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ABSTRAKT 

 

Problematika domácí oxygenoterapie kojenců 
Diplomová práce se zabývá problematikou technického zajištění a nákladů na domácí 

a nemocniční oxygenoterapii kojenců s bronchopulmonální dysplazií. Identifikuje a 

rozebírá systémové procesy, které vznikají s provozem kyslíkového zásobníku 

v domácnosti v souvislosti s bezpečností pacienta i celé rodiny. K optimalizaci 

technického zajištění jsou použity metody hodnotového inženýrství a multikriteriálního 

rozhodování. Dále práce zjišťuje náklady, které jsou spojeny s oxygenoterapií 

prováděnou v nemocnici a v domácím prostředí pacienta. Analýza nákladů je provedena 

pomocí analýzy minimalizace nákladů, jelikož nedochází k významným odchylkám mezi 

klinickými efekty jednotlivých metod. Zjištěné náklady jsou na závěr porovnány. 

Klíčová slova 

Bronchopulmonální dysplazie, kojenci, domácí oxygenoterapie, Saatyho matice, 

TOPSIS, analýza minimalizace nákladů  



 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

Problems of home oxygenotherapy of infants 

This diploma thesis focuses on the issue of technical equipment and costs of Home 

oxygenotherapy and oxygenotherapy in a hospital for infants with Bronchopulmonary 

dysplasia. It identifies and discusses the systemic processes, which arise with the 

operation of the oxygen reservoir in the home in connection with patient and family 

safety. Methods of value engineering and multiple criteria decisions are used to optimize 

technical equipment. The thesis also considers the cost of Home oxygenotherapy and 

oxygen therapy in the hospital. The thesis identifies the costs associated with oxygen 

therapy in the hospital and in the patient’s home. Cost analysis is performer by cost 

minimization analysis, as there is no significant variation between clinical and other 

method. The observed costs are compared at the end. 

Keywords 

Bronchopulmonary Dysplasia, Infants, Home Oxygenotherapy, Saaty Matrix, TOPSIS 

Cost-minimization Analysis
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Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

ČR 

HOT 

VFN 

LF UK 

Česká republika 

Home Oygenotherapy (domácí oxygenoterapie) 

Všeobecná fakultní nemocnice 

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy 

BPD 

OT 

ZP 

FiO2 

ROP 

bronchopulmonální dysplazie 

oxygenoterapie 

zdravotnický prostředek 

frakce vdechovaného kyslíku 

retinopatie nedonošených 

popř. 

apod. 

atd. 

aj. 

COI 

COT 

CMA 

CUA 

CCA 

CBA 

CEA 

SÚKL 

CC 

MCC 

TOPSIS 

 

SD 

popřípadě 

a podobně 

a tak dále 

a jiné 

náklady na onemocnění (Cost-of-illness) 

náklady na léčbu (Cost-of-treatment) 

analýza minimalizace nákladů (Cost-minimization Analysis) 

analýza užitečnosti nákladů (Cost-utility Analysis) 

analýza nákladů a důsledků (Cost-consequence Analysis) 

analýza nákladů a přínosů (Cost-benefit Analysis) 

analýza nákladové efektivity (Cost-effectiveness Analysis) 

Státní úřad pro kontrolu léčiv 

Complication or comobidity conditions 

Major complication or comorbidity conditions 

Metoda multikriteriálního rozhodování (The Technique fo Order od 

Preference by Similarity to Ideal Solution) 

směrodatná odchylka 
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1 Úvod 

V České republice stoupá počet předčasně narozených dětí. Dle dat z Všeobecné fakultní 

nemocnice v Praze vyplývá, že v roce 2002 se v ČR předčasně narodilo asi 5500 dětí, 

v roce 2018 už jich bylo více něž 9000. Tedy zhruba každý dvanáctý novorozenec přišel 

na svět předčasně. Za nárůstem stojí především posun věku rodiček do vyšších věkových 

kategorií, asistovaná reprodukce nebo také vícečetná těhotenství. Předčasný porod 

představuje nejzávažnější problém porodnictví, nese s sebou řadu rizik, zejména pokud 

jde o zdraví dítěte. Následků, které se mohou objevit je velké množství, od poruchy zraku, 

sluchu, plicních chorob, po poruchy imunity, chování, emoční inteligence nebo třeba i 

různé formy autistického spektra. [1] 

Rozvoj kontinuálních diagnostických zdravotnických technologií v oblasti intenzivní 

péče o novorozence, vývoj umělé plicní ventilace a nové postupy v léčebné praxi 

přispívají k výraznému snížení novorozenecké mortality nejen v České republice. 

Zvýšení přežívání extrémně nezralých jedinců doprovází nárůst výskytu tzv. 

Bronchopulmonální dysplazie (BPD), která se projevuje jako dechová tíseň, apnoické 

pauzy či nízké ventilační úsilí pacienta při vysoké poddajnosti hrudníku. [2; 3] Podstatu 

BPD představují následující patologické stavy: alveolární hypoplasie, zpomalení 

vaskularizace plic, zmnožení hladké svaloviny v malých dýchacích cestách a v plicních 

cévách. Dále se objevuje kondenzace kolagenu a elastinu v plicní tkání. [3; 4]  

Činitelů, které ovlivňují negativně vývoj plic je několik. Zejména se jedná o umělou 

plicní ventilaci, infekci a frakci kyslíku v inspirované ventilační směsi. Při ventilační 

podpoře po dobu 28 dní, ať už je prováděna v jakémkoliv aktuálně dostupném módu, 

dochází ke změnám, které programují chybný vývoj orgánů se všemi důsledky 

dlouhodobého postižení pacientů a rozvinutí BPD. [2; 3; 4]  

V současné době zahrnuje léčba BPD kromě ventilační podpory oxygenoterapii, 

adekvátní výživu dítěte a také udržování rovnováhy vnitřního prostředí. Závislost dětí na 

oxygenoterapii trvá většinou méně jak jeden rok. Stále oblíbenější metodou se v České 

republice i v zahraničí stává metoda domácí oxygenoterapie (HOT), která poskytuje 

příležitost pro zkrácení pobytu v nemocnici a tím i snížení rizika nozokomiální infekce, 

umožňuje vytvářet rodinné vazby a podporuje psychomotorický vývoj dítěte. [5]  

Na druhou stranu mohou existovat jisté překážky pro poskytování oxygenoterapie 

v domácím prostředí, zejména se jedná o obsluhu zdravotnického prostředku pro 

poskytování kyslíku dítěti nebo třeba o správné nastavení přístroje či jiné systémové 

nedostatky. V důsledku této skutečnosti podal tým biomedicínských inženýrů a lékařů 
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z Gynekologicko-porodnické kliniky U Apolináře podnět k prozkoumání možností 

domácí oxygenoterapie u kojenců v České republice. Tato metoda se hojně využívá 

v Americe, Austrálii, Kanadě a pomalu se začíná rozšiřovat i v Evropě. 
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2 Současný stav řešené problematiky 

Bronchopulmonální dysplazie se řadí mezi nejvýznamnější klinické problémy související 

s úspěšností přežití novorozenců, představuje nejčastější příčinu respiračního selhání 

u dětí. [6] BPD, také známá jako chronické plicní onemocnění (CLD) je nejrozšířenějším 

důvodem morbidity u předčasně narozených dětí, zároveň znamená zvýšené riziko 

úmrtnosti a vývojových a plicních následků. Zřídka kdy se vyskytuje u kojenců s 

gestačním věkem vyšším 30 týdnů nebo hmotností vyšší 1200 g. [7] V České republice v 

roce 2007 postihla BPD 37,6 % novorozenců s porodní hmotností 500-749 g, 20,6 % 

novorozenců s porodní hmotností 750-999 g a jen 3,5 % novorozenců s porodní hmotností 

1000-1499 g. [8] 

V současné době se v neonatální praxi uplatňují tři techniky léčby: léčba 

kortikosteroidy, léčba oxygenoterapií v nemocnici a léčba domácí oxygenoterapií.  [9; 

10; 11; 12; 13; 5] 

2.1 Diagnóza bronchopulmonální dysplazie 

Bronchopulmonální dysplazie (BPD) neboli chronické fibroproliferativní onemocnění 

plic postihuje nezralé novorozence, kteří byli léčeni pro časnou pneumopatii 

mechanickou ventilací a vysokými dávkami kyslíku. Jejím projevem je chronická plicní 

insuficience s typickým rentgenovým obrazem. [14]  

Poprvé byla BPD popsána v publikaci Northway a kol. v roce 1967 jako poranění plic 

u předčasně narozených dětí v důsledku kyslíkové a mechanické ventilace. [15] Následný 

výzkum provedený na zvířecích modelech ukázal, že nedovyvinuté plíce mohou být 

akutně poraněny mechanickou či kyslíkovou ventilací, která má za následek interferenci 

nebo inhibici plicního alveolárního a vaskulárního vývoje. [16; 17] Definice BPD byla 

několikrát upravena, v roce 2000 vydal National Institute of Child Health and Human 

Developement prohlášení, kterým se lékaři řídí až dodnes. [18] Nový soubor 

diagnostických kritérií stanovuje, že BPD trpí předčasně narozené dětí, které potřebují 

doplňkový kyslík po dobu nejméně 28 dní. [18; 10]  

Závažnost onemocnění je velmi rozmanitá, od asymptomatického chronického 

plicního onemocnění až po pacienty, kteří potřebují domácí péči s kontinuální 

oxygenoterapií či umělou plicní ventilací. [6] U lehčí formy se objevuje přetrvávající 

respirační tíseň – tachypnoe, namáhavé dýchání, souhyb chřípí, retrakce sterna, 

vpadávání epigastria, zvýšená tvorba hlenů, auskultačně chrůpky a vrzoty. Střední forma 

se projevuje dlouhodobou závislostí na podávání kyslíku, vyvíjející se srdeční 
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nedostatečností i závažnějšími dechovými problémy mezi kterými lze jmenovat obstrukci 

bronchů pro hromadění hlenů, bronchospazmus a atelaktázy. Často také u střední formy 

dochází k cyanotickým záchvatům díky vyjmenovaným změnám společně s hypoxií, 

plicní hypertenzí a cor pulmonale. Mezi celkové komplikace se řadí neprospívání, 

přechodná psychomotorická retardace, osteopénie a stenóza sublotického prostoru, která 

může vyústit až v nutnost tracheostomie. Klinický nález zobrazuje hypoxémii, 

hyperkapnii a acidózu. Rentgenový obraz se vyvíjí z původního RDS, kde se dají nejprve 

rozeznat jemné difúzní retikulární granulace a později fibrotické změny s cystickými a 

emfyzematózními partiemi. [14]  

Způsob léčby musí zohledňovat nejen fyziologické parametry jedince, např. správný 

tělesný růst a neurologický vývoj, ale i duševní pohodu pacientů. [6] Postupem času se 

potvrdil pozitivní vliv domácí oxygenoterapie (Home Oxygenotherapy) při prevenci 

občasných hypoxémií, plicních hypertenzí, zhoršeného neurokognitivního vývoje nebo 

růstu a snížilo se riziko zjevného ohrožení života. Potvrzení zlepšení i fyziologických 

aspektů dokládá významný vliv psychické pohody matky a dítěte na jeho celkový 

zdravotní stav. [19; 20] 

2.2 Léčba BPD kortikosteroidy 

Na konci 80. a začátkem 90. letech minulého století patřilo podávání dexamethasonu 

extrémně nezralým dětem k běžným léčebným postupům. [21] Vzhledem k významné 

roli zánětu v patogenezi BPD, se lékaři zajímali o možné použití protizánětlivých činidel 

již v raném stádiu onemocnění pro zmírnění průběhu nemoci. Několik studií prokázalo 

rychlé zlepšení funkce plic po podání steroidů, odhalily příznivý účinek v podobě 

zvýšené produkce povrchově aktivních látek a antioxidantů, enzymů, snížený 

bronchospasmus, nižší výskyt plicního a bronchiálního edému a fibrózy, zvýšenou tvorbu 

vitamínu A a snížené reakce zánětlivých buněk u poraněných plic. [22; 23]  

Krátkodobé nepříznivé účinky jako je hyperglykémie, hypertenze, hypertrofie levé 

komory a gastrointestinální krvácení, byly dobře známy a přijaty jako přechodné a 

nepřevyšující význam pozitivních výsledků při zlepšení funkce plic. Použití 

kortikosteroidů zároveň umožňuje dřívější extubaci jedince. [21] 

Od konce 90. let minulého století přibývalo důkazů o zvýšeném riziku nevratného 

poškození nervového systému zejména u kojenců léčených kortikosteroidy dlouhodobě. 

Meta-analýzy randomizovaných kontrolovaných studií potvrdily, že kortikosteroidy 

zvyšují riziko výskytu dětské obrny a zpoždění rozvoje nervového systému, avšak jejich 

vliv na neonatální úmrtnost se neprokázal. [21; 24; 25; 26; 11] Vznikající pochybnosti o 

závažných dlouhodobých nežádoucích účincích systémových kortikosteroidů vedly ke 
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změně postoje neonatologů k tomuto způsobu terapie. Společnost pro neonatologickou a 

pediatrickou intenzivní péči v Německu nebo i Americká akademie pro Pediatrii se 

rozhodly zredukovat jejich používání a vydat následující doporučení: trvání léčby by 

mělo být co nejkratší (obvykle 3-5 dnů) a dávkování co nejnižší, použití by mělo být 

možné pouze s informovaným souhlasem rodičů. Zároveň doporučily používat 

přednostně inhalační steroidy a až poté systémovou léčbu steroidy. [10; 27; 28] Navzdory 

těmto doporučením stále existují po celém světě kliniky, kde je léčba systémovými 

kortikosteroidy používána pro velmi předčasně narozené děti s porodní váhou do 1000 g 

zhruba.  [9; 10; 11] 

2.3 Léčba BPD oxygenoterapií v nemocnici 

Kyslíková terapie neboli oxygenoterapie je léčebná metoda umožňující zvýšenou 

distribuci kyslíku do tkání. Kyslík se může aplikovat do organismu dvěma způsoby – 

insuflací či inhalací. Ventilační podpora se u pacientů používá při úplné absenci 

či nedostatečné spontánní aktivitě dýchacích svalů. BPD je diagnostikována jako 

ventilační podpora delší 28 dní. Při léčbě BPD pacienti sami ventilují, tudíž se využívá 

distribuce kyslíku inhalačním způsobem. [29] 

Kojenci s BPD jsou většinou hospitalizováni na neonatologickém oddělení 

intermediární péče. Matka dítěte se hospitalizuje nejprve na oddělení šestinedělí, avšak 

v případě delšího časového horizontu pobytu novorozence v nemocnici, je z důvodu 

kapacity oddělení propuštěna do domácí péče a za svým potomkem smí pouze docházet. 

