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PŘEDMLUVA

V České republice se v oblasti duševního zdraví často setkáváme s argumentem, 
že péče o duševní zdraví by měla směřovat k zotavení, které ale z principu nelze 
měřit, a tudíž ani kvantifikovat. Nicméně, pokud bychom na snahu měřit zotavení 
a efekt péče o duševní zdraví pod vahou tohoto argumentu rezignovali, na základě 
čeho bychom pak o alokaci lidských, finančních i jiných zdrojů dostupných na péči 
o duševní zdraví rozhodovali? Při absenci evidence o zdravotní a ekonomické efek-
tivnosti bychom se mohli rozhodovat pouze na základě tradice (a tedy podporovat 
to, co jsme podporovali v minulosti), dojmů (a tedy podporovat to, co považuje za 
dobré vlivná skupina lidí, kteří se zrovna dostali k moci rozhodovat) nebo sympa-
tií (a tedy podporovat činnost lidí, kteří nám jsou z jakýchkoli důvodů sympatičtí 
či jsou sympatičtí veřejnosti a dovedou vytvořit patřičný mediální tlak). Smyslem 
ekonomického hodnocení je poskytnout objektivní informace založené na zdravot-
ních přínosech léčebných metod a nákladech na jejich dosažení. Věříme proto, že 
existence ekonomického hodnocení napomůže přijímání zodpovědných a transpa-
rentních rozhodnutí o rozvoji zdravotní péče. 

Kniha, kterou držíte v ruce, si klade tři hlavní cíle. Prvním z nich je snaha vysvět-
lit, proč jsou ekonomické aspekty péče o duševní zdraví důležité. Druhým cílem je 
přehledně popsat teoretické základy i metody ekonomického hodnocení ve zdra-
votnictví a zkoumat možnosti jejich uplatnění v oblasti péče o duševní zdraví. Za 
třetí, usilovali jsme o sepsání monografie, která by svým čtenářům poskytla více 
než odborné vodítko pro pochopení důležitých aspektů ekonomického hodnocení. 
Případové studie použité v této knize byly proto vybrány tak, aby napomohly vy-
kreslit plastičtější obraz českého systému péče o duševní zdraví na sklonku desá-
tých let 21. století.  
  
Při vědomí všech možných omezení a překážek, které se na cestě k vytváření od-
borné evidence o efektivnosti v péči o duševní zdraví objevují, považujeme za dů-
ležité tuto složitou cestu zas a znovu podstupovat, a to především nyní, kdy Česká 
republika započala tolik potřebnou reformu péče o  duševní zdraví. Pevně proto 
doufáme, že naše kniha bude na této cestě nápomocná. 
        Autoři
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1 | DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A EKONOMIE

1.1 Duševní zdraví a duševní onemocnění

Duševní zdraví, stejně jako zdraví fyzické, sociální a spirituální, představuje zá-
kladní doménu lidského bytí ve světě. Podobně jako u ostatních domén, ani u du-
ševního zdraví nejde o pouhou absenci onemocnění či patologie, ale o škálu, na 
které se všichni konstantně pohybujeme a která může být na jedné straně vyme-
zena stavem téměř absolutního naplnění a na straně druhé stavem znemožňují-
cím byť i základní fungování. Světová zdravotnická organizace (WHO) vymezuje 
duševní zdraví jako stav, který „jedinci umožňuje realizovat vlastní nadání, vyrov-
návat se s běžnými životními stresory, produktivně a úspěšně pracovat a podílet 
se na životě vlastní společnosti“ (WHO, 2004). V oblasti duševního zdraví se tedy 
nezaměřujeme pouze na léčení duševních onemocnění, ale také na jejich prevenci 
a na rozvoj duševního zdraví obecně. 

