdrojov a výber použitých zdrojov je potrebné zdôvodniť.  

Relevantné klinické údaje používané v medicínsko-ekonomických rozboroch sa majú 

vyhľadať, zhodnotiť a prezentovať podľa princípov a metód medicíny založenej na dôkazoch a 

systematických prehľadov literatúry.  

Uvedú sa všetky vyhľadané porovnávacie štúdie a súčasne sa zdôvodní výber 

porovnávacej štúdie/-í pre medicínsko-ekonomický rozbor.  

V prípade, ak niektoré z dostupných štúdií nebudú do medicínsko-ekonomického 

rozboru zaradené, uvedie sa aj dôvod nezaradenia.  

 

6.3. Výsledky posudzovaných klinických štúdií sa prezentujú individuálne v tabuľkovej 

forme. Uvedú sa: 

• zdroje dát vrátane roku štúdie, 
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• odkaz na literatúru, 

• usporiadanie štúdie, krajiny v ktorých sa štúdia vykonávala,  

• popis študovanej populácie vrátane počtu pacientov,  

• merané výsledné klinické ukazovatele,  

• popis prirodzenej jednotky merania,  

• veľkosť zmeny výsledného klinického ukazovateľa, 

• štatistická významnosť. 

 

Ak je viac ako jedna klinická premenná, tieto premenné sa uvádzajú v samostatných 

tabuľkách. Pre zovšeobecnenie výsledkov je dôležité, aby sa údaje uviedli jasne. Ak sa v 

klinických štúdiách meralo viacero výsledných ukazovateľov, všetky výsledné ukazovatele sa 

uvádzajú v tabuľkovej forme.  

Všetky kľúčové dôkazy, na ktoré sa medicínsko-ekonomický rozbor odkazuje, sú 

predkladané ministerstvu v plnom znení. V opačnom prípade nie je možné medicínsko-

ekonomický rozbor považovať za hodnotiteľný. Kľúčové dôkazy, ktoré neboli publikované, nie 

je možné v medicínsko-ekonomickom rozbore predkladať. Ak sú údaje nedohľadateľné, môže 

byť žiadateľ opakovane vyzvaný k ich predloženiu. 

 

6.4.  Použitie modelovania v medicínsko-ekonomickom rozbore je prijateľné, ak sa model 

uvedie transparentným spôsobom a ak skôr zahŕňa ako nahrádza vedecké poznatky.  

Pre použitie modelovania je potrebné uviesť dôvody. Týmito dôvodmi zvyčajne sú:  

• extrapolácia údajov o vplyve na výsledky účinnosti, 

• extrapolácia krátkodobých alebo „náhradných“ klinických výsledných ukazovateľov na 

dlhodobé alebo konečné prínosy pre zdravie (napr. zníženie krvného tlaku na výsledky 

mortality a morbidity), 

• integrácia údajov z rôznych zdrojov alebo údajov vzťahujúcich sa na rozdielne výsledné 

ukazovatele komplexného medicínsko-ekonomického rozboru, 

• syntéza údajov o nákladoch a klinických výsledných ukazovateľoch vzťahujúcich sa na 

zdravotnícke pomôcky alebo iné technológie,  

• ak nie sú k dispozícii randomizované klinické štúdie, ktoré priamo porovnávajú novú 

technológiu s aktuálne dostupnými technológiami.  

 

  Analýza senzitivity sa vykonáva na neurčité údaje zahrnuté v modeli, aby sa overila 

konečná efektívnosť nákladov. Z dôvodu zložitosti medicínsko-ekonomických rozborov je 

obzvlášť dôležité jasné udanie vstupných údajov a metód použitých pri modelovaní, čo 

napomôže porozumeniu a prijateľnosti výsledkov medicínsko-ekonomického rozboru. 
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VII. VPLYV ČASU V ANALÝZACH MEDICÍNSKO-EKONOMICKÉHO ROZBORU 

Časový horizont rozboru má byť dostatočne dlhý na obsiahnutie všetkých významných 

klinických dôsledkov ako aj dôsledkov na náklady, ktoré súvisia s navrhovanou zdravotníckou 

pomôckou.  

V prípade medicínsko-ekonomického rozboru s časovým horizontom dlhším ako jeden 

rok sa berú do úvahy princípy časovej preferencie a nákladov stratených príležitostí na 

investície cez korekciu podľa diskontnej sadzby. V týchto prípadoch sa používa všeobecná 

ekonomická metóda korekcie podľa 5% diskontnej sadzby.  