[30] 

2.4 Léčba BPD domácí oxygenoterapií 

Domácí oxygenoterapie byla v Americe použita již v roce 1976. Výzkumu se účastnilo 

šest kojenců a u všech byla zaznamenána kratší rekonvalescenční doba oproti kojencům 

léčeným v nemocnici. Přínosem, který přispěl k rozšíření domácí oxygenoterapie, byla 

úspora $18 000 za jednoho kojence při využití domácího typu léčby. [31] Ve světě se 

využívá léčba domácí oxygenoterapií u kojenců s BPD již více než 30 let. U našich 

sousedů v Německu je tento způsob terapie také zavedený, ačkoliv neexistují přesně dané 

pokyny a postupy v jakých případech aplikovat domácí a v jakých nemocniční léčbu. [32] 

Domácí kyslíková terapie pro děti s BPD se poskytuje dětem, aby se předcházelo 

hypoxické plicní vazokonstrikci, která může potencovat rozvoj cor pulmonare 

a kompenzovat zvýšenou dechovou námahu, přičemž ušetřená energie může být použita 

pro růst. [33] Podávání domácího kyslíku u kojenců s BPD může pravděpodobně také 

snížit riziko náhlých neočekávaných úmrtí. [34] Oxygenoterapie (OT) ruší hypoxickou 
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vazokonstrikci plicního arteriálního řečiště při BPD. Udržení správné oxygenace a výživy 

kojence představuje kritické aspekty péče po propuštění z nemocnice. [33] Terapie 

vyžaduje použití přístroje, který poskytne kontinuální zdroj kyslíku s velmi nízkým 

průtokem. Hodnoty průtoku kyslíku se musí pohybovat okolo 0,025 L/min. [33] 

V České republice se v roce 1994 stanovily pracovní skupiny pro dětskou pneumologii 

České pediatrické společnosti s indikací pro léčbu HOT u dětí, mezi kterou patří cystická 

fibróza, primární plicní hypertenze a vrozené srdeční vady. [35] Indikací z pohledu 

neonatologie je BPD se saturací hemoglobinu 0,90 a méně při FiO2 0,21 a následně 

perzistující plicní hypertenze primární a sekundární. Oxygenoterapie nevyžaduje 

hospitalizaci v nemocnici. [5] Do souboru jedinců s indikací OT jsou zařazeni silně 

nezralé děti s velmi nízkou porodní hmotností, u nichž je stanovena diagnóza BPD. 

Bronchopulmonální dysplazie se definuje jako chronické postižení plic nedonošených 

dětí, kteří jsou závislí na kyslíku do věku 36 týdnů postkoncepčního věku a celková doba 

na kyslíku činí ≥ 28 dní. [18]  

Dlouhodobá domácí oxygenoterapie je efektivní a bezpečná metoda, je-li správně, 

přesně a pečlivě připravena a zajištěna. Kojenci při HOT vyžadují důkladné sledování 

neonatologem a dalšími specialisty. [21] Existuje podezření, že se po celém světě u dětí 

s BPD dlouhodobá domácí oxygenoterapie nevyužívá dostatečně. [36] 

2.4.1 Podmínky pro provedení HOT 

Důvodem k indikaci domácí oxygenoterapie je hypoxemie ať už trvalá nebo 

intermitentní, cílem terapie je zajistit trvalou náležitou oxygenaci za všech okolností, 

včetně motorické aktivity, příjmu potravy nebo spánku. HOT se vždy indikuje u jedinců, 

kteří mají stabilizované funkce dýchání, krevního oběhu, příjmu potravy a přetrvává 

u nich nutnost oxygenoterapie. Nezbytným faktorem ovlivňujícím indikaci HOT je 

hmotnost pacienta, která musí přesahovat 2000 g. [5; 37] 

Následující podmínky musejí být nezbytně splněny pro propuštění dítěte do HOT, aby 

se předešlo zbytečným rehospitalizacím dítěte a tím i negativnímu ovlivnění jeho 

fyzického i psychického stavu: [38] 
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Musí být zajištěn technický servis 24 hodin denně, který poskytuje externí dodavatelská 

organizace. [5; 40]  

1
• Dotázání se praktického lékaře na faktory rodiny a prostředí.

2

• Důraz na bezproblémovou spolupráci rodičů, matka je podrobně zaučená a 
proškolená a péči o kojence kvalitně zvládá.

3

• Absence významného rizika ohrožení kojence anxietou rodičů, navozenou 
stavem nedonošeného dítěte a jeho přetrvávající závislostí na kyslíku.

4

• Saturace krve kyslíkem se i při nízkém přívodu kyslíku nostrilami pohybuje 
kolem hodnoty 95 %, stav jedince je stabilní bez desaturací.

5

• Pozitivní výsledky při air testu - ověření schopnosti dítěte udržet saturaci 
krve kyslíkem nad 80 % po odpojení kyslíku na dobu 4 hodin. [39]

6

• Dobrá prospěšnost dítěte na hmotnosti a bezpečné zvládání příjmu stravy, 
kojení představuje i v těchto případech obvyklý způsob výživy.

7

• Sepsání a odeslání žádosti ošetřujícím lékařem o Homelox (či jiný  přístroj 
zajišťujícíc zdroj kyslíku pro HOT) na příslušnou zdravotní pojišťovnu.

8

• Zařazení dítěte do programu dlouhodobého sledování ve specializované 
ambulanci (např. Centrum vývojové péče při neonatologickém oddělení).

9
• Oznámení o propuštění dítěte na HOT příslušnému praktickému lékaři.

10

• Zajištění důkladné instruktáže rodičů ohledně způsobů použití zásobníku 
kyslíku pracovníkem dodavatelské společnosti.

11

• Zaručení dostupnosti lékařského servisu 24 hodin denně, zejména při 
infektech.
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Studie zabývající se úsporami nákladů, jichž se dosáhlo domácí péčí, prokázaly 

účinnost a bezpečnost předčasného propuštění, a to i při dodatečných nákladech na 

domácí služby a dopravu. [5; 36; 40] 

2.4.2 Provedení domácí oxygenoterapie 

Oxygenoterapie je při přípravě na HOT nastavena ještě před propuštěním do domácí péče, 

aby si jedinec ještě za nemocničního pobytu zvykl na dodávku plynu ze systému s 

kapalným kyslíkem. Nastavení oxygenoterapie se provede tak, aby se saturace krve 

kyslíkem pohybovala v rozmezí 93–98 % podle pulzního oxymetru. Děti musí mít již 

dokončenou vaskularizaci sítnice, aby se předešlo riziku vzniku retinopatie nedonošených 

(ROP). Potřebný průtok u kojenců je velmi nízký, většinou stačí nastavení průtoku 

do 0,5 L/min. [5; 39] 

Při ambulantních kontrolách na neonatologii, kam rodiče s dítětem pravidelně 

docházejí, se sleduje vývoj respiračního, kardiovaskulárního a neurologického systému 

a růst kojence. Součástí vyšetření je i provedení základního biochemického 

a hematologického vyšetření. Při ambulantní návštěvě se také kontroluje SpO2 

při aktuálně nastaveném průtoku kyslíku. Rodičům dítěte se znovu opakují a vysvětlují 

zdravotní stav jedince a význam HOT, aby se předešlo zvýšené anxietě. Zejména je 

nezbytné zabránit rodičům, aby z netrpělivosti předčasně snižovali nebo ukončovali 

HOT. Při pobytu doma musí rodiče měřit saturaci krve kyslíkem kontinuálně – během 

bdění, krmení, spánku s identifikací desaturací a průměrné saturace. Diskrétní změření 

hodnoty saturace není dostatečné. [5; 33] 

Oxygenoterapie smí být ukončena, je-li dítě schopno při FiO2 trvale udržet SpO2 

na 93 % a více za všech situací – jídlo, pohyb, spánek a pravidelně přibývá na hmotnosti. 

Před ukončením se provádí 1-2 hodinový test, při němž se po zastavení přívodu kyslíku 

monitoruje saturace krve kyslíkem. Lékaři zároveň musí uvažovat i další faktory, kterými 

jsou případná plicní arteriální hypertenze a somatický růst. Obvyklý postup ukončování 

HOT nejprve spočívá ve změně trvalé oxygenoterapie na noční a před úplným ukončením 

se ještě provede spánkový test. Spánkový test ověřuje stabilitu SpO2 i v hlubokém spánku 

dítěte, k jeho provedení musí být pacient s matkou hospitalizován přes noc na oddělení. 

[5; 33] 

Je nezbydné předcházet škodlivým účinkům kyslíkové toxicity, zvláštní opatrnost musí 

být dbána u nezralých novorozenců s rizikem retinopatie, tj. dětí, kteří nemají 

dokončenou vaskularizace oční sítnice. Zpravidla se tito jedinci nechávají hospitalizovaní 

v nemocnici a jejich SpO2 se udržuje v limitech obvyklých pro nezralé děti s rizikem 

ROP. Postup HOT je popsán schématem na obrázku 1. [5; 33] 
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Obrázek 1: Schéma provedení HOT 

Zdroj: autor 
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2.4.3 Administrativní postup k přidělení domácí oxygenoterapie 

Regionální neonatologické pracoviště podává žádost o přidělení zařízení pro HOT, kterou 

následně schvaluje příslušná zdravotní pojišťovna. Zařízení je dodáváno a servis je 

zajištěn společností LINDE GAS a.s. či jinou externí organizací v závislosti na výrobci 

zdroje kyslíku. [5; 41] 

2.5 Porovnání efektů oxygenoterapie v nemocnici a v domácím 

prostředí 

Rozvoj technologií umožnil rozšíření užívání kyslíku u pacientů s chronickými plicními 

onemocněními z lůžkové péče do péče domácí. Z důvodu zajištění bezpečnosti pacientů 

a zachování léčebných standardů vzniklo mnoho studií, které porovnávají efekty 

jednotlivých kyslíkových zařízení (koncentrátory kyslíku, lahve na stlačený plyn a 

kapalný kyslík) a způsobů podání (vysokotlaké a nízkotlaké).  

Na podzim roku 2019 byla zveřejněna studie, která poskytuje aktualizované znalosti 

ohledně indikace, výhod a nevýhod každého zařízení, tak aby došlo k usnadnění výběru 

vhodného zařízení pro každého pacienta. [42] 

Jednotlivé přístroje se liší v kapacitě produkce kyslíku, pracovním algoritmu, dávce, 

provozní době apod. [43] Každý z přístrojů má své výhody a nevýhody týkající se 

provozu, funkce a nákladů. [44]  

Porovnání se provedlo měřením hodnot saturace krve kyslíkem za použití 4 různých 

typů přístrojů určených pro dlouhodobou oxygenoterapii. Testováno bylo 39 pacientů, 

kteří trpěli nedostatečným zásobováním krve kyslíkem, jejichž SpO2 při dýchání okolního 

vzduchu nabývalo hodnot nižších 90 %. Všem pacientům účastnícím se studie byla 

indikována dlouhodobá oxygenoterapie. SpO2 bylo nejprve změřeno pacientům v klidu, 

Obrázek 2: Administrativní postup přidělování HOT 

Zdroj: autor 
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později účastníci studie absolvovali zátěžový test dle pokynů předepsaných American 

Thoracic Society se všemi čtyřmi typy přístrojů – lahev na stlačený plyn (používána v 

nemocničních zařízeních), domácí koncentrátor kyslíku (HomeFill), přenosný 

koncentrátor kyslíku (FreeStyle) a systém s kapalným kyslíkem (Helios). Výsledky studie 

jsou uvedeny v tabulkách 1-3. [44] 

 

Tabulka 1: Saturace krve kyslíkem při použití různých kyslíkových systémů před zátěžovým testem  

Kyslíkový systém Průměr ± SD  Medián Minimum Maximum 

Lahev na stlačený 

kyslík 
95 ± 3 96 88 99 

Domácí koncentrátor 

kyslíku 
95 ± 2 96 90 99 

Přenosný 

koncentrátor kyslíku 
95 ± 2 96 90  100 

Systém s kapalným 

kyslíkem 
96 ± 2 96 90 100 

 

Tabulka 2: Saturace krve kyslíkem při použití různých kyslíkových systémů po zátěžovém testu 

Kyslíkový systém Průměr ± SD  Medián Minimum Maximum 

Lahev na stlačený 

kyslík 
89 ± 5 89 76 99 

Domácí koncentrátor 

kyslíku 
89 ± 6 88 70 98 

Přenosný 

koncentrátor kyslíku 
89 ± 6 89 71  98 

Systém s kapalným 

kyslíkem 
89 ± 6 90 70 97 

 

 

 

 

 

Zdroj: [44] 

Zdroj: [44] 
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Tabulka 3: Rozdíly v saturaci krve kyslíkem před a po zátěžovém testu 

Kyslíkový systém Průměr ± SD  Medián Minimum Maximum 

Lahev na stlačený 

kyslík 
-6 ± 4 -6 -15 2 

Domácí koncentrátor 

kyslíku 
-7 ± 5 -5 -22 1 

Přenosný 

koncentrátor kyslíku 
-7 ± 5 -7 -21 1 

Systém s kapalným 

kyslíkem 
-6 ± 5 -5 -21 1 

Neexistuje žádný statisticky významný rozdíl mezi oxygenoterapií pomocí lahve se 

stlačeným kyslíkem, kapalným kyslíkem a kyslíkovým koncentrátorem. [42; 43; 44; 45; 

46] 

2.6 Financování lůžkové péče v ČR 

Lůžkovou péčí se rozumí veškerá publikace, která se provádí v rámci poskytovatelů 

lůžkové péče (tzn. v nemocnicích, rehabilitačních a psychiatrických ústavech, LDN 

apod.). Zdravotní péče se ve zmíněných organizacích poskytuje v podobě lůžkové péče 

či ambulantních vyšetření u lékařů specialistů, způsoby financování zdravotní péče 

uvedené v této kapitole, platí pouze pro poskytování péče lůžkové. Hospitalizace pacientů 

představuje dnes největší nákladovou položku českého zdravotnictví, dle nejnovějších 

údajů čítá přibližně více než 40 % veškerých výdajů z celkových 130 miliard Kč. [47] 

Financování lůžkové péče dnes probíhá několika rozdílnými způsoby, mohou nastat i 

situace, kdy při jedné hospitalizaci dochází ke dvěma typům vykazování. [48] 

1. Platba za zdravotní výkony, respektive soubor (tzv. balíček) zdravotnických 

výkonů spojených s hospitalizací – ve vybraných specializacích probíhání 

financování hospitalizace účtováním balíčků, proplácí se soubor jednotlivých 

zdravotních výkonů, léků a materiálů, který je smluvně upraven.  