Duševní onemocnění představují širokou škálu problémů a postihují lidi ve všech 
věkových, socio-ekonomických i  jiných skupinách. O  duševních onemocněních 
mluvíme zpravidla tehdy, pokud se člověk na škále duševního zdraví ocitne v mís-
tě, kdy po určitou dobu (alespoň několik dní, respektive týdnů) prožívá určité 
množství symptomů charakteristických pro dané duševní onemocnění. Z  toho 
mimo jiné plyne, že se markery, které objektivně charakterizují přítomnost vět-
šiny fyzických onemocnění, v psychiatrii příliš nepoužívají. Ve světě se aktuálně 
používají dva hlavní klasifikační manuály, Diagnostický a statistický manuál du-
ševních onemocnění (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), resp. 
jeho 5. verze (DSM-5) používaná hlavně ve Spojených státech amerických a Mezi-
národní klasifikace nemocí (International Classification of Diseases), resp. její 10. 
anebo 11. verze (MKN-10 anebo MKN-11) používaná především v Evropě včetně 
Česka. MKN-10, která se aktuálně používá v ČR, uvádí klasifikaci duševních one-
mocnění v 5. kapitole nazvané Poruchy duševní a poruchy chování. Tato kapitola 
obsahuje následující kategorie duševních onemocnění (ÚZIS ČR, 2018a): 

•  F00–F09 Organické duševní poruchy včetně symptomatických, které zahrnují 
mimo jiné také demence,

•  F10–F19 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoak-
tivních látek,
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•  F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy,
• F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady),
• F40–F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy,
•  F50–F59 Syndromy poruch chování‚ spojené s fyziologickými poruchami  

a somatickými faktory,
• F60–F69 Poruchy osobnosti a chování u dospělých,
• F70–F79 Mentální retardace,
• F80–F89 Poruchy psychického vývoje,
•  F90–F98 Poruchy chování a emocí s obvyklým nástupem v dětství  

a v dospívání,
• F99 Neurčená duševní porucha. 

Přítomnost duševních onemocnění můžeme určit v  zásadě dvěma způsoby: kli-
nickým vyšetřením nebo screeningem pomocí diagnostického dotazníku. Klinic-
kým vyšetřením může diagnózu stanovit psychiatr, ale i například neurolog nebo 
praktický lékař. Na základě klinického vyšetření následuje léčba, která se může 
skládat z farmakoterapie, psychoterapie a sociálně-zdravotních služeb. Často je ale 
zapotřebí kombinace všech tří složek a u závažných duševních onemocnění jsou 
sociálně-zdravotní služby (nebo programy či intervence) zpravidla nedílnou a ně-
kdy i nejvíce nákladnou složkou. Na základě klinické léčby evidujeme počty lidí 
s duševním onemocněním v populaci, kteří čerpají odbornou pomoc; buď dlouho-
době, pak mluvíme o prevalenci, nebo nově, pak mluvíme o incidenci duševních 
onemocnění. Na základě diagnostického dotazníku zpravidla určujeme přítomnost 
duševních onemocnění v rámci zvláštních epidemiologických šetření. Na základě 
epidemiologického šetření se daný člověk zpravidla nedozví, že prožívá duševní 
onemocnění, neboť k takovéto diagnostice dojde až na základě vyhodnocení více 
odpovědí, které později provádí na sebraných datech epidemiolog nebo statistik. 
Epidemiologická šetření nám dávají údaje o  tzv. skutečné prevalenci (nebo inci-
denci) duševních onemocnění v populaci a mohou nám také prozradit, kolik lidí 
s duševním onemocněním se neléčí. 

V ČR v posledních letech sledujeme narůstající počet lidí, kteří se léčí pro duševní 
onemocnění. Zatímco za rok 2007 evidoval Ústav zdravotnických informací a sta-
tistiky (ÚZIS) pouze 2  632  027 vyšetření celkem 464  836 osob v  ambulantních 
psychiatrických zařízeních, o pět let později v roce 2012 to bylo již 2 833 944 vy-
šetření 578 413 osob (ÚZIS ČR, 2008, 2013).  V roce 2017 bylo evidováno dokonce 
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2 923 918 vyšetření 652 780 osob (ÚZIS ČR, 2018b). Tento nárůst není mezi jed-
notlivými diagnostickými kategoriemi rovnoměrný. V  roce 2017 se oproti roku 
2007 léčilo při přepočtení na 10 000 obyvatel (ÚZIS ČR, 2008, 2018b):