 

VIII.  SILA A ZOVŠEOBECNITEĽNOSŤ VÝSLEDKOV MEDICÍNSKO-EKONOMICKÉHO ROZBORU 

Pomocou analýzy senzitivity sa overí vplyv neurčitých faktorov na konečné výsledky 

efektívnosti nákladov a tieto výsledky sa uvedú kvantitatívnym spôsobom. Ak sú vstupné údaje 

použité v medicínsko-ekonomickom rozbore neurčité, je nevyhnutné vykonať analýzu 

senzitivity, aby sa zistilo ako sa konečná efektívnosť nákladov mení pri odlišných 

predpokladoch. Premenné, ktoré sú zdrojom neistoty, je potrebné meniť v celom teoreticky 

možnom intervale, minimálne ±30%. Pomocou informácií získaných pri analýze senzitivity sa 

môžu lepšie posúdiť riziká týkajúce sa rozhodnutí na základe výsledkov medicínsko-

ekonomického rozboru. Ak sa použije modelovanie, vykonajú sa jednocestné analýzy 

senzitivity na všetky neurčité premenné pri použití krajných hodnôt.  

Vo výsledkoch medicínsko-ekonomického rozboru sa uvedie zovšeobecniteľnosť a 

prenositeľnosť výsledkov analýzy.  

 

 

IX. VPLYV NA ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ 

Náklady použitia navrhovanej zdravotníckej pomôcky sa prezentujú prostredníctvom 

vplyvu na ročný rozpočet a vplyvu počas päťročného obdobia, na základe veľkosti relevantnej 

populácie pacientov a očakávanej rýchlosti rozširovania zdravotníckej pomôcky. Dôležité je 

zdôrazniť možné úspory alebo dodatočné potrebné zdroje na zdravotnú starostlivosť. 

 

 

X. ZÁVERY 

Medicínsko-ekonomický rozbor obsahuje všetky závery analýzy v prehľadnej forme, 

ktoré sú v súlade s cieľmi a výsledkami uvedenými v medicínsko-ekonomickom rozbore. 

 

 

XI. ŠABLÓNA PRE MEDICÍNSKO-EKONOMICKÝ ROZBOR ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY   
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Medicínsko-ekonomický rozbor má byť v súlade s platnou vyhláškou Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky č. 423/2011 Z. z. o podrobnostiach medicínsko-

ekonomického rozboru zdravotníckej pomôcky. 

  

Medicínsko-ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky obsahuje súhrnne nasledovné údaje: 

• Epidemiologické údaje 

• Klinický prínos terapie 

• Porovnanie odhadovaných nákladov na navrhovanú liečbu zdravotníckou pomôckou  

• Typ analýzy, zdôvodnenie výberu analýzy a výsledky analýzy 

• Časový horizont 

• Modelovanie 

• Korekcia podľa diskontnej sadzby 

• Konečné výsledky efektívnosti nákladov 

• Analýza senzitivity 

• Vplyv na zdravotnú starostlivosť, výsledky analýzy dopadu na rozpočet verejného   

zdravotného poistenia 

• Závery 

• Literatúra 

• Prílohy 

 

 

XII.  ETICKÝ KÓDEX PRE VYKONÁVANIE A PUBLIKOVANIE VÝSLEDKOV MEDICÍNSKO-

EKONOMICKÉHO ROZBORU ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY  

 Je dôležité, aby autori vykonávajúci uvedené analýzy disponovali adekvátnymi 

znalosťami (napr. znalosť metodológie, vysoká profesionálna etika). Analýza sa vykonáva v 

súlade so zákonmi a všeobecne záväznými predpismi. 
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Příloha II. 

****Porovnání Heberprot vs Cacipliq******* 

library(heemod) 

mat_heb<-define_transition(.12,.75,.13,0,1,0,0,0,1, state_names=c("ulc","bezulc","amp")) 

mat_cac<-define_transition(.42,.58,0,0,1,0,0,0,1, state_names=c("ulc","bezulc","amp")) 

state_ulc_heb<-define_state(cost=18482,utility=0.75) 

state_bezulc_heb<-define_state(cost=0,utility=0.84) 

state_amp_heb<-define_state(cost=40000,utility=0.62) 

state_ulc_cac<-define_state(cost=2853,utility=0.75) 

state_bezulc_cac<-define_state(cost=0,utility=0.84) 

state_amp_cac<-define_state(cost=40000,utility=0.62) 

strat_heb<-

define_strategy(transition=mat_heb,ulc=state_ulc_heb,bezulc=state_bezulc_heb,amp=state_am

p_heb) 

strat_cac<-

define_strategy(transition=mat_cac,ulc=state_ulc_cac,bezulc=state_bezulc_cac,amp=state_amp