2. DRG, platba za ukončený hospitalizační případ – v případě financování pomocí 

DRG schéma, nezáleží na množství poskytnuté zdravotní péče, anžto 

na náročnosti hospitalizace. Zdravotnické zařízení dostane fixní částku 

za ukončený hospitalizační případ, tudíž je přirozené motivováno 

k efektivnímu poskytování zdravotní péče s minimem nutných rehospitalizací 

a podporováno k produktivitě, jelikož platí princip, čím více hospitalizací, tím 

více kapacit pro další pacienty. 

Zdroj: [44] 
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3. Specializovaná centrová péče – separátní financování plateb 

za specializované léky (tzv. centrové léky), které vychází z dohody mezi 

zdravotními pojišťovnami (plátci zdravotní péče), poskytovateli zdravotní péče 

a platné úhradové vyhlášky pro daný rok. Seznam hrazených centrových léčiv 

je měsíčně publikovaný SÚKL. 

4. Lůžkoden – používá se na superspecializovaných pracovištích, kde není 

zavedeno DRG. 

5. Mimořádné financování – nastává ve výjimečných situacích, zejména 

z důvodu velmi vysokých nákladů. Nejčastějšími mimořádnými událostmi jsou 

stavba nových pavilonů či oddělení, rozsáhlé rekonstrukce a nákup 

specializované techniky nebo třeba i silné zadlužení lůžkového zařízení. [48] 

2.6.1 Platba za zdravotní výkony (balíčky) 

Rozsah zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění se definuje zákonem 

č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a jeho přílohami. Konkrétní hrazené 

zdravotnické výkony se pro rok 2020 uvádějí v závazné vyhlášce č. 269/2019 Sb. Seznam 

zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, která je vydávána Ministerstvem 

zdravotnictví ČR každý rok. Zmíněná vyhláška zároveň upravuje bodovou hodnotu 

jednotlivých výkonů, přičemž finanční hodnota bodu, potažmo výkonů, pro rok 2020 se 

uvádí ve vyhlášce č. 268/2019 Sb., která taktéž vychází každý rok nová. Vyhláška dále 

upravuje specifické podmínky, za kterých se péče v jednotlivých segmentech hradí, spolu 

s regulačními omezeními hrazené péče pro nastávající rok. Pojišťovny mohou zaslat 

poskytovatelům vlastní úhradové dodatky, ve kterých se definují změny úhradové 

vyhlášky. Poskytoval není povinný dodatek podepsat, v tom případě se úhrada 

poskytované péče řídí dle aktuální úhradové vyhlášky. Zdravotní výkony se finančně 

hodnotí pomocí bodů, přičemž se výše úhrady rovná součinu bodové hodnoty výkonu a 

hodnoty bodu pro aktuální rok. [48; 49]  

S rostoucí komplexitou poskytovaných zdravotních služeb roste i komplexita 

úhradových dodatků, a tudíž jsou možnosti úhrad omezené. V případě výměny 

endoprotézy nebo operace kataraktu lze předem odhadnout, jaké výkony se budou 

provádět, nicméně jedná-li se o transplantaci či jiný rozsáhlý chirurgický výkon, není 

možné přesně předem určit, jaké výkony bude nezbytné vykonat, jaký materiál se 

spotřebuje, jaké léky budou podány či jaké zdravotnické prostředky pacient obdrží. 

Vzhledem k vyjmenovaným problémům se zavedl systém DRG. [48; 49] 
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2.6.2 DRG 

Systém se zakládá na stanovení náročnosti hospitalizačního případu pomocí relativních 

vah, které tvoří podklad pro definování výše nákladů a plateb od zdravotní pojišťovny. 

Hospitalizační případy se dělí do tří skupin: 

1. Bez komplikací nebo komorbidit (bez CC). 

2. S komplikacemi nebo komorbiditami (s CC). 

3. S velkými komplikacemi nebo komorbiditami (s MCC). 

Hodnota úhrady za jednotku relativní váhy se pohybuje mezi 20 000 Kč až 35 000 Kč, 

záleží na dohodě mezi poskytovatelem zdravotní péče a pojišťovnou. [48; 49] 
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3 Cíle práce 

Z přehledu současného stavu v kapitole 1 vyplývá, že se v České republice využívá 

domácí oxygenoterapie méně než ve světě, ačkoliv preskripcí HOT dochází 

k významným úsporám nákladů na léčbu BPD u kojenců. Na základě skutečností 

zjištěných analýzou současného stavu by bylo vhodné odhalit důvody a příčiny 

výjimečného použití domácí oxygenoterapie v praxi.  

Cílem diplomové práce je zejména analýza technického zajištění při domácí 

oxygenoterapii, identifikace nezbytných zdravotnických prostředků pro kvalitní 

a bezpečné provedení léčby. Rozbor potřebných legislativních náležitostí, zaškolení 

obsluhy a zhodnocení možností rodičů související se schopnostmi osvojení si všech 

nutných úkonů v návaznosti na požadavky léčby v domácím prostředí. V neposlední řadě 

si práce klade za úkol stanovení a porovnání nákladů na provoz HOT versus nákladů 

vzniklých při oxygenoterapii v nemocnici.  

Analýza technického zajištění při domácí oxygenoterapii si dává za úkol zejména určit 

jaké všechny zdravotnické prostředky jsou potřeba pro správné provedení léčby a zda je 

v silách rodičů novorozence (zvláště matky) tyto přístroje akurátně nastavit, porozumět 

k čemu přístroje slouží, alespoň zjednodušeně jak pracují a následně je používat, aniž by 

existovalo významné riziko poškození zdraví kojence. Rozbor nezbytného zaškolení 

obsluhy přístrojů pro HOT kojenců je součástí této diplomové práce, jelikož dle zákona 

č. 268/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů se musí každý, kdo obsluhuje zdravotnickou 

techniku třídy IIb a výš, zaškolit na práci s tímto přístrojem. Dílčím cílem je analýza 

nejčastěji používaných přístrojů a spotřebního materiálu, který při provedení HOT hradí 

pojišťovna. 

Z důvodu zajištění bezpečnosti pacienta i ostatních členů domácnosti se musí 

identifikovat problémy související s provozem kyslíkového zásobníku v domácnosti 

a musí být navrženo optimalizační řešení na základě porovnání přínosů a rizik. 

U manipulace s tlakovými nádobami je obsluha povinna rovněž projít zaškolením 

podobně jako u zdravotnických prostředků. Ideální by bylo nalezení takových přístrojů, 

které nevyužívají tlakových láhví jako zdroj kyslíku, využití těchto technologií by snížilo 

zatížení rodičů či pečovatelů pacienta. 

Dalším úkolem je stanovení nákladů na oxygenoterapii ve zdravotnickém zařízení a při 

optimalizovaném zajištění v domácnosti z pohledu plátce zdravotní péče – zdravotní 

pojišťovny. Ve zdravotnickém zařízení vznikají náklady na ošetřující personál, obložnost 

lůžka atp., zatímco v domácím prostředí péči obstarávají rodiče, avšak musí být 

zapůjčené přístroje pro provádění HOT. Po identifikaci se provede analýza nákladů 

a celkové náklady na jednotlivé způsoby oxygenoterapie se porovnají. 
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4 Metody 

Zvolení vhodné perspektivy náhledu na analýzu nákladů představovalo první krok. Pro 

účely této práce představuje nejvhodnější pohled perspektiva zdravotní pojišťovny, 

poněvadž při domácí péči nemá poskytovatel zdravotnické péče žádné náklady a zároveň 

dochází k rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí přístrojů pro HOT právě ve zdravotní 

pojišťovně. 

Sběr dat probíhal ve spolupráci s neonatologickým oddělením Gynekologicko-

porodnické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní 

nemocnice v Praze (U Apolináře) a specializovanou externí organizací Linde GAS a. s., 

které zprostředkovává zápůjčku přístrojů. Klinika U Apolináře poskytuje dětem péči na 

oddělení jednotky intenzivní a resuscitační péče (JIRP a JIP), která disponuje 

20 inkubátory a ročně přijme okolo tří set novorozenců, a oddělení intermediární péče 

(IMP), kam přecházejí děti z JIRP nebo novorozenci narození lehce předčasně (od 34. 

týdne těhotenství) [30]. Pro získávání dat byla zvolena metoda retrospektivní, a to 

konkrétně porovnání dvou způsobů léčby – léčba v nemocnici a léčba pomocí HOT. 

Kritéria pro vymezení vzorku populace byla definována následovně: 

 Pacienti s bronchopulmonální displazií 

 Pacienti UPV 28 dní a více 

 Předčasně narození kojenci 

 Pacienti na léčbě oxygenoterapií 

Následně byl navržen design studie zahrnující metodiku, klinické efekty a ostatní 

hodnotící kritéria, která byla čerpána z řízených rozhovorů s lékaři a také literárních 

rešerší. K tvorbě literární rešerše byly využity jak české, tak i zahraniční zdroje, 

vyhledávání bylo uskutečněno prostřednictvím elektronických databází Web of Science, 

Google Scholar, Medline a NLK Summon. Při získávání dat a informací bylo dodrženo 

a respektováno technického zázemí a pracovní procesy daných oddělení a v neposlední 

řadě i soukromí pacientů a jejich rodičů. 

Hlavní cíl práce představuje posouzení dvou způsobů léčby kojenců s BPD, jejich 

nákladové konsekvence, založené na analýze přesných a skutečných dat o léčbě a 

vypočtení průměrné hodnoty za jeden den pro jednotlivé terapie, případně jak se náklady 

mění v krátkodobém a dlouhodobém časovém rozmezí a jaké jsou jejich 

makroekonomické a sociální aspekty. Pro porovnání a výběr optimálního zdroje kyslíku 

pro HOT byla zvolena metoda multikriteriálního hodnocení TOPSIS, váhy jednotlivých 
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kritérií se určily pomocí bodovací metody. Zpracování dat bylo provedeno pomocí 

metody analýzy nákladů. 

4.1 Multikriteriální rozhodování 

Teorie multikriteriálního (vícekriteriálního) rozhodování se zakládá na matematickém 

modelování. Multikriteriální analýza se zabývá hodnocením vybraných alternativ dle 

několika kritérií, přičemž alternativa nejlépe hodnocená dle jednoho kritéria nebývá 

zpravidla nejlépe hodnocenou dle kritéria jiného. Metody multikriteriálního hodnocení 

se využívají pro řešení konfliktu mezi vzájemně protikladným kritériím. [50] 

Postup multikriteriálního hodnocení variant: 

1. Tvorba množiny kritérií. 

2. Normalizace hodnot kritérií. 

3. Stanovení vah kritérií. 

4. Dílčí vyhodnocení variant. 

5. Volba nejvhodnější varianty x seřazení variant.  

Stanovení vah kritérií kvantifikuje důležitosti jednotlivých kritérií. Realizuje se 

metodami hodnotového inženýrství, které reprezentují například metoda pořadí 

uspořádající kritéria dle důležitosti, bodovací metoda, připomínající metodu pořadí, avšak 

místo pořadí jsou kritériím přiřazeny body v určité stupnici. Dále lze váhy stanovit 

Fullerovou metodou, jenž vybírá lepší kritérium z každého páru či Saatyho metodou 

založenou na detailnějším párovém srovnání. [50] 

Po určení vah jednotlivých kritérií se rozhoduje mezi určenými variantami pomocí 

metod multikriteriálního rozhodování. Mezi metody patří metoda váženého součtu WSA 

a IPA. Metoda WSA se řadí mezi nejjednodušší metody a zakládá se na výpočtu váženého 

součtu normalizovaných hodnot jednotlivých kritérií. Normalizované hodnoty kritérií se 

spočítají na základě bazálních a ideálních hodnot. Metoda ideálních bodů IPA využívá 

stejného principu jako WSA pouze s nepatrnou úpravou. [50] 

4.2 Bodovací metoda 

Bodovací metoda předpokládá schopnost uživatele kvantitativně ohodnotit důležitost 

kritérií. Ve zvolené bodovací stupnicí musí být uživatel schopen ohodnotit i-té kritérium 

hodnotou bi ležící v dané stupnici (např. bi ∈ < 0;10 >). Metoda přiřazení bodů umožňuje 

diferencovanější vyjádření subjektivních preferencí, než metoda pořadí. Výpočet vah 

kritérií se provádí následovně: [50] 
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1. Zvolení maximálního bodového hodnocení k. 

2. Přiřazení kritériím body k,....1. 

 Nejdůležitější kritérium k. 

 Druhé nejdůležitější k-1, atd. 

 Nejméně důležité kritérium 1. 

3. Více kritériím lze přiřadit stejné bodové hodnocení. 

4. Obecně se kritériím přiřadí i číslo bi. 

5. Váha i-tého kritéria se vypočte dle vzorce: 

𝑣𝑖 = 
𝑏𝑖

∑ 𝑏𝑖
𝑘
𝑖=1

; 𝑖 = 1, 2, … , 𝑘    (4.1) 

Přičemž součet čísel bi ve jmenovateli je součtem prvních k přirozených čísel. 

∑ 𝑏𝑖
𝑘
𝑖=1 = 

𝑘(𝑘+1)

2
      (4.2) 

Důležitější kritéria nabývají vyšších hodnot váhy, zatímco ta méně důležitá mají nižší 

hodnoty. [50] 

4.3 Saatyho metoda 

Saatyho metoda se zakládá na párovém srovnání jednotlivých kritérií, které se zapisují do 

symetrické matice, tzv. Saatyho matice S s prvky sij a rozměrem N.  Kromě zjednodušené 

volby více preferovaného kritéria se určuje také velikost preference. K párovému 

srovnání se využívá Saatym doporučená bodová stupnice, která je uvedena v tabulce 4. 

[51] 

Tabulka 4: Bodová stupnice s deskriptory dle Saatyho 

Počet bodů Deskriptor 

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 

Zdroj: [51]  
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9 První kritérium je absolutně významnější než druhé 

Kombinace dvojic dostupných kritérií se postupně porovnávají a velikost preferencí i-

tého kritéria vzhledem k j-tému se zapisuje do Saatyho matice S = (sij) následovně: 

𝑠 =

(

 

1 𝑠12 …   𝑠1𝑛
1
𝑠12⁄ 1 …   𝑠2𝑛
…
1
𝑠1𝑘⁄

…
1
𝑠12⁄

…     …
…       1)

      (4.3) 

Pro výpočet sij prvků Saatyho matice se využívá vztah: 

𝑠𝑖𝑗 ≈
𝑣𝑖

𝑣𝑗
      (4.4) 

Kde sij vyjadřuje podíl vah kritérií vi a vj. 

Jestliže sij je rovno 1, znamená to, že jsou si kritéria i, j rovna z hlediska preferencí. 

Pokud je j-té kritérium preferováno před i-tém, zapisuje se do Saatyho matice převrácená 

hodnota preference (např.: sij = 1/5). 