• o 40 % lidí více pro F00–F09 (68,7 na 10 000 obyvatel),
• o 4 % více pro F10 (alkohol; 25,2 na 10 000 obyvatel), 
• o 46 % více pro F11–F19 (nelegální návykové látky; 18,0 na 10 000 obyvatel), 
• o 23 % více pro F20–F29 (48,7 na 10 000 obyvatel), 
• o 16 % více pro F30–F39 (104,7 na 10 000 obyvatel), 
• o 33 % více pro F40–F48 a F50–F59 (236,4 na 10 000 obyvatel), 
•  o 1 % méně pro F60–F63 a F68–F69 (poruchy osobnosti; 24,2 na  

10 000 obyvatel), 
• o 19 % více pro F65–F66 (sexuální poruchy; 3,7 na 10 000 obyvatel),
• o 26 % více pro F70–F79 (21,7 na 10 000 obyvatel), 
• o dokonce 81 % více pro F80–F98 (37,2 na 10 000 obyvatel) a
• o 18 % méně pro F99 (1,3 na 10 000 obyvatel). 

U těchto dat je důležité si uvědomit, že sledují pouze počty lidí léčených ve specia-
lizovaných psychiatrických ambulancích, nikoli v lůžkových psychiatrických zaří-
zeních nebo u jiných odborností, jako například u praktických lékařů nebo neuro-
logů. Počet léčených lidí je tedy ve skutečnosti vyšší.

Narůstající počet lidí, kteří se léčí pro duševní onemocnění, však nemusí být špat-
nou zprávou. Může se totiž jednat o fenomén snižujícího se počtu lidí, kteří du-
ševní onemocnění prožijí a přitom se neléčí. Na tomto místě je vhodné zmínit, že 
výše zmíněné údaje o počtech lidí, kteří se léčí, neodpovídají skutečné prevalenci 
duševních onemocnění v  populaci. To dokládá i  epidemiologické šetření z  roku 
2017, které jsme uskutečnili na vzorku 3 306 dospělých neinstitucionalizovaných 
občanů ČR pomocí instrumentu Mini International Neuropsychiatric Interview 
(M.I.N.I) (Winkler a kol., 2018). Toto šetření vedlo k následujícím zjištěním plat-
ným pro rok 2017 (Formánek a kol., 2019): 

•  poruchami způsobenými užíváním alkoholu prošlo přibližně 11 % populace 
(1 084 lidí na 10 000 obyvatel), 

•  poruchami způsobenými užíváním nelegálních návykových látek téměř 3 % 
populace (294 na 10 000 obyvatel),
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• psychotickými poruchami 1,5 % (150 na 10 000 obyvatel), 
• poruchami nálady 5,5 % (552 na 10 000 obyvatel),
• úzkostnými poruchami asi 7 % (727 na 10 000 obyvatel). 

Diagnostické kategorie použité v tomto epidemiologickém šetření se ne zcela pře-
krývají s diagnostickými kategoriemi evidovanými ÚZIS, neboť nástroj M.I.N.I. 
nepostihuje celé spektrum duševních onemocnění v  jednotlivých kategoriích. 
Přesto z prostého srovnání s čísly uvedenými výše vidíme dva důležité poznatky: 
Za prvé, lidé jsou více náchylní léčit se pro určitá duševní (například psychotická) 
onemocnění než pro jiná (například poruchy způsobené užíváním alkoholu). Za 
druhé, většina lidí s duševním onemocněním se neléčí vůbec. Toto druhé zjiště-
ní bylo možné díky zařazení otázky v rámci naší epidemiologické studie, zda se 
v minulém roce respondenti léčili pro nějaké psychické potíže, ať už u praktického 
lékaře, psychiatra nebo jiného odborníka (nikoli lidového léčitele či šamana). Mezi 
lidmi s poruchami nálady se neléčilo asi 61 %, s úzkostnými poruchami 69 %, s po-
ruchami souvisejícími s užíváním nelegálních návykových látek 77 % a s porucha-
mi souvisejícími s užíváním alkoholu dokonce 93 % lidí (Kågström a kol., 2019).