_cac) 

res_mod<-run_model(heb=strat_heb,cac=strat_cac,cycles=10,cost=cost,effect=utility) 

summary(res_mod) 

 

****Porovnání Cacipliq vs Placebo******* 

library(heemod) 

mat_pla<-define_transition(.23,.52,.25,0,1,0,0,0,1, state_names=c("ulc","bezulc","amp")) 

mat_cac<-define_transition(.42,.58,0,0,1,0,0,0,1, state_names=c("ulc","bezulc","amp")) 

state_ulc_pla<-define_state(cost=1050,utility=0.75) 

state_bezulc_pla<-define_state(cost=0,utility=0.84) 

state_amp_pla<-define_state(cost=40000,utility=0.62) 

state_ulc_cac<-define_state(cost=2853,utility=0.75) 

state_bezulc_cac<-define_state(cost=0,utility=0.84) 

state_amp_cac<-define_state(cost=40000,utility=0.62) 

strat_pla<-

define_strategy(transition=mat_pla,ulc=state_ulc_pla,bezulc=state_bezulc_pla,amp=state_amp_

pla) 

strat_cac<-

define_strategy(transition=mat_cac,ulc=state_ulc_cac,bezulc=state_bezulc_cac,amp=state_amp

_cac) 

res_mod<-run_model(pla=strat_pla,cac=strat_cac,cycles=10,cost=cost,effect=utility) 

summary(res_mod) 

 

********grafické výstupy*************** 

 

plot(res_mod, type="counts", panel="by_state") 

plot(res_mod, type="counts", panel="by_strategy") 

plot(res_mod, type="values", panel="by_value",free_y=TRUE) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c_h=18482; c_c=2853; c_a=40000; u_u=0.75; u_b=0.84; u_a=0.62; c=10; c_p_u=1050 

par <- define_parameters(c_h=18482, c_c=2853, c_p_u=1050, c_a=40000, u_u=0.75, 

u_b=0.84, u_a=0.62) 
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mat_heb<-define_transition(0,.12,.75,.13,0,.23,.52,.25,0,0,1,0,0,0,0,1, state_names=c("lec", 

"ulc","bezulc","amp")) 

mat_cac<-define_transition(0,.42,.58,0,0,.23,.52,.25,0,0,1,0,0,0,0,1, state_names=c("lec", 

"ulc","bezulc","amp")) 

lec <- define_state(c_l=dispatch_strategy(Heb=c_h, Cac=c_c), u=u_u) 

ulc <- define_state(c_l=c_p_u, u=u_u) 

bezulc <- define_state(c_l=0, u=u_b) 

amp <- define_state(c_l=c_a, u=u_a) 

strat_Heb <- define_strategy(transition=mat_heb, lec=lec, ulc=ulc, bezulc=bezulc, amp=amp) 

strat_Cac <- define_strategy(transition=mat_cac, lec=lec, ulc=ulc, bezulc=bezulc, amp=amp) 

model <- run_model(Heb=strat_Heb, Cac=strat_Cac, parameters=par, init=c(1,0,0,0), 

cycles=10, cost=c_l, effect=u) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c_c=2853; c_a=40000; u_u=0.75; u_b=0.84; u_a=0.62; c=10; c_p_u=1050 

par <- define_parameters(c_c=2853, c_p_u=1050, c_a=40000, u_u=0.75, u_b=0.84, u_a=0.62) 

 

mat_pla<-define_transition(0,.23,.52,.25,0,.23,.52,.25,0,0,1,0,0,0,0,1, state_names=c("lec", 

"ulc","bezulc","amp")) 

mat_cac<-define_transition(0,.42,.58,0,0,.23,.52,.25,0,0,1,0,0,0,0,1, state_names=c("lec", 

"ulc","bezulc","amp")) 

lec <- define_state(c_l=dispatch_strategy(Pla=c_p_u, Cac=c_c), u=u_u) 

ulc <- define_state(c_l=c_p_u, u=u_u) 

bezulc <- define_state(c_l=0, u=u_b) 

amp <- define_state(c_l=c_a, u=u_a) 

strat_pla <- define_strategy(transition=mat_pla, lec=lec, ulc=ulc, bezulc=bezulc, amp=amp) 

strat_Cac <- define_strategy(transition=mat_cac, lec=lec, ulc=ulc, bezulc=bezulc, amp=amp) 

model <- run_model(Pla=strat_pla, Cac=strat_Cac, parameters=par, init=c(1,0,0,0), cycles=10, 

cost=c_l, effect=u) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DISKONTACE 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c_c=2853; c_a=40000; u_u=0.75; u_b=0.84; u_a=0.62; c=10; c_p_u=1050 

par <- define_parameters(c_c=2853, c_p_u=1050, c_a=40000, u_u=0.75, u_b=0.84, u_a=0.62) 