Pro výpočet samotných vah jednotlivých kritérií se nejčastěji používá metoda 

logaritmických nejmenších čtverců [50]: 

1. Výpočet součtů všech n prvků sj, každého k-tého sloupce. 

∑ 𝑠𝑗;𝑘
𝑛
𝑗=1       (4.5) 

2. Výpočet prvků t nové matice T. 

𝑡𝑗;𝑘 = 
𝑠𝑗;𝑘

∑ 𝑠𝑗;𝑘
𝑛
𝑗=1

     (4.6) 

3. Výpočet součtů všech n prvků t, každého j-tého řádku. 

∑ 𝑡𝑗;𝑘
𝑛
𝑘=1       (4.7) 

4. Součet řádkových součtů v matici T. 

∑ ∑ 𝑡𝑗;𝑘
𝑛
𝑘=1

𝑛
𝑗=1      (4.8) 
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5. Výpočet kvantifikovaných hodnot relativních ukazatelů wj normalizací 

řádkových součtů. 

𝑤𝑗 =
∑ 𝑡𝑗;𝑘
𝑛
𝑘=1

∑ ∑ 𝑡𝑗;𝑘
𝑛
𝑘=1

𝑛
𝑗=1  

     (4.9) 

4.4 Metoda TOPSIS 

Výpočet multikriteriálního rozhodování se realizoval metodou TOPSIS. Metoda se 

využívá pro vícekriteriální rozhodování, které je založeno na principu minimalizace 

vzdálenosti od ideální varianty a maximalizace vzdálenosti od varianty bazální. [50] 

Výpočet TOPSIS: 

1. Převedení všech kritérií na maximalizační kritéria. 

 Hodnoty matice se odečítají od maxima. 

𝑦𝑖𝑗 = −𝑦𝑖𝑗      (4.10) 

2. Provedení pomocných výpočtů. 

 Výpočet druhé mocniny kritérií. 

 Výpočet sumy sloupce. 

 Výpočet odmocnici ze sumy sloupce. 

3. Sestavení normalizované kriteriální matice R = (rij) 

 Výpočet podílu maximalizační hodnoty a odmocniny ze sumy sloupce. 

𝑟𝑖𝑗 = 
𝑦𝑖𝑗

√∑ (𝑦𝑖𝑗)
2𝑝

𝑖=1

                     (4.11) 

kde yij je maximalizační hodnota a √∑ (𝑦𝑖𝑗)2
𝑝
𝑖=1  je odmocnina sumy sloupce. 

4. Sestavení normalizované vážené kriteriální matice. 

 Výpočet násobku váhy kritéria s hodnotami normalizované kriteriální 

matice. 

𝑤𝑖𝑗 = 𝑣𝑗𝑟𝑖𝑗     (4.12) 

kde vj je hodnota váhy kritéria a rij je hodnota normalizované kriteriální matice. 

5. Určení vzdálenosti od bazální varianty D-. 
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 Výpočet bazální hodnoty Di
-  – minimum ze sloupce vážené kriteriální 

matice Dj. 

 Výpočet mocniny rozdílu vážené kriteriální matice wij a bazální 

varianty. 

 Výpočet sumy řádků. 

 Výpočet odmocniny ze sumy řádků. 

𝐷𝑖
− = √∑ (𝑤𝑖𝑗 − 𝐷𝑗)2

𝑘
𝑗=1       (4.13) 

6. Určení vzdálenosti od ideální varianty D+. 

 Výpočet ideální hodnoty Di
+ – maximum ze sloupce vážené kriteriální 

matice. 

 Výpočet mocniny rozdílu vážené kriteriální matice wij a ideální varianty 

Hj. 

 Výpočet sumy řádků. 

 Výpočet odmocniny ze sumy řádků. 

𝐷𝑖
+ = √∑ (𝑤𝑖𝑗 − 𝐻𝑗)2

𝑘
𝑗=1       (4.14) 

7. Stanovení relativních ukazatelů vzdáleností jednotlivých variant od bazální 

varianty. 

 Výpočet podílu vzdálenosti od bazální varianty Di
-  a součtu vzdálenosti 

od bazální varianty Di
-  a vzdálenosti od ideální varianty Di

+. 

𝑐𝑖 = 
𝐷𝑖
−

𝐷𝑖
++𝐷𝑖

−                     (4.15) 

 Hodnoty ukazatelů se pohybují mezi čísly 0 a 1, přičemž hodnotu 0 

nabývá bazální varianta a hodnotu 1 varianta ideální. 

8. Varianty se řadí sestupně dle hodnot ci a varianta s nejvyšší hodnotou 

relativního ukazatele se považuje za řešení problému. [50] 

4.5 Analýza nákladů 

Analýza nákladů se používá k vyhodnocení investičních nákladů ve zdravotnictví jako 

jedna z nejdůležitějších součástí. Náklady se vyjadřují v peněžních jednotkách 
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a klasifikují se do několika skupin – dle zdroje či účelu se nazývají přímé a nepřímé 

náklady, v návaznosti na možnost jejich ocenění nesou název hmotné a nehmotné náklady 

a třídí-li se dle charakteru (vztahu k objemu produkce) jsou pojmenovány fixními 

a variabilními náklady. Dalším hlediskem, které náklady ovlivňuje představuje 

perspektiva, s jakou je na ně nahlíženo. Nesprávně zvolená perspektiva může zapříčinit 

zkreslení výsledků, proto je zvolení správné perspektivy naprostou nutností. Zatímco 

jeden úhel pohledu může vidět náklady vynaložené na terapii jako naprosto nepřínosné, 

druhý může zaznamenat znatelný klinický přínos. [50] 

Mezi přímé náklady se zpravidla řadí prostředky, které se vynakládají na danou 

technologii či postup a dle HTA se dělí na dvě skupiny. První kategorii tvoří přímé 

zdravotnické náklady, mezi kterými lze jmenovat výdaje za ambulantní a lůžkovou 

službu, zdravotnické technologie, užitý materiál (pro opakované i jednorázové použití), 

operační zákroky, laboratorní testy, spotřebované léčivé přípravky, mzdy nebo platy 

personálu, monitoring léčby, návštěvy lékaře u pacienta apod. Druhou kategorii tvoří 

přímé nezdravotnické náklady, které představují výdaje pacientů za nejrůznější 

zdravotnické služby, dopravu k lékaři nebo do nemocnice, zdravotní pomůcky, invalidní 

důchod, administrativní poplatky, služba hlídání dětí pacientů, pomoc při práci 

v domácnosti, spotřeba energií (vody, plyn, elektřina, pára), například spotřeba paliva a 

pohonných hmot atp. [50] 

Zatímco přímé náklady se zahrnují do kalkulace bodové hodnoty zdravotních výkonů, 

nepřímé, které jsou definovány jako režijní náklady, nikoliv. Část režie se hradí v rámci 

ošetřovatelského dne (platí pro lůžková zařízení) a další část se spojuje s minutovou 

režijní sazbou. Mezi tyto náklady se řadí materiál na údržbu, prádlo, knihy, potraviny, 

učební pomůcky, ale i daně (odpisy, úroky atd.), náklady na služby (opravy, úklid, 

software, nájemné), ztráta produktivity pacienta, ztráta produktivity pečovatele pacienta 

(člen rodiny, známý). Souhrnně lze říci, že nepřímé náklady se týkají společnosti jako 

celku. Nepřímé náklady nelze snadno začlenit do analýzy, protože jejich měření a určení 

je obtížné. Avšak mají velký vliv na ztrátu produktivity, proto je dobré s nimi v analýze 

počítat. [50] 

Poslední skupina nákladů, náklady nevyčíslitelné, se často do analýzy nezahrnuje, 

zejména z důvodu jejich obtížného vyjadřování v peněžních jednotkách. Nicméně právě 

tyto náklady ovlivňují kvalitu života pacienta nejvyšší mírou, patří sem například bolest, 

stres, psychické vyčerpání, únava, úzkost, strádání atd. [50] 

Obecně lze však říci, že příslušnost konkrétních nákladů k jednotlivým kategoriím není 

v literatuře jednotná. Další krok po klasifikaci nákladů představuje rozpočet nákladů, jenž 

je poměrně složitý proces. Postupovat lze například určením průměrných nákladů 

na jeden případ – macro-costing, a nebo určením nákladů na každou komponentu zvlášť 
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micro-costing. Dále lze náklady kalkulovat zvlášť pro každou kategorii případů či 

skupinu hospitalizovaných pacientů – case-mix group nebo denní náklady či průměrné 

náklady ze všech pacientů. [50] V této práci kalkuluji náklady jako průměrné denní 

náklady z jedné skupiny pacientů a průměrné denní náklady z druhé skupiny. 

4.6 Nákladové analýzy 

Základním principem nákladových analýz je určení takové technologie, která představuje 

z hlediska nákladů nejvýhodnější variantu. Ve většině případů však musí být zohledněný 

i klinický efekt, z toho vyplývá, že je snaha o nalezení nejlepší technologie z kombinace 

několika hledisek – hlediska nákladů, přínosů, efektů nebo kvality dané technologie. 

Náklady měříme v peněžních jednotkách, avšak měření přínosů a kvality se nazývá 

výstupy nebo efekty. [50] 

Rozdělení nákladových analýz do několika druhů: 

 COI, COT (Cost-of-illness, Cost-of-treatment) = výpočet nákladů 

na onemocnění či léčení. Metoda určuje rozsah nemoci v peněžních jednotkách 

a vymezuje náklady na léčbu dopadu onemocnění. 

 CMA (Cost-minimization Analysis) = analýza minimalizace nákladů. Metoda 

se aplikuje v případě stejných nebo velmi podobných parametrů výstupů dvou 

variant. Hodnotí se pouze náklady a je zvolena ta varianta, která představuje 

nižší náklady. 

 CUA (Cost-utility Analysis) = analýza užitečnosti nákladů. Metoda měří efekty 

stálou, standardizovanou mírou pomocí konceptu QALY, který přepočítává 

roky života na plnou kvalitu života. 

 CCA (Cost-consequence Analysis) = analýza nákladů a důsledků. Metoda 

se využívá v případě, že k rozsáhlejší analýze chybí určitá data nebo je 

hodnotitel časově omezen a potřebuje získat rychlé výstupy bez složitější 

analýzy. Náklady a výstupy se hodnotí v oddělených kategoriích pomocí 

komparátoru. 

 CBA (Cost-benefit Analysis) = analýza nákladů a přínosů. Oba parametry jsou 

vyjádřeny v peněžních jednotkách, a proto slouží tato metoda jako přesný 

nástroj ke kvantifikaci nákladů a přínosů. Defacto se hodnotí, zda-li přínos 

určité klinické intervence přesahuje hodnotu nákladů. 

 CEA (Cost-effectiveness Analysis) = analýza nákladové efektivity. Metoda 

porovnávající poměr nákladů vyjádřených v peněžních jednotkách s přínosy 

vyjádřenými v nepeněžních jednotkách. Porovnává se míra vynaložených 
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nákladů a vyvolaných důsledků. Ukazatel metody CEA představuje tzv. 

koeficient přírůstku nákladové efektivity – ICER. [50] 

4.7 Analýza minimalizace nákladů (CMA) 

V analýze minimalizace nákladů se zvažují alternativy, které mohou být srovnatelné 

ve faktorech relevantních pro rozhodnutí (vyjma nákladů), tudíž lze vybrat nejlevnější 

alternativu. Nesmí existovat významné odchylky mezi hodnocenou technologií 

a komparátorem s ohledem na přínosy pacienta, včetně nepříznivých událostí. [52] 

Při CMA existují tři základní kategorie nákladů, jedná se o pořizovací a provozní 

náklady zdravotnického zařízení – náklady na vytvoření a provoz zdravotnických 

programů (materiál, energie, přístroje, mzdy, investice…), dále náklady, které vznikají 

pacientům a jejich rodinám (zde je myšlen vlastní podíl na léčbě) a jako poslední ztracený 

volný čas, ušlé pracovní příležitosti a psychická újma. [53] 

Předpokládá se hodnocení dvou zdravotnických technologií, jejichž míra i kvalita 

efektů je shodná: 

 

  
𝑃 ∙𝐸

𝐶1
 >  

𝑃 ∙𝐸

𝐶2
 =>  

1

𝐶1
 >  

1

𝐶2
 =>  𝐶1 < 𝐶2      (4.16) 

 

kde E označuje efekty, P jejich ocenění peněžní formou a C1 a C2 náklady na metodu 

1 a 2. [50] 
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Obrázek 3: Průběh analýzy CMA 

Zdroj: https://esf2014.esfcr.cz/ 
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5 Výsledky 

5.1 Technické zajištění oxygenoterapie v nemocničním 

prostředí 

V nemocničních zařízeních slouží jako zdroje medicinálních plynů centrální rozvody 

(případně lahve se stlačeným plynem), které jsou zásobárnou kyslíku i pro 

oxygenoterapii. Tlak kyslíku, který se podává pacientovi se reguluje průtokoměrem s 

rozsahem hodnot od 0,01 L/min. Následně plyn prochází přes zvlhčovač, kde dochází 

ke smíchání s vodními párami, aby nedocházelo k poškození sliznice dýchacích cest 

pacienta suchým plynem. Regulovaný, zvlhčený kyslík se přívodní hadičkou dopravuje 

přes kyslíkové brýle do nostril pacienta. [13; 54; 12] 

Celý proces se monitoruje pomocí průtokoměru nebo potažmo monitoru vitálních 

funkcí, který obsahuje modul pro měření SpO2. Normální fyziologická hodnota saturace 

krve kyslíkem se pohybuje okolo 98 %, dlouhodobé přesycení organizmu kyslíkem může 

způsobovat retinopatii – poškození zraku pacienta. Z důvodu předejití negativního 

ovlivnění kvality života jedince a jeho okolí jsou zpětná vazba o akurátním nastavení 

průtoku kyslíku a z toho vyplívajícího okysličení krve absolutní nutností. [13; 54; 12] 

 

Obrázek 4: Zařízení pro oxygenoterapii v nemocničním prostředí 

Zdroj: autor 
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5.1.1 Centrální rozvody plynu 

Pomocí centrálních rozvodů se plyny přivádějí do speciálních ramp či pohyblivých ramen 

na operační sály, jednotky intenzivní péče i normální pokoje. Z ramp ústí ven pomocí 

speciálních zásuvek – rychlospojek, které se z důvodu bezpečnosti liší jak barvou (kyslík 

je bílý), tak zároveň i tvarem rychlospojky. Průtokoměr určený k dávkování kyslíku není 

možno připojit do rychlospojky se vzduchem a naopak.  Mezi výhody centrálních 

rozvodů patří absence požadavků na skladovací prostory, manipulaci a výměnu tlakových 

lahví. [12] 