1.2 Základní pojmy a koncepty v ekonomii
1.2.1 Ekonomie

Ekonomie je vědou o využití omezeného množství zdrojů. Zdroje, ať už lidské, fi-
nanční, přírodní nebo jiné, jsou zpravidla omezené, kdežto potřeby je možné stup-
ňovat ad absurdum do nekonečna. Ekonomie se vyvinula, protože se lidé snaží 
maximalizovat užitek, který lze prostřednictvím omezených zdrojů získat (McCro-
ne, 1998). Zvláště ve zdravotnictví vyvolává uplatňování ekonomických principů 
emotivní reakce, kdy se lze setkat s argumentem, že lidé mají právo na maximální 
možné zdraví a poskytování zdravotní péče by se tedy mělo řídit pouze etickými, 
a nikoli ekonomickými principy. Nicméně to jsou právě ekonomické principy, kte-
ré nám ve zdravotnictví umožňují naplňovat etický imperativ maximálního mož-
ného zdraví. Pokud bychom totiž systematicky nehodnotili, kolik zdraví získáváme 
za vynaložené zdroje, riskovali bychom, že dostupné zdroje utrácíme neefektivně, 
čímž se o zdraví jako společnost připravujeme. 
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1.2.2 Racionalita, chování spotřebitele a užitek 

Výchozím předpokladem jakéhokoli ekonomického uvažování o světě je racionalita 
při rozhodování. Racionalita nespočívá ve volbě cílů, ale ve volbě prostředků k do-
sažení cílů jedince (může dělat i chyby, ale učí se). Jinými slovy, racionální jedinec 
sleduje svůj zájem. 

Jedinec maximalizuje svůj užitek za daného rozpočtového omezení, přičemž kon-
cept užitku je jakousi uměle zavedenou jednotkou uspokojení ze spotřeby. Teorie 
užitku je součástí ekonomické teorie, ve které slouží především k vysvětlení spo-
třebitelského chování. Koncept užitku umožňuje analýzu rozhodování o tom, jaké 
statky či služby a v jakém množství si spotřebitel při omezeném rozpočtu pořídí. 
Užitkem rozumíme stupeň uspokojení ze spotřeby určitého statku (obecněji z urči-
té události), což je pojem velmi obecný a uměle definovaný ekonomickou vědou, ni-
koliv psychologií či jinou příbuznou vědou. Jedinec zakoupením a spotřebou statků 
a služeb získá určité uspokojení. Statky a služby, které poslouží k dosažení tohoto 
účelu (uspokojení), jsou tudíž pro jedince užitečné. Pro někoho jiného však může 
mít spotřeba stejných statků či služeb užitek minimální. Užitek je pojem subjektiv-
ní a mezi dvěma jedinci vzájemně neporovnatelný. 

Ekonomičtí teoretikové se dělí do dvou skupin v názoru na to, do jaké míry je uži-
tek měřitelný. Jedna část teoretiků zastává názor, že spotřebitel je schopen vyjádřit 
užitek ze statku peněžní částkou či určitým číslem (užitkem). To ve své podstatě 
znamená, že spotřebitel dokáže říci, o kolik či kolikrát je pro něj jeden statek uži-
tečnější než jiný. Tento názor se v ekonomii označuje jako kardinalistická teorie 
užitku. Druhá část teoretiků se domnívá, že spotřebitel je při porovnání různých 
statků pouze schopen určit, zda je určitý statek užitečnější než jiný, ale není již 
schopen určit o kolik. Výsledkem je tedy uspořádání spotřebitelských košů. Tento 
názor je v ekonomii znám jako ordinalistická teorie užitku.
 

1.2.3 Nabídka

Nabídkou rozumíme všechny nabízené statky a služby. V péči o duševní zdraví jde 
o všechny statky (léky) a služby (zdravotní, sociální či jiné) dostupné a nabízené 
jak lidem zdravým (například kurzy relaxace a předcházení syndromu vyhoření), 
tak pacientům. Obvykle neměříme přímo specifické služby (počet antipsychotik 
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na skladě), ale spíše kapacity, které jsou určeny k jejich poskytnutí (počet lékařů, 
počet lůžek). Nabídka je funkce, která popisuje množství nabízeného statku v zá-
vislosti na jeho ceně.