 

mat_pla<-define_transition(0,.23,.52,.25,0,.23,.52,.25,0,0,1,0,0,0,0,1, state_names=c("lec", 

"ulc","bezulc","amp")) 

mat_cac<-define_transition(0,.42,.58,0,0,.23,.52,.25,0,0,1,0,0,0,0,1, state_names=c("lec", 

"ulc","bezulc","amp")) 

lec <- define_state(c_l=dispatch_strategy(Pla=discount(c_p_u,.05), Cac=discount(c_c, 0.05)), 

u=discount(u_u, .05)) 

ulc <- define_state(c_l=discount(c_p_u,0.05),u=discount(u_u, 0.05)) 

bezulc <- define_state(c_l=0, u=discount(u_b,0.05)) 

amp <- define_state(c_l=discount(c_a, .05), u=discount(u_a, .05)) 

strat_pla <- define_strategy(transition=mat_pla, lec=lec, ulc=ulc, bezulc=bezulc, amp=amp) 

strat_Cac <- define_strategy(transition=mat_cac, lec=lec, ulc=ulc, bezulc=bezulc, amp=amp) 

model <- run_model(Pla=strat_pla, Cac=strat_Cac, parameters=par, init=c(1,0,0,0), cycles=13, 

cost=c_l, effect=u) 
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det <- define_dsa(c_c, 0.7*c_c, 1.3*c_c, c_a, 0.7*c_a, 1.3*c_a, u_u, 0.7*u_u, 1.3*u_u, u_b, 

0.7*u_b, 1.3*u_b, u_a, 0.7*u_a, 1.3*u_a, c_p_u, 0.7*c_p_u, 1.3*c_p_u) 

deter <- run_dsa(model=model, dsa=det) 

deter 

plot(deter, strategy="Cac", result="icer", typ="difference") 

plot(mat_cac) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DISKONTACE 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

library(heemod) 

c_h=18482; c_c=2853; c_a=40000; u_u=0.75; u_b=0.84; u_a=0.62; c=10; c_p_u=1050 

par <- define_parameters(c_h=18482, c_c=2853, c_p_u=1050, c_a=40000, u_u=0.75, 

u_b=0.84, u_a=0.62) 

mat_heb<-define_transition(0,.12,.75,.13,0,.23,.52,.25,0,0,1,0,0,0,0,1, state_names=c("lec", 

"ulc","bezulc","amp")) 

mat_cac<-define_transition(0,.42,.58,0,0,.23,.52,.25,0,0,1,0,0,0,0,1, state_names=c("lec", 

"ulc","bezulc","amp")) 

lec <- define_state(c_l=dispatch_strategy(Heb=discount(c_h, .035), Cac=discount(c_c, .035)), 

u=discount(u_u, .035)) 

ulc <- define_state(c_l=discount(c_p_u, .035), u=discount(u_u, .035)) 

bezulc <- define_state(c_l=0, u=discount(u_b, .035)) 

amp <- define_state(c_l=discount(c_a, .035), u=discount(u_a, .035)) 

strat_Heb <- define_strategy(transition=mat_heb, lec=lec, ulc=ulc, bezulc=bezulc, amp=amp) 

strat_Cac <- define_strategy(transition=mat_cac, lec=lec, ulc=ulc, bezulc=bezulc, amp=amp) 

model <- run_model(Heb=strat_Heb, Cac=strat_Cac, parameters=par, init=c(1,0,0,0), 

cycles=10, cost=c_l, effect=u) 

det <- define_dsa(c_h, 0.7*c_h, 1.3*c_h, c_c, 0.7*c_c, 1.3*c_c, c_a, 0.7*c_a, 1.3*c_a, u_u, 

0.7*u_u, 1.3*u_u, u_b, 0.7*u_b, 1.3*u_b, u_a, 0.7*u_a, 1.3*u_a, c_p_u, 0.7*c_p_u, 1.3*c_p_u) 

deter <- run_dsa(model=model, dsa=det) 

deter 

plot(deter, strategy="Cac", result="icer", typ="difference") 

 