5.1.2 Průtokoměr se zvlhčovačem 

Každá podaná směs plynu by měla být zvlhčena bez ohledu na spontánní ventilaci 

pacienta. Vysoký průtok či vysoká frakce kyslíku může způsobit dehydrataci sliznice 

horních i dolních dýchacích cest. Pro zvlhčení slouží průtokoměr, který se spojuje 

s nádobkou naplněnou destilovanou vodou, kterou kyslík probublává a následně vede do 

přívodní hadičky. [13] 

5.1.3 Pulzní oxymetr 

Pulzní oxymetr neboli přístroj na neinvazivní měření saturace krve kyslíkem je přístroj, 

který využívá absorpce elektromagnetického záření tkání. Zjištění SpO2 je založeno 

na Beere-Lambertově zákoně, který pojednává o útlumu světla v různých materiálech, 

kterými světlo prochází. [55]  

Oxymetr obsahuje dvě diody emitující záření v různých vlnových délkách, 

v konvenčních pulzních oxymetrech se jedná o červené světlo (660 nm) a infračervené 

světlo (940 nm). Uvedená záření se používají z důvodu rozdílů v absorpci 

oxyhemoglobinem a deoxyhemoglobinem a následně dopadají na polovodičový 

fotodetektor umístěném kolem končetiny. [56] Oxygenoterapie se nastavuje 

a vyhodnocuje dle saturace krve pacienta kyslíkem, a tudíž reprezentuje přístroj 

pro neinvazivní měření SpO2 nedílnou součást vybavení pro správný průběh HOT. [57] 

Pohybové artefakty mohou zapříčinit významné chyby měření. Pohyby senzorových 

sond a špatná periferní perfuze často vede k falešným poplachům. Novější pulzní 

oxymetry jsou vybaveny technologií extrakce signálu (SET) a mohou měřit SpO2 i během 

pohybu pacienta a nízké perfuze a to tak, že oddělí pulzativní arteriální signál z ostatních 

signálů. [58] V klinické praxi by se měly hodnoty SpO2 přijímat pouze po potvrzení, 

že signál přijatý senzorem má dobrou kvalitu. [59] 
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5.1.4 Spotřební materiál 

Přívodní hadička – přivádí kyslík z průtokoměru a zvlhčovače do kyslíkových brýlí 

pacienta. [54] 

Kyslíkové brýle – slouží k podávání kyslíku přímo do nostril pacienta, celé zařízení se 

připevňuje na hlavu pacienta jako „brýle“, z čehož plyne i jeho název. Způsob aplikace 

pomocí kyslíkových brýlí se používá, potřebujeme-li aplikovat kyslík dlouhodobě 

a nepotřebujeme-li na setiny přesnou koncentraci kyslíku. Kyslíkové brýle jsou dostupné 

v několika velikostních variantách. Způsob aplikace je vyobrazen na obrázku 5. [54; 29] 

SpO2 senzory pro kojence – ke snímání pulzní oxymetrie u kojenců se využívá 

opakovaně použitelných senzorů (Obr. 6) či jednorázových (Obr. 6). Jednorázové 

i opakovaně použitelné senzory pro měření SpO2 obsahují vodiče, sadu LED diod 

Obrázek 6: Opakovaně použitelný (vlevo) a jednorázový (vpravo) senzor SpO2 

Zdroj: es.123rf.com, usa.philips.com 

Obrázek 5: Způsob aplikace kyslíkových brýlí 

Zdoj: pinterest.com, Pediatric Oxygen Therapy 
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a fotodetektor s lepidlem pro ukotvení na monitorovacím místě či z gumy pro možnost 

opakovaného použití. Konstrukce snímače se liší mezi výrobci, přičemž mezi zjištěné 

nedostatky se řadí životnost elektrických komponent, ztráta adhezivní vlastností, vhodné 

vyrovnání emitoru a detektoru a citlivost na vlhkost. S vyšší spotřebou senzorů zvyšuje 

i náklady na léčbu. [60] 

 

5.1.5 Proškolení obsluhy ZP 

Dle zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotních prostředcích ve znění pozdějších předpisů je 

povinen veškerý personál, který obsluhuje zdravotnické prostředky třídy IIb a III, zaškolit 

na práci s tímto přístrojem. V případě oxygenoterapie musí proškolením projít sestřičky 

i lékaři přímo z oddělení. Školení zajišťuje buď výrobce nebo osoba pověřená výrobcem 

či osoba pověřená osobou pověřenou výrobcem, v případě, že tak výrobce svolí. [61]  

Medicinální kyslík se klasifikuje jako léčivo, na jeho odběr z tlakových lahví či 

centrálních rozvodů absolvuje školení veškerý zdravotnický personál z oddělení ARO/JIP 

při nástupu na oddělení. 

5.2 Technické zajištění domácí oxygenoterapie 

Při domácí oxygenoterapii kojenců se nejčastěji používá přístroj Homelox®-mobil 

od společnosti Linde Gas. [62]  Mezi jeho největší přednosti se řadí kompaktní rozměry, 

doporučené použití pro kojence přímo od výrobce, možnost regulace průtoku plynu již 

od 0,05 L/min či redundantnost školení na obsluhu tlakových láhví. Přístroj pracuje 

na následujícím principu: zkapalněný kyslík podchlazený na -183 °C v tepelně 

izolovaném zásobníku se pomocí speciální odpařovací soustavy odpařuje na plynnou fázi 

a pacientem je vdechován ohřátý na úroveň pokojové teploty. [5; 41] 

Dva bezpečnostní ventily zajišťují zásobníky proti přetlaku, který je oproti lahvím se 

stlačeným kyslíkem podstatně nižší. Mobilní zásobník doplňují sami rodiče, kteří prošli 

proškolením, ze stacionárního zásobníku, který mají rovněž doma. Na výstupu zásobníku 

je regulační ventil, který umožňuje nastavení průtoku na velmi malé hodnoty, jak je 

u novorozenců vyžadováno. Nastavení průtoku lze provést od 0,1 L/min. [5; 41] 
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Ze zásobníku vede přívodní hadička kyslík do kyslíkových brýlí specifické velikosti, 

ze kterých dítě inhaluje kyslík. Velikost mobilní jednotky umožní pacientovi volný pohyb 

na několik hodin. Technický servis je společností LINDE GAS a.s. poskytován 24 hodin 

denně. [5; 41] 

Pojišťovna proplácí zápůjčku zařízení, které je uvedeno na obrázku 7, jedná se 

o nastavitelný zdroj kyslíku a spotřebního materiálu v podobě přívodní hadičky a 

kyslíkových brýlí. [62] 

5.2.1 Zdroje medicinálního kyslíku pro HOT 

Na trhu se vyskytuje několik zdrojů od různých výrobců. Mezi nejčastěji používané 

přístroje patří EverFloTM a SimplyGo od společnosti Philips a HOMELOX®-mobil 

od společnosti Linde Gas a.s. [62] Přístroje pro HOT musí být kompaktní, aby je bylo 

možné umístit do jakékoliv domácnosti a nedocházelo k omezení životních podmínek, 

jelikož se mohou v rodině nacházet po dobu několika měsíců někdy až roků. Zároveň 

jejich hlučnost nesmí přesahovat hladinu 60 dB, z důvodu neustálého provozu.  

V případě vyšších hodnot by prostředky způsobovaly příliš vysoké zatížení pacienta 

a negativní ovlivnění léčby. Důležitý parametr reprezentuje i hodnota průtoku, který lze 

nastavit. Plíce novorozenců potřebují mnohem menší průtoky plynu než plíce dospělého 

jedince.  

Nezbytný požadavek na techniku představuje i user-friendly přístup, jelikož nelze vždy 

zajistit obsluhu přístroje s technickým vzděláním. Práce se dále zabývá identifikací 

systémových problémů spojených s provozem kyslíkového zásobníku v domácnosti 

Obrázek 7: Zařízení hrazené pojišťovnou pro HOT 

Zdroj: autor 
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s ohledem na bezpečnost pacienta i ostatních členů domácnosti a návrhem 

optimalizačního řešení.  

U manipulace s tlakovými lahvemi musí obsluha rovněž projít zaškolením podobně 

jako u zdravotnických prostředků. Ne všechny zdroje kyslíku využívají tlakových láhví, 

využití těchto technologií by snížilo zatížení rodičů či pečovatelů pacienta. 

5.2.2 Stacionární koncentrátor O2 EverFloTM  

Zdravotnický prostředek od výrobce Philips Respironics Inc., je určen jako stacionární 

zdroj kyslíku pro lékařské použití. Schéma procesu molekulární filtrace je uvedeno 

na Obr. 8. Vzduch z okolního prostředí je nasáván pomocí kompresoru uvnitř přístroje, 

následně několikastupňově filtrován soustavou filtrů a odloučen od dusíku a ostatních 

plynů pomocí filtrace ve speciálních lůžkách ze syntetického zeolitu. Takto očištěný 

kyslík o koncentraci 95 % proudí do zásobníku a přes plynule nastavitelný průtokoměr 

v rozsahu 0,5–5 litrů/min vychází ze zdravotnického prostředku. [41] 

Pacient nasává kyslík pomocí masky nebo nosní kanyly, kam kyslík proudí přes hadici 

z přístroje. Ultrazvukový systém OPI (indikátor koncentrace kyslíku) zabudovaný uvnitř 

přístroje zajišťuje průběžné měření koncentrace kyslíku a v případě poklesu koncentrace 

pod 82 %, upozorní na tuto skutečnost optickým alarmem. Pro zvýšení komfortu užívání 

lze přístroj kombinovat se studeným zvlhčovačem (snížení vysychání sliznic při 

dlouhodobém používání). Kolečka, kterými je přístroj vybaven a lze je vidět na obrázku 

8, usnadňují manipulaci a přemisťování přístroje. Obrovskou výhodou oproti ostatním 

zdrojům kyslíku (lahve se stlačeným nebo kapalným kyslíkem) představuje absence 

výměny a doplňování lahví. [41] 
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Obrázek 8: Schéma procesu molekulární filtrace 

Zdroj: linde-healthcare.cz 

Ovládání přístroje je velmi jednoduché a intuitivní. Po připojení do elektrické sítě se 

přístroj zapne hlavním vypínačem a následně se ovladačem průtoku snadno reguluje 

průtok. Údržba rovněž představuje jednoduchou činnost. Vyžaduje se pravidelné čištění 

prachového filtru na vstupu vzduchu – každý den otřít suchým hadříkem a vysát prach 

v závislosti na prašnosti prostředí 2krát – 3krát týdně. Pokud přístroj obsahuje i volitelné 

příslušenství v podobě zvlhčovače, je nezbytné pravidelně měnit destilovanou vodu 

ve zvlhčovači. [41] 

 

Obrázek 9: Stacionární koncentrátor O2 EverFloTM 

Zdroj: philips.cz 
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5.2.3 Mobilní koncentrátor O2 SimplyGo 

Philips SimplyGo je americký výrobek, který umožňuje svému uživateli zachovat aktivní 

styl života. Představuje velmi lehký přístroj (4,5 kg), nabízející kontinuální průtok 

až 2  L/min a je vybaven nočním režimem, v němž přístroj pracuje v pulsním režimu 

a kyslík se v určitém množství dodává dle frekvence dechu. Jestliže technologie 

SimplyGo nezaznamená určitou dobu echovou aktivitu, automaticky se přístroj přepne 

do nepřetržitého módu. [63] Pulzní režim poskytuje delší výdrž baterie, nikoliv 

prodloužení výdrže kyslíku nebo jeho množství. [41] 

Přístroj lze jednoduše ovládat pomocí tlačítek, displej přístroje se z úsporných důvodů 

při provozu vypne a znovu zapne až po stisknutí některého z tlačítek. Tento kyslíkový 

koncentrátor disponuje i vybavením zvukovými alarmy, které upozorňují na nízkou 

koncentraci kyslíku (pod 87 %), nízké napětí baterie či nefunkční režim dávkování 

dle dechu uživatele apod. Philips SimplyGo umožňuje nastavení 3 provozních režimů – 

nepřetržitého, pulsního a režimu spánku. V nepřetržitém režimu lze průtok nastavit 

v rozmezí 0,5 až 2,0 L/min, v pulzním ražimu reaguje přístroj na dech uživatele a dodává 

mu kyslík během nádechu v rozmezí stupňů 1-6. Přístroj se nabíjí buď ze sítě či zásuvky 

automobilu. Balení obsahuje i příslušenství v podobě vozíku a brašny (Obr. 10). [63] 
 

Obrázek 10: Mobilní koncentrátor Philips SimplyGo 

Zdroj: tolebild.com 
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5.2.4 Systém s kapalným kyslíkem HOMELOX®-mobil 

Zdravotnický prostředek od společnosti LINDE GAS a.s., je kryogenní zásobník, který 

udržuje velmi nízkou teplotu zkapalněného kyslíku (-183 °C). 1 litr kapalného kyslíku 

představuje 853 litrů plynného kyslíku při teplotě 15 °C a tlaku 1 bar. Kapalný kyslík 

se přirozeně přeměňuje na plynný kyslík, který se v systémem ohřívaných trubek 

a ventilů přivádí k pacientovi. [41] 

Zařízení není tlaková láhev, jelikož pracuje při tlaku 1,5 baru, ale i přes to je nutné 

dodržovat určitá bezpečnostní pravidla pro manipulaci s kyslíkem. Přímo v místě bydliště 

doplňuje servisní pracovník společnosti Linde Gas pravidelně zásobník Homelox®-mobil 

léčivem CONOXIA® o čistotě minimálně 99,5 %. V případě pohybu mimo domov 

si uživatel sám jednoduše naplní přenosný zásobník ze stacionárního zásobníku. 

Přenosný zásobník je možné nosit v batohu, přehozený přes rameno, nebo táhnout 

na speciálním vozíku. [41] 

Použití přístroje Homelox®-mobil poskytuje nepřeberné množství výhod. Pacienti 

mohou využít nezávislosti díky přenosnému zásobníku, který umožňuje pohyb mimo 

domov až 8 hodin (při průtoku 2 L/min), u kojenců ještě mnohem více, jelikož se 

maximální průtok při oxygenoterapii rovná 0,5 L/min. [41] 

Přesný zásobník se vyrábí jak v dětské, tak dospělácké velikosti. Stacionární zásobník 

vyniká objemem 41/46 litrů. Přístroj nevyžaduje složitou manipulaci, obsluha je velmi 

intuitivní, uživatel pouze dle potřeby naplní přenosný zásobník ze stacionárního. [41] 

Obrázek 11: Homelox®-mobil 

Zdroj: linde-healthcare.cz 
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Zdravotnický prostředek lze použít ve dvou modech, kontinuálním či pulzním spořícím 

režimu. V obou případech dodává léčivo – medicinální kyslík CONOXIA® (čistota 

99,5 %), které servisní pracovník pravidelně doplňuje přímo u uživatele doma. Průtok se 

přesně reguluje, standardně až do 6 L/min. Díky přesné a jemné regulaci se jeho využití 

hodí i pro děti a novorozence. Zařízení vyniká bezhlučným provozem a nezávislostí 

na zdroji elektrické energie. [41] 

Na obrázku 11 vlevo je vidět přenosný zásobník Homelox®-mobil nacházející se na 

volitelném příslušenství – vozíku. Vpravo jsou pak umístěny stacionární zásobníky 

různých velikostí, ze kterých se přenosný zásobník plní. Obrázek 12 ukazuje možný 

příklad využití přístroje. 