1.2.4 Poptávka 

Poptávka je matematicky či graficky vyjádřená funkce, která ukazuje závislost po-
ptávaného množství statku na ceně daného statku. Poptávka může být individuál-
ní (poptávka jednoho člověka), dílčí (například poptávka všech lidí po jednom typu 
statku či služby) nebo celková (například poptávka všech lidí v ČR). Poptávka závisí 
na ceně ostatních statků, na důchodu (příjmu) spotřebitele a na preferencích spo-
třebitele. To neznamená, že poptávku neovlivňují i další faktory, ale tyto tři zmíně-
né faktory se tradičně považují za nejdůležitější. Cena statku ovlivňuje poptávané 
množství (nikoli poptávku, neboť tou rozumíme funkci). Zvýšení ceny statku má 
na spotřebitele dva efekty, které vedou k poklesu poptávaného množství. Za prvé, 
důchodový efekt, který znamená, že při daném důchodu může spotřebitel kupovat 
menší množství statku. Za druhé, substituční efekt, který znamená, že spotřebitel 
bude kupovat jiné statky, které jsou nyní relativně levnější. 

Zdravotní potřeba je obvykle chápána jako zdravotní stav jedince, který vyžadu-
je zdravotní péči. Jiné definice vymezují potřebu jako možnost úlevy od bolesti, 
stresu, postižení či rizika nemoci a smrti nebo jako schopnost mít pozitivní uži-
tek z poskytnuté péče. Podle toho, kdo potřebu hodnotí, můžeme rozlišit dva typy 
potřeb: subjektivní a objektivizovanou. Pociťovaná (subjektivní) zdravotní potřeba 
vyjadřuje stav, kdy se jedinec necítí zdráv. Zdravotní potřeba profesionálně defi-
novaná (objektivizovaná) vyjadřuje stav, který je založen na odborném posouzení 
zdravotního stavu jedince; tj. lékař diagnostikuje chorobu a navrhuje vhodnou léč-
bu. Tyto dva typy zdravotních potřeb nemusejí být v souladu. Zvláště v případě 
duševního onemocnění často vidíme, že pacient si svou nemoc neuvědomuje nebo 
odmítá léčbu. Na základě potřeby zdraví je odvozena potřeba zdravotní péče, což 
lze chápat jako souhrn činností vedoucích k uspokojení zdravotní potřeby. Zde je 
třeba zdůraznit, že zdravotní péče je jen jednou (i když hlavní) z možností uspo-
kojení zdravotní potřeby. Jinou možností je například kontrola rizikových faktorů, 
která by měla předcházet vzniku nemocí. V případě duševního zdraví může jít na-
příklad o prevenci vzniku deprese. 



1 | Duševní zdraví a ekonomie

17

Poptávka po péči o duševní zdraví je vyjádřením existujících sociálních, zdravot-
ních či jiných potřeb obyvatel. Lidé vyjádří svou poptávku vyhledáním poskytova-
tele sociálních, zdravotních či jiných služeb a ochotou za tyto služby zaplatit (přímo 
nebo formou pojištění). Po prvním kontaktu již může být poptávka řízena lékařem 
nebo sociálním pracovníkem, který slouží jako pacientův zástupce. Rozdíl mezi 
potřebou a poptávkou ukazuje tento příklad: potřeba mít nový dokonalý chrup se 
stane poptávkou, až když vyhledáme zubního lékaře a jsme ochotni a schopni za 
jeho služby zaplatit. U duševního zdraví je to poněkud komplikovanější, neboť mo-
hou vzniknout situace, které tradiční ekonomická teorie nezná: například pacient 
není schopen uvědomovat si své potřeby či se léčí z donucení.