5.2.5 Parametry dostupných zdrojů kyslíku pro HOT 

Důležité faktory pro výběr a následně průběh domácí oxygenoterapie představuje 

zejména co nejvyšší garantovaná čistota podávaného kyslíku, hodnota regulace průtoku, 

Obrázek 12: Způsob použití přístroje Homelox®-mobil 

Zdroj: linde-healthcare.cz 
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která se musí pohybovat od 0,05 L/min. Pro zvýšení pohodlí matky se preferuje 

u zásobníku mobilita a hmotnost do 5 kg. Přístroj by měl mít baterii a umožňovat nabití 

z běžných elektrických zásuvek v domácnosti. Z důvodu neustálého umístění u dětského 

pacienta se klade důraz i na hlučnost zařízení, která nesmí přesáhnout 60 dB. 

Samozřejmostí je i jednoduché nastavení průtoku a celkového ovládání zdravotnického 

prostředku, které by mělo být koncipováno pouze pár tlačítky. Výstupní koncentrace 

kyslíku z přístroje musí být po celou dobu vyšší 90 %, nutnost kontinuálního nastavení 

průtoku přestavuje také důležitý požadavek. V neposlední řadě je nezbytná nízká 

hmotnost a možnost připojení do běžné sítě elektrického napětí, protože v domácnostech 

se běžně nevyskytuje například trojfázová zásuvka apod. Základní technické parametry 

přístrojů jsou uspořádány v tabulce 5. [63] 

Tabulka 5: Parametry kyslíkových zdrojů 

Parametr EverFloTM SimplyGo Homelox® 

Výstupní koncentrace 

O2 (%) 
93 ± 3 87-96 99,5 

Výstupní průtok O2 

(L/min) 
0,5 ÷ 5 0,5 – 2 0,05 - 6 

Hmotnost přístroje (kg) 14 kg 4,5 <5  

Hlučnost (dB) <43 dB <43 dB <43 dB 

Spotřeba (W) 295 W 150 W 
nezávislý na zdroji 

elektrické energie 

Zdroj (V/Hz) 230/50 230/50 + baterie 230/50 + baterie 

Rozměry (cm) 58 x 38 x 24 29 x 24 x 15 27 x 18 x 15 

Určeno pro 

novorozence 
NE NE ANO 

Tlaková láhev NE NE NE 

Typ zásobníku stacionární mobilní mobilní 

 

V tabulce 5 lze vidět, že zařízení Homelox®-mobil garantuje nejvyšší čistotu podávaného 

kyslíku. Zároveň má nejjemnější možnost regulace průtoku, jenž představuje jeden 

z nejdůležitějších faktorů při výběru zdroje kyslíku. Také je jako jediný přímo od výrobce 

určen pro použití při terapii novorozenců. Nejmenší rozměry, zbytnost školení na obsluhu 

tlakových láhví a možnost využití baterie k volné mobilitě se řadí mezi další příjemné 

bonusy systému. Zjištěné údaje potvrzují statistiky o nejčastějším použití přístroje 

Homelox®-mobil pro HOT. [62] 

Zdroj: autor 
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5.3 Hodnocení kyslíkových zdrojů 

Na základě potřeb pacientů, požadavků lékařů a dostupnosti kyslíkových zdrojů na 

českém trhu byly indentifikovány zdravotnické prostředky pro HOT:  

1. EverFloTM (Philips) 

2. SimplyGo (Philips) 

3. HOMELOX®-mobil (Linde Gas a.s.) 

5.3.1 Saatyho matice 

Nejdříve se provedla identifikace kritérií pro výběr zdravotnických prostředků skupinou 

odborníků a následně byly stanoveny váhy jednotlivých kritérií na základně konzultací 

s experty z Gynekologicko-porodnické kliniky U Apolináře při Všeobecné fakultní 

nemocnici v Praze pomocí metody hodnotového inženýrství, konkrétně Saatyho maticí 

(tabulka 6). V tabulce 7 jsou vyhodnoceny relativní významy kritérií a tabulka 8 

znázorňuje vypočítané sumy sloupců dle vzorce 4.5. V tabulce 9 jsou jednotlivé prvky 

matice vyděleny vypočítanými součty dle vzorce 4.6, vypočítána suma řádku dle 4.7. 

Výsledné váhy kritérií jsou získány dle vzorce 4.8 a uvedeny v tabulce 9 a 10. 

Tabulka 6: Hodnocená kritéria kyslíkových zdrojů  

Výstupní koncentrace O2 (%) K1 

Nejmenší možný výstupní průtok O2 (L/min) K2 

Hmotnost přístroje (kg) K3 

Hlučnost (dB) K4 

Spotřeba (W) K5 

Baterie (ano = 1, ne = 0) K6 

Rozměry - objem (cm2) K7 

Tabulka 7: Saatyho matice pro kyslíkové zdroje 

 

 

 

 

 
 

 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

K1 1      1/3 5     7     9     3     7     

K2 3     1     9     9     9     7     9     

K3  1/5  1/9 1     7     7      1/5 3     

K4  1/7  1/9  1/7 1     5      1/5  1/5 

K5  1/9  1/9  1/7  1/5 1      1/7  1/3 

K6  1/3  1/7 5     5     7     1     5     

K7  1/7  1/9  1/3 5     3      1/5 1     

Zdroj: autor 

Zdroj: autor 
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Tabulka 8: Převod Saatyho matice na desetinná čísla 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

K1 1,00 0,33 5,00 7,00 9,00 3,00 7,00 

K2 3,00 1,00 9,00 9,00 9,00 7,00 9,00 

K3 0,20 0,11 1,00 7,00 7,00 0,20 3,00 

K4 0,14 0,11 0,14 1,00 5,00 0,20 0,20 

K5 0,11 0,11 0,14 0,20 1,00 0,14 0,33 

K6 0,33 0,14 5,00 5,00 7,00 1,00 5,00 

K7 0,14 0,11 0,33 5,00 3,00 0,20 1,00 

suma 5 2 21 34 41 12 26 

Tabulka 9: Výpočet váhy pro kyslíkové zdroje 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Suma VÁHY 

K1 0,20 0,17 0,24 0,20 0,22 0,26 0,27 1,57 0,22 

K2 0,61 0,52 0,44 0,26 0,22 0,60 0,35 3,00 0,43 

K3 0,04 0,06 0,05 0,20 0,17 0,02 0,12 0,66 0,09 

K4 0,03 0,06 0,01 0,03 0,12 0,02 0,01 0,27 0,04 

K5 0,02 0,06 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,14 0,02 

K6 0,07 0,07 0,24 0,15 0,17 0,09 0,20 0,98 0,14 

K7 0,03 0,06 0,02 0,15 0,07 0,02 0,04 0,38 0,05 

                7,00   

 

 

 

5.3.2 TOPSIS 

Porovnání jednotlivých přístrojů zajišťující kyslík v domácím prostředí bylo realizováno 

metodou multikriteriálního hodnocení TOPSIS, vstupní hodnoty představují zvolená 

kritéria, přístroje EverFloTM, SimplyGo a HOMELOX®-mobil a vypočítané váhy kritérií. 

Pro výpočet metody TOPSIS je nezbytná definice povahy kritérií, konkrétně jedná-li se 

o kritérium maximalizační či minimalizační. Vstupní hodnoty kritérií a jejich charakter 

jsou uvedeny v tabulce 10. 

Zdroj: autor 

Zdroj: autor 
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Tabulka 10: Váhy kritérií vypočtené Saatyho maticí 

 Kritérium VÁHY 

Výstupní koncentrace O2 (%) 0,22 

Nejmenší možný výstupní průtok O2 (L/min) 0,43 

Hmotnost přístroje (kg) 0,09 

Hlučnost (dB) 0,04 

Spotřeba (W) 0,02 

Baterie 0,14 

Rozměry - objem (cm2) 0,05 

Tabulka 11: Vstupní hodnoty pro metodu TOPSIS 

Zdroj kyslíku K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

EverFloTM  93 0,5 14 42,9 295 0 48720 

SimplyGo 91,5 0,5 4,5 42,9 150 1 10440 

HOMELOX®-mobil 99,5 0,05 4,9 42,9 0 1 7290 

  max min min min min max min 

maximum   0,5 14 42,9 295   48720 

Nyní se minimalizační kritéria převedou na maximalizační a jsou uvedeny v tabulce 12. 

Tabulka 12: Vstupní hodnoty pro metodu TOPSIS po převodu na maximalizační kritéria 

Zdroj kyslíku K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

EverFloTM  93 0 0 0 0 0 0 

SimplyGo 91,5 0 9,5 0 145 1 38280 

HOMELOX®-mobil 99,5 0,45 9,1 0 295 1 41430 

  max max max max max max max 

váhy 0,22 0,43 0,09 0,04 0,02 0,14 0,05 

V dalším kroku metody se vstupní hodnoty umocní druhou mocninou, sečtou se sloupce 

a následně se suma sloupců odmocní. Pomocné výpočty jsou uvedeny v tabulce 13. 

Tabulka 13: Pomocné výpočty pro normalizovanou kriteriální matici 

EverFloTM  8649 0 0 0 0 0 0 

SimplyGo 8372,3 0 90,25 0 21025 1 1 · 109 

HOMELOX®-mobil 9900,3 0,2025 82,81 0 87025 1 2 · 109 

Suma 26922 0,2025 173,06 0 108050 2 3 · 109 

Odmocnina 164,08 0,45 13,155 0 328,71 1,4142 56407 

Zdroj: autor 

Zdroj: autor 

Zdroj: autor 

Zdroj: autor 
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Dle vzorce 4.11 se vypočítají hodnoty normalizované kriteriální matice, které jsou 

uvedeny v tabulce 14. 

Tabulka 14: Normalizovaná kriteriální matice 

EverFloTM  0,567 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SimplyGo 0,558 0,000 0,722 0,000 0,441 0,707 0,679 

HOMELOX®-mobil 0,606 1,000 0,692 0,000 0,897 0,707 0,734 

Tabulka 15 obsahuje hodnoty vážené kriteriální matice, která byla vytvoře součinem 

jednotlivých hodnot normalizované kriteriální matice z tabulky 14 a váhy jednotlivých 

kritérií. Hodnoty bazální a ideální varianty jsou urceny minimem, respektive maximem 

hodnoty ze sloupců vážené kriteriální matice. 

Tabulka 15: Vážená kriteriální matice, stanovení bazální a ideální hodnoty 

EverFloTM  0,1273 0 0 0 0 0 0 

SimplyGo 0,1253 0 0,0678 0 0,009 0,0992 0,0367 

HOMELOX®-mobil 0,1362 0,4281 0,0649 0 0,0183 0,0992 0,0397 

D 0,1253 0 0 0 0 0 0 

H 0,1362 0,4281 0,0678 0 0,0183 0,0992 0,0397 

Výpočet vzdálenosti od bazální varianty D- se provádí použitím vzorce 4.13, hodnoty 

vzdáleností jsou uvedeny v tabulce 16. 

Tabulka 16: Stanovení vzdálenosti od bazální varianty 

EverFloTM  4 · 10-6 0 0 0 0 0 0 

SimplyGo 0 0 0,0046 0 8E-05 0,0098 0,0013 

HOMELOX®-mobil 0,0001 0,1833 0,0042 0 0,0003 0,0098 0,0016 

 suma D- 

EverFloTM  4 · 10-6 0,0021 

SimplyGo 0,0159 0,126 

HOMELOX®-mobil 0,1994 0,4465 

Výpočet vzdálenosti od ideální varianty D+ se provádí použitím vzorce 4.14, hodnoty 

vzdáleností jsou uvedeny v tabulce 17. 

 

Zdroj: autor 

Zdroj: autor 

Zdroj: autor 
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Tabulka 17: Stanovení vzdálenosti od ideální varianty 

EverFloTM  8 · 10-5 0,1833 0,0046 0 0,0003 0,0098 0,0016 

SimplyGo 0,0001 0,1833 0 0 9 · 10-5 0 9 · 10-6 

HOMELOX®-mobil 0 0 8 · 10-6 0 0 0 0 

 suma D+      

EverFloTM  0,1997 0,4469      

SimplyGo 0,1835 0,4284      

HOMELOX®-mobil 8 · 10-6 0,0029      

Relativní ukazatel se vypočítá dle vzorce 4.15 jako suma řádků a odmocnina ze sumy 

řádků uvedených v tabulkách 16 a 17. Hodnoty relativních ukazatelů, které jsou zároveň 

efekty jsou uvedeny v tabulce 18. 

Tabulka 18: Výsledky TOPSIS 

Výsledky  Efekt Pořadí 

EverFloTM  0,0046 3. 

SimplyGo 0,2272 2. 

HOMELOX®-mobil 0,9937 1. 

 

Výsledky získáné provedením metody hodnotového inženýrství a metody 

multikriteriálního rozhodování ukazují vhodnost použití přístroje HOMELOX®-mobil 

při HOT kojenců. Výsledná hodnota relativního ukazatele (ci = 0,9937) se velmi blíží 

číslu jedna, a tudíž i ideální variantě hodnocení a jednoznačně určuje zdroj kyslíku, jehož 

použití je v případě HOT kojenců nejvhodnější. 

5.3.3 Spotřební materiál 

Spotřební materiál pro provedení HOT se skládá stejně jako při oxygenoterapii 

v nemocnici z přívodní hadičky a kyslíkových brýlí. SpO2 senzor z důvodu absence 

oxymetru chybí mezi nákladovými položkami. 

5.3.4 Proškolení obsluhy ZP 

Osoby pečující o dítě v domácím přístroji musí být schopné přístroje akurátně nastavit 

a následně používat, aniž by existovalo významné riziko poškození kojence. Stejně jako 

personál v nemocnici, jsou povinni i rodiče či jiná pečující osoba, zaškolit se dle zákona 

č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů na práci 

se zdravotnickou techniku třídy IIb a výš. Školení smí provést pouze výrobce nebo osoba 

Zdroj: autor 

Zdroj: autor 
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pověřená výrobcem nebo osoba pověřená pověřenou osobou výrobce, v případě, 

že výrobcem k tomuto případu podal svolení. [61] 

5.4 Proces léčby BPD u novorozenců 

Na obrázku 13 je znázorněn proces léčby BPD u předčasně narozených dětí. Léčba může 

probíhat buď v nemocnici nebo doma – domácí oxygenoterapií. Obrázek je založen na 

mapování problému v praxi na Gynekologicko-porodnické klinice 1. lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 

Na začátku obou procesů je vždy narození dítěte, po porodu zůstává matka s dítětem 

hospitalizovaná v nemocnici a probíhá její rekonvalescence z porodu. Průměrně dle dat 

z kliniky U Apolináře setrvává matka po porodu v nemocnici 5 dní a následně je 

propuštěna do domácí péče. Nesplňuje-li novorozenec požadavky pro propuštění, 

je nadále hospitalizován na oddělení neonatologie.  

V případě léčby v nemocnici, zůstává dítě na neonatologii hospitalizované až 

do plného zotavení. V té době za ním rodiče mohou docházet tak často, jak jim to jen 

Obrázek 13: Znázornění procesu léčby BPD u novorozenců 

Zdroj: autor 
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jejich čas dovolí. S ohledem na zdravotní stav kojence pomáhají rodiče s péčí o dítě, 

specializované sestry je učí novorozence krmit, přebalovat, měnit mu senzory na snímání 

saturace krve kyslíkem nebo kyslíkové brýle a hadičky. Se souhlasem pediatra 

a odpovídajícím zdravotním stavem smí svého potomka brát i na procházky ven mimo 

zdi nemocnice. 

V případě léčby domácí oxygenoterapií, začíná proces zcela totožně jako při léčbě 

v nemocnici. Liší se v případě, kdy je zdravotní stav dítěte zcela v pořádku, vyjma 

závislosti na kyslíkové podpoře – oxygenoterapii. V tuto chvíli podá ošetřující lékař 

žádost o zapůjčení přístroje na domácí oxygenoterapii na příslušnou zdravotní pojišťovnu 

a v případě vyhovení pojišťovnou je matka na týden přijata znovu do nemocnice, aby se 

podrobila školení zacházení s přístrojem a péčí o novorozence s nezbytnou kyslíkovou 

podporou.  

V nemocnici je zaškolena na výměnu senzorů pulzního oxymetru, výměnu kyslíkových 

hadiček a kyslíkových brýlí a zejména na obsluhu přístroje pro HOT a jeho akurátního 

nastavení. Následně jsou po sedmi dnech propuštěni oba dva do domácí péče a docházejí 

ke svému ošetřujícímu pediatrovi na kontroly. Přístroj pro HOT se vrací až v době, kdy 

dětský pacient zvládá být několik dní bez problémů bez kyslíkové podpory. V průměru 

se přístroj zapůjčuje na deset dní. 

5.4.1 Kalkulace nákladů pro léčbu v nemocnici 

Dalším krokem je identifikace nákladů na oxygenoterapii ve zdravotnickém zařízení a při 

optimalizovaném zajištění v domácnosti. Existují různé faktory ovlivňující cenu léčby. 

V nemocnici platí pojišťovny částku za obsazení lůžka, pečující personál, stravu apod., 

zatímco v domácím prostředí si pacient hradí stravu i nájem sám, pečující personál 

domácnost nenavštěvuje, rodiče docházejí na kontroly do zdravotnického zařízení 

ambulantně. 

Zařízení pro oxygenoterapii představuje pro léčbu v nemocnici průtokoměr, zvlhčovač, 

oxymetr a medicinální kyslík ze vzduchových rozvodů (v 85 % případů) a medicinální 

kyslík z tlakových láhví (15 %), jdou-li rodiče s dítětem například ven. Všechny peněžní 

částky uvedené v této kapitole byly získány z interního systému Všeobecné fakultní 

nemocnice.  

Průměrná cena průtokoměru činí 1 500 Kč a jeho životnost je v průměru 5 let (1 825 

dní). Průměrná pořizovací cena zvlhčovače je cca 500 Kč a jeho průměrná životnost asi 

jeden rok, protože se jedná o nevelký přístroj z umělé hmoty a je náchylný ke zničení či 

ztrátě. Oxymetr vydrží sloužit průměrně 5 let a pro potřeby neonatologického oddělení 

je nezbytné pořídit citlivější oxymetr, než je třeba pro oddělení s dospělými pacienty, jeho 
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pořizovací cena činí cca 30 000 Kč. Zaškolení personálu na obsluhu tlakových lahví 

a průtokoměrů probíhá při přijetí personálu do úvazku, je tedy platné po celou dobu 

životnosti přístrojů. 

Přívodní kyslíková hadička a kyslíkové brýle se pořizují pro novorozence v setu a mění 

se zhruba každých 20 dní. Servis uvažuje cenu BTK průtokoměrů (600 Kč), oxymetru 

(2 500 Kč) a také revizi plynových rozvodů (2 000 Kč) a tlakové láhve (500 Kč), které se 

provádí jedenkrát ročně. Plus pro potřeby studie uvažujeme průměrnou cenu servisu 

za rok za všechny přístroje 1 000 Kč. Strava pacienta může být podávána přímo od matky, 

kojí-li. Mléko je matce odsáno, zpasterizováno, zmraženo a podává se dítěti 

i v nepřítomnosti matky. Pokud matka nekojí, podává se pacientům umělá výživa.  

Tabulka 19: Kalkulace nákladů na OT v nemocnici 

Náklady na provedení OT v nemocničním prostředí 

 počet jednotek/den Kč/jednotka 
celkem 

Kč/den 

průtokoměr 
 

1/1825 1500 0,82 

zvlhčovač 1/365 1000 2,74 

medicinální kyslík 0,720 L 3 2,16 

oxymetr 1/1825 30000 16,44 

zaškolení personálu 1/1825 1 0,00 

přívodní hadička + 

kyslíkové brýle (set) 
1/10 103 + 170 27,30 

servis 1/365 6600 18,08 

 

V České republice probíhá úhrada nákladů za zdravotní péči financováním zdravotními 

výkony (tzv. balíčky). Pro většinu výkonů existuje kód, který definuje určitý počet bodů 

a po vynásobení bodů bodovou hodnotou se vypočítá peněžní hodnota, kterou zdravotní 

pojišťovna nemocnici za výkon hradí. Konkrétní hodnoty vykazované ve Všeobecné 

fakultní nemocnici jsou uvedeny v tabulce 20. 

Zdroj: autor 
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Tabulka 20: Výpočet úhrady za oxygenoterapii v nemocnici 

Výkon 
 

Kód (VZP) Počet bodů 
Hodnota 

bodu (Kč) 

Celkem 

(Kč) 

Dítě na oddělení IMP 00675 + 00678 13680 0,83 11354,4 

Doprovod 00631 1084 0,83 899,7 

  

5.4.2 Kalkulace nákladů pro domácí oxygenoterapii 

Pro domácí terapii je nutné zapůjčení přístrojů potřebných pro léčbu a úhrada zápůjčky 

a spotřebního materiálu od pojišťovny, která však neposkytuje prostředky na zapůjčení 

oxymetru. V tabulce 21 jsou uvedeny všechny náklady, které pojišťovna vydá ve spojení 

s provedením HOT. 

Nejvyšší položku při provádění HOT představuje zapůjčení přístroje od společnosti 

Linde. Medicinální kyslík poskytuje do přístroje přímo zapůjční společnost. Přívodní 

hadička je úplně stejná jako pro použití v nemocnici a její životnost je opět v průměru 

20 dní. Servis přístroje poskytuje společnost Linde GAS a. s. a tato položka pro účely této 

práce zahrnuje pouze doplnění kyslíku, protože BTK kontrola je provedena před každým 

zapůjčením přístroje a přístroj zůstává u pacienta více než jeden rok jen ve zcela 

výjimečných případech.  

Tabulka 21: Kalkulace nákladů pro HOT 

Náklady na provedení HOT 

 počet ks Kč/ks celkem Kč/den 

zapůjčení zařízení 1 300 300 

zaškolení 1/1825 1 0,00 

medicinální kyslík V ceně zapůjčení přístroje 

přívodní hadička + 

kyslíkové brýle (set) 
1/10 103 + 170 27,30 

servis V ceně zapůjčení přístroje 

celkem   327,30 

Zdroj: autor 

Zdroj: autor 
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V tabulce 21 není zahrnuta cena oxymetru ať už jsou rodiče nuceni pořídit nový či jim je 

zapůjčen, jelikož uvažujeme náklady pouze z pohledu plátce zdravotní péče čili zdravotní 

pojišťovny. 

5.4.3 Analýza minimalizace nákladů 

Analýzu minimalizace nákladů byla zvolena z důvodu stejné míry a kvality efektů, 

jelikož v této práci dochází k porovnání dvou stejných technologií, avšak v jiných 

prostředích provedení – oxygenoterapie v nemocnici a oxygenoterapie v domácím 

prostředí. Mezi hodnocenou technologií (OT v domácím prostředí) a komparátorem (OT 

v nemocnici) neexistují významné odchylky s ohledem na přínosy pacienta, protože 

v provedení terapií nevznikají technologické nuance. V obou případech dochází 

s poskytování kyslíku novorozenci skrz přívodní hadičku a kyslíkové brýle. Analýza 

nákladů byla provedena dle 4.16, jednotlivé výsledky jsou uvedeny v příloze 

a na obr. 14, 15, 16. 

Obrázek 1 ukazuje celkové náklady na léčbu BPD u kojenců po dobu 80 dní. Navazuje 

na obrázek 13, který uvažuje, že je novorozenec po porodu hospitalizován a v případě 

léčby oxygenoterapií v nemocnici se zotavuje až do úplného zotavení v nemocnici. 

Na druhou stranu červená křivka v grafu ukazuje léčbu HOT, kdy se dítě zpočátku také 

nacházi v nemocnic, avšak je mu předepsána domácí oxygenoterapie, a tudíž se sklon 
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Zdroj: autor 



 

57 
 

přímky nákladů rapidně mění a celkové náklady na terapii tak rostou mnohem pomaleji, 

než tomu tak je u oxygenoterapie ve zdravotnickém zařízení. 

Křivka nákladů na HOT mezi 34. a 40. dnem převyšuje křivku nákladů oxygenoterapie 

v nemocnici (obr 15). Tento jev je způsobený faktem, že týden před propuštěním dítěte 

na HOT je na nemocniční oddělení přijmuta matka dítěte a je edukována ohledně 

zacházení s přístroji, jejich nastavení, výměny senzorů, hadiček a kyslíkových brýlí 

a v neposlední řadě také ohledně péče o novorozence. Avšak hned druhý den 

po propuštění pacienta do domácí péče, nastává zvrat a náklady na oxygenoterapii v 

nemocnici mají vyšší hodnotu než náklady na oygenoterapii v domácím prostředí. HOT 

se tudíž plátci zdravotní péče "vyplatí" již druhý den po propuštění z nemocnice. 

 

Celkové náklady na jednotlivé provedení terapie znázorňuje obrázek 16. Náklady na 

HOT jsou za 80 dní téměř poloviční, uvažujeme-li propuštění pacienta na HOT 40. den 

terapie. 
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Obrázek 16: Celkové náklady na jednotlivé terapie 

Zdroj: autor 
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6 Diskuze 

 

Předložená diplomová práce se zabývá analýzou a komparací technického zajištění 

potřebného pro provedení oxygenoterapie v domácím či nemocničním prostředí, dále 

se věnuje identifikaci a porovnání nákladů na provedení HOT a oxygenoterapie 

v nemocnici u kojenců s brochopulmonální dysplazií. Byl identifikován problém spojený 

s provozem kyslíkového zásobníku v domácnosti s ohledem na bezpečnost pacienta 

v podobě absence úhrady zápůjčky pulzního oxymetru ze strany pojišťovny. Všechny 

uvažované zdroje kyslíku pro domácí použití EverFloTM, SimplyGo a Homelox®-mobil 

fungují bez tlakových lahví, pomíjí problém s obsluhou a bezpečností tlakové láhve 

v domácnosti. Zapůjčka přístroje Homelox®-mobil splňuje všechny požadavky 

optimalizovaného řešení vzhledem k bezpečnosti pacienta i ostatním požadavkům 

na parametry přístroje. Uvedený přístroj poskytuje dostatečně citlivé nastavení průtoku 

kyslíku – až 0,05 L/min, jehož důležitost uvádí [33], na druhou stranu dle [19] není 

nezbytné poskytovat kontinuální dodávku kyslíku při požadovaných průtocích nižších 

0,25 L/min. 

6.1 Srovnání technických parametrů terapií 

Při preskripci HOT se nejprve posuzuje způsobilost rodiny pokud jde o schopnost 

zvládnutí zacházení se zdrojem kyslíku. Podmínka způsobilosti obsluhy přístroje je 

opravdu důležitá a v České republice musí být splněna dříve než se vůbec začne 

s testováním kojence z hlediska vhodnosti na HOT. [5] Na druhou stranu postup 

přidělování HOT se celosvětově velmi liší, například v Německu neexistují přesně dané 

pokyny pro postup aplikace HOT. [32] V Americe se léčba BPD domácí oxygenoterapií 

provádí již více než 30 let, a tudíž i postupy přidělování a provádění HOT jsou téměř 

automatické. [31] 

Z důvodu vysokých požadavků na kvalifikaci rodičů k obsluze domácích kyslíkových 

zdrojů a zároveň důrazu na bezpečnost pacienta a ostatních členů domácnosti, je dodávka 

kyslíku zajištěna odlišným způsobem, než je využití tlakových lahví. [41] [63] Usnadnění 

obsluhy přístrojů však nesmí mít vliv na efekt oxygenoterapie. Na trhu se nachází čtyři 

typy přístrojů pro poskytování kyslíku – lahev na stlačený plyn (používána zejména ve 

zdravotnických zařízeních), domácí koncentrátor kyslíku, přenosný koncentrátor kyslíku 

a systém s kapalným kyslíkem. Jednotlivé přístroje se mezi sebou liší v kapacitě produkce 

kyslíku, provozní době, dávce, pracovním algoritmu apod. [43] Podstatné však je, 

že neexistuje statisticky významný rozdíl mezi efekty jednotlivých přístrojů, a tedy ani 
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mezi oxygenoterapií v rámci zdravotnického zařízení či v domácím prostředí. [42; 43; 44; 

45; 46] 

Ačkoliv efekty jednotlivých kyslíkových zdrojů se neliší, existují technické 

a uživatelské parametry, ve kterých přístroje nejsou totožné. Při rozhodování 

o nejvhodnějším přístroji pro účely HOT kojenců může být využita například metoda 

multikriteriálního rozhodování, která slouží k hodnocení zdravotnických technologií. 

[50] Nejprve byly vyhledány technické parametry přístrojů, podle nich bylo stanoveno 

celkem sedm hodnotících kritérií, které jsou uvedeny v tabulce 6. Za pomoci expertů 

z kliniky U Apolináře byly stanoveny preference jednotlivých kritérií a dle Saatyho 

matice vypočítány jejich váhy (tabulka 7-9). [51] Určené váhy se využily pro metodu 

multikriteriálního rozhodování TOPSIS, která vymezila nejvhodnější přístroj pro použití 

při HOT kojenců. [62] Výsledky multikriteriálního rozhodování jsou uvedeny 

v tabulce 18. 

Přístroj na kapalný kyslík od společnosti Linde Gas a. s. Homelox®-mobil vykazuje 

známky nejvhodnějšího řešení pro HOT kojenců z hlediska léčby BPD, jak z pohledu 

statistik o nejčetněji využívaném přístroji, tak i dle výsledků multikriteriálního 

rozhodování v této práci. [62] Obrovskou výhodou přístroje je jeho 24hodinová servisní 

podpora, která je zajišťována společností Linde Gas a.s. Přístroj Homelox®-mobil 

zároveň poskytuje možnost nejjemnějšího dávkování kyslíků ze všech přístrojů na trhu, 

což mu poskytuje unikátní výhodu. Ostatní přístroje nejsou pro kojence určené a k použití 

pro ně jsou nevhodné. [41] V nemocničních zařízeních existují centrální rozvody plynu, 

které se využívají jako zdroj kyslíku pro oxygenoterapii. V případě, že matka chce vzít 

dítě například na procházku či do společenské místnosti, je kojenec přepojen na tlakovou 

láhev, která zajišťuje kontinuální zdroj kyslíku. [12]  

Kyslík se pacientovi podává prostřednictvím přívodní hadičky a kyslíkových brýlí, 

jak v případě oxygenoterapie v domácím, tak i nemocničním prostředí. [54] V obou 

případech se hadička i brýle kvalifikují jako spotřební materiál a jsou hrazeny 

pojišťovnou. [48] 

Pro kontrolu správnosti nastavení a průběhu oxygenoterapie se sleduje saturace krve 

kyslíkem. Pro měření SpO2 se používá přístroj zvaný oxymetr. Nemocniční oddělení 

JIP/ARO jsou oxymetry běžně vybaveny dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. o požadavcích 

na minimální technické vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť 

domácí péče. Přístroj pro měření SpO2 není hrazen pojišťovnou při indikaci HOT. 

Bez kontinuálního měření saturace krve kyslíkem oxymetrem nemůže být léčba pečlivě 

a akurátně nastavena, a tudíž ani spolehlivě a bezpečně provedena. Tvrzení 

o nepostradatelnosti přístroje na měření SpO2 je v souladu s doporučeními uvedenými v 

[36] zatímco dle instrukcí uvedených v [33] by sledování saturace krve kyslíkem mělo 
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být zajištěno dokonce kardiorespiračním monitorem, který poskytuje ještě přesnější 

hodnoty, než pulzní oxymetr. V případě nízké saturace krve kyslíkem by mohlo docházet 

k dušnosti pacienta, naopak v situaci překysličování organismu by mohla nastat otrava 

kyslíkem. 

V praxi jsou rodiče často nuceni pořídit si přístroj vlastní, nicméně vyvstává zde riziko 

pořízení nevhodného zdravotnického prostředku, protože existuje široká nabídka 

oxymetrů za různé ceny. Specializované přístroje na měření SpO2 u novorozenců jsou 

velmi citlivé a umí rozpoznat více hemoglobinových sloučenin než konvexní oxymetry, 

které rozliší pouze OxyHb a DeoxyHb. Obrovský rozdíl mezi přístroji hraje pořizovací 

cena, zatímco medicinální oxymetr vhodný pro použití u kojenců lze pořídit 

za průměrnou cenu okolo 30 000 Kč, avšak cena čínského produktu, který není přímo 

určen na použití ke kojencům, se pohybuje okolo 5 000 Kč, tudíž šestkrát nižší pořizovací 

cena. Velký problém představuje také fakt, že matka se v nemocnici naučí obsluhovat 

určitý typ přístroje s určitými senzory, ale doma poté pracuje s jinými. Řešení představuje 

zapůjčování přístroje společně se zdrojem kyslíku a hrazení zápůjčky pojišťovnou. 

6.2 Identifikace procesů léčby BPD u novorozenců 

Proces léčby BPD u novorozenců je znázorněn na obrázku 13. Na základě průměrných 

dat poskytnutých Gynekologicko-porodnickou klinikou Všeobecné fakultní nemocnice 

v Praze U Apolináře a pozorování procesů přímo na oddělení intermediální péče byl 

identifikován proces léčby BPD u kojenců oxygenoterapií v nemocničním zařízení. 

Schéma začíná v obou případech narozením ditěte a následným propuštěním matky 

po rekonvalescenci po porodu (cca po 5 dnech) do domácí péče. Zde se objevuje další 

systémový problém. Matka není dlouhodobě hospitalizována na oddělení s dítětem, může 

docházet pouze na návštěvy dle svých časových a zdravotních možností. Z kapacitních 

důvodů jsou matky propuštěny z nemocnice. Absence matky při dlouhodobé hospitalizaci 

dítěte na oddělení v nemocnici velmi ztěžuje budování vztahu rodič-potomek. [12] 

V případě léčby BPD u kojenců oxygenoterapií v nemocnici zůstává dítě 

na neonatologii hospitalizované až do plného zotavení, bez závislosti na jakémkoliv 

zdravotnickém prostředku. Matka do nemocnice dochází dle jejích časových možností 

a pomáhá specializovaným sestrám na oddělení s péčí o kojence. Na základě domluvy 

s pediatrem je možno dítě vzít na procházku mimo zdi nemocnice. Samozřejmě 

s nezbytnou kyslíkovou podporou. [54; 29] 

Léčba domácí oxygenoterapií začíná stejně výše zmínený způsob léčby. Odlišnost 

spočívá v okamžiku, kdy se dítě bez obtíží, saturace krve kyslíkem se u něj i při nízkém 

přívodu kyslíku nostrilami pohybuje okolo hodnoty 95 %, je bez desaturací, má pozitivní 
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výsledky při air testu, což znamená, že je schopno udržet saturaci krve kyslíkem nad 80 % 

po odpojední kyslíkové podpory na dobu čtyř hodin. Dítě musí dále dobře prospívat, 

bezpečně zvládat příjem potravy ať už umělé výživy nebo kojením. Při splnění 

vyjmenovaných kritérií je ošetřujícím lékařem sepsána žádost o přidělení přístroje 

pro domácí oxygenoterapii (v drtivé většině Homelox®-mobil), žádost je posléze 

odeslána na příslušnou zdravotní pojišťovnu. [5; 40] 

V případě schválení žádosti o přidělení přístroje pojišťovnou je matka přijata zpět 

na oddělení. Po týdnu, kdy se matka učí měnit senzory oxymetru, vyměňovat přívodní 

hadičku a kyslíkové brýle jsou matka s dítětem propuštěni do domácí péče a docházejí 

ke svému pediatrovi na kontroly. [5; 40] 

6.3 Ekonomická analýza léčby BPD u novorozenců 

Analýza nákladů zobrazuje identifikované náklady, které vznikají při jednotlivých 

způsobech léčby z pohledu zdravotní pojišťovny. Konkrétní částky celkových nákladů 

byly zjištěny od zdravotní pojišťovny. 

V České republice funguje úhradový systém, který se řídí zákonem č. 48/1997 Sb. 

o veřejném zdravotním pojištění a jeho přílohami. Konkrétní hrazené zdravotnické 

výkony pro rok 2020 jsou uvedeny v závazné vyhlášce č. 269/2019 Sb. Seznam 

zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, která je vydávána Ministerstvem 

zdravotnictví ČR každý rok. Zmíněná vyhláška zároveň upravuje bodovou hodnotu 

jednotlivých výkonů, přičemž finanční hodnota bodu, potažmo výkonů, pro rok 2020 

je uvedena ve vyhlášce č. 268/2019 Sb., která se taktéž vydává na každý rok nová. 

Celkové náklady na léčbu BPD v nemocnici jsou vypočteny na základě kódů výkonů, 

jejichž bodová hodnota je vynásobena aktuální hodnotou bodu. Dle dat ze Všeobecné 

fakultní nemocnice se jeden den dítěte s BPD na oddělení intermediární péče vykazuje 

body 13 680, přičemž peněžní hodnota jednoho bodu je 0,83 Kč. Za jeden den 

hospitalizace dítěte tedy zdravotní pojišťovna uhradí nemocnici 11 422 Kč/den. Vývoj 

nákladů na léčbu kojenců v nemocnici je vyobrazen modrou přímkou na obrázcích 14-

16. Náklady rostou lineárně, protože nedochází k žádným změnám ohledně hospitalizace. 

Celkové náklady na léčbu BPD v domácím prostředí  se vypočtou součtem ceny, kterou 

si společnost Linde Gas a. s. účtuje za zápůjčku přístroje a medicinální kyslík 

a 24hodinový servis a ceny spotřebního materiálu, konkrétně tedy 327 Kč/den. Křivka 

vývoje nákladů HOT je již zajímavější a je znázorněna na obrázcích 14-16 červenou 

barvou. Na obrázku 15 je vidět vývoj nákladů, jestliže je matka 34. den přijata na 7 dní 

na oddělení a 40. den je matka i s dítětem propuštěna na HOT.  
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Čtyřicátý den léčby jsou náklady na HOT vyšší než náklady na oxygenoterapii 

v nemocnici, avšak hned druhý den po propuštění matky s dítětem z nemocnice na domácí 

oxygenoterapii jsou náklady na OT v nemocničním prostředí nižší než celkové náklady 

na HOT. Obrázek 15 detailně robrazuje změnu sklonu přímky nákladů na HOT vzhleden 

ke oxygenoterapii v nemocnici. Celkové úspory při HOT a době léčby 80 dní činí 

434 786 Kč. Porovnání nákladů bylo provedeno metodou CMA – analýza minimalizace 

nákladů. 

Nákladovost vyjadřuje důležitý faktor při volbě způsobu terapie, nicméně vždy se musí 

vycházet z potřeb zdravotního stavu pacientů a jejich rodičů, tak, aby nedocházelo 

k rehospitalizacím či negativnímu ovlivnění zdravotního stavu pacienta.  
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7 Závěr 

 

V současné době v České republice není provedena žádná ekonomická analýza, který by 

se týkala tématu problematiky domácí oxygenoterapie kojenců s BPD. Studie provedené 

v zahraničí se ve většině případů shodují na snížení nákladů zavedením HOT kojenců. [5, 

36, 40] Na základě zmíněné problematiky poskytli experti z Gynekologicko-porovnické 

kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze podnět k prozkoumání a vytvoření práce 

s uvedenou tématikou. 

Tato diplomová práce analyzuje technické zajištění pro poskytování oxygenoterapie 

kojenců v domácím prostředí dostupné na českém trhu a zabývá se problémy, které 

vznikají s jejich použitím. Byly nalezeny tři kyslíkové zdroje s různými principy uchování 

či tvorby kyslíku, které se doplnily o spotřební materiál, stejný pro všechny tři 

zdravotnické prostředky. Technické parametry a vlastnosti jednotlivých přístrojů 

pro provedení oxygenoterapie jsou porovnány a vzájemně vyhodnoceny dle vhodnosti 

použití pro účely HOT novorozenců s BPD. Ani jeden ze zdrojů nevyužívá pro své 

fungování lahev se stlačeným vzduchem, a tudíž je jejich použití v domácím prostředí 

naprosto bezpečné. 

Pomocí CMA analýzy nákladů spojených s jednotlivými způsoby léčby BPD u kojenců 

se zjistilo, že v případě HOT jsou náklady na léčbu, při teoretickém trvání léčby 80 dní, 

téměř o polovinu nižší (o 48 %), s tím, že rozdíl by se s délkou terapie ještě prohluboval. 

Díky analýze procesů domácí oxygenoterapie provedené v předložené diplomové práci, 

byl rozpoznán systémový nedostatek ohledně absence úhrady oxymetru zdravotní 

pojišťovnou.  

Při HOT je hrazena zápůjčka kyslíkového zdroje a spotřebního materiálu (kyslíkových 

brýlí a přívodní hadičky) zdravotní pojišťovnou. Chybí zde však úhrada zápůjčky 

oxymetru pro kontrolu saturace krve kyslíkem, která je pro správné provedení 

oxygenoterapie naprosto nepostradatelná. Na základě výsledků této práce doporučuji 

zavést úhradu zápůjčky či pořízení oxymetru zdravotní pojišťovnou. 
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Příloha A: Vypočítané hodnoty nákladů na 
jednotlivé způsoby terapie 

Náklady na hospitalizaci dítěte 11421,94 

Náklady na hospitalizaci dítěte s matkou 12321,66 

Náklady na HOT 327,3 

   

   

Den 
Náklady na oxygenoterapii v 

nemocnici (Kč) 

Náklady na HOT 

(Kč) 

1 12254 12254 

2 24508 24508 

3 36762 36762 

4 49016 49016 

5 61271 61271 

6 72625 72625 

7 83979 83979 

8 95334 95334 

9 106688 106688 

10 118043 118043 

11 129397 129397 

12 140751 140751 

13 152106 152106 

14 163460 163460 

15 174815 174815 

16 186169 186169 

17 197523 197523 

18 208878 208878 

19 220232 220232 

20 231587 231587 

21 242941 242941 

22 254295 254295 

23 265650 265650 

24 277004 277004 

25 288359 288359 

26 299713 299713 

27 311067 311067 

28 322422 322422 

29 333776 333776 

30 345131 345131 

31 356485 356485 

32 367839 367839 
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33 379194 379194 

34 390548 391448 

35 401903 403702 

36 413257 415956 

37 424611 428210 

38 435966 440464 

39 447320 452719 

40 458675 464973 

41 470029 465300 

42 481383 465627 

43 492738 465955 

44 504092 466282 

45 515447 466609 

46 526801 466936 

47 538155 467264 

48 549510 467591 

49 560864 467918 

50 572219 468246 

51 583573 468573 

52 594927 468900 

53 606282 469228 

54 617636 469555 

55 628991 469882 

56 640345 470209 

57 651699 470537 

58 663054 470864 

59 674408 471191 

60 685763 471519 

61 697117 471846 

62 708471 472173 

63 719826 472501 

64 731180 472828 

65 742535 473155 

66 753889 473482 

67 765243 473810 

68 776598 474137 

69 787952 474464 

70 799307 474792 

71 810661 475119 

72 822015 475446 

73 833370 475774 

74 844724 476101 

75 856079 476428 

76 867433 476755 
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77 878787 477083 

78 890142 477410 

79 901496 477737 

80 912851 478065 
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Příloha B: Obsah přiloženého CD 

 

 Klíčová slova v českém jazyce 

 Klíčová slova v anglickém jazyce 

 Abstrakt v českém jazyce 

 Abstrakt v anglickém jazyce 

 Zadání diplomové práce 

 Diplomová práce 