1.2.5 Spotřeba 

Spotřeba je užíváním zdrojů za účelem okamžitého užitku. Spotřeba léků a sociál-
ních, zdravotních či jiných služeb měří využití nabídky, a to jak z pohledu jedince 
(počet návštěv u  lékaře, počet hospitalizací), tak z  pohledu zařízení (počet ošet-
ření, využití lůžek) či celého systému péče o  duševní zdraví. Spotřeba se (často 
chybně) používá k odhadu poptávky, která je sama o sobě špatně měřitelná (na-
příklad proto, že spotřebu generuje pacient i lékař). Nabídkou vyvolaná poptávka  
(supplier-induced demand) je ekonomický termín popisující situaci, kdy poskyto-
vatel využívá informační asymetrie ke zvyšování spotřeby péče a tedy svému obo-
hacení. Klasickou manifestací je fakt, že „připravené lůžko je vždy obsazené lůžko“ 
(tzv. Roemer’s Law). Nabídkou vyvolaná poptávka by však neměla být zaměňována 
s nadbytečnou péčí (overtreatment). To platí zvláště u duševních onemocnění, kde 
může destigmatizace a posilování komunitní péče vést k nárůstu využívání služeb, 
pro něž v populaci existovala nenaplněná potřeba. V praxi můžeme pozorovat též 
podobný jev vlivu dostupnosti služby na její využití: lékař pracující na poliklinice, 
kde je laboratoř poskytující krevní testy, bude zřejmě na tyto testy odesílat více 
pacientů než lékař pracující v samostatné praxi.

1.2.6 Produkce

Produkce znamená vložení výrobních faktorů do transformačního procesu, který 
je přemění na zboží či služby. Mezi množstvím a strukturou zboží a služeb na jed-
né straně a množstvím a strukturou výrobních faktorů na straně druhé existuje 
určitá funkční závislost, kterou se ekonomové pokouší popsat pomocí produkčních 
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funkcí. Produkční funkce pomocí matematického vyjádření modeluje produkci jako 
proces technické přeměny vstupů (výrobních faktorů) na výstupy (zboží a služby). 
Je třeba zdůraznit, že produkční funkce je abstraktním modelem, který zachycu-
je pouze nejpodstatnější vlastnosti výrobního procesu. Ve skutečném produkčním 
procesu mohou mít důležitou roli další faktory, jako například dobrá lokalita, 
kvalitní informační a  komunikační systém, motivace pracovníků, počasí a  jiné. 
Takto složitý produkční proces není možné dobře matematicky popsat a rozumně 
s ním pracovat. Proto se při tvorbě modelu musíme omezit na soubor nejdůleži-
tějších výrobních faktorů a výstupů. Produkční funkce lze využít na makroúrovni 
(zdravotnictví), na mezzoúrovni (například v jednotlivých psychiatrických nemoc-
nicích) i na mikroúrovni (například v programu kognitivně-behaviorální terapie 
v dané psychiatrické nemocnici). Produkčními faktory v psychiatrické nemocnici 
jsou například zaměstnanci, materiál, stroje, budovy či půda. Pro kvantitativní 
ekonomickou analýzu produkčního procesu pomocí produkční funkce předpoklá-
dáme kvantitativní charakter vstupů a výstupů. Jinými slovy, existuje určitá měr-
ná jednotka, kterou se dají vstupy a výstupy spolehlivě měřit.

1.2.7 Náklady 

Náklady v  ekonomické teorii vyjadřují hodnotu nejlepší možné ušlé příležitosti. 
To znamená, že náklady vznikají tam, kde jsou dostupné zdroje použité pro nějaký 
konkrétní účel namísto jiného nejlepšího možného alternativního účelu. Dobrou 
ilustrací jsou zde náklady na neformální péči o člověka s duševním onemocněním, 
které mohou vzniknout například rodiči dítěte se schizofrenií, který se vzdá svého 
zaměstnání, aby zajistil péči o své dítě. Tím vzniknou náklady na ztracenou pro-
duktivitu. Kdyby nebylo nemoci dítěte, rodič by chodil do zaměstnání a společnost 
jako taková by tím byla bohatší. Podle ekonomické teorie náklady nevznikají tam, 
kde by společnost jako celek nebyla ochuzena: například výplata dávky invalid-
ního důchodu člověku se schizofrenií není považována za náklad, protože peníze 
se neztrácí, ale pouze přesouvají z jednoho majitele (stát) na druhého (nemocný). 
Náklady tedy mohou vznikat bez toho, aniž by došlo k  finanční transakci, a na-
opak, finanční transakce nemusí znamenat náklad. Některé náklady považujeme 
za nevyčíslitelné; je například téměř nemožné vyčíslit náklady za špatné rozhod-
nutí učiněné člověkem v řídicí pozici velké firmy, který je zároveň závislý na al-
koholu, což negativně ovlivňuje jeho schopnost správně rozhodovat. Podobně ne-
možné je vyjádřit náklady na smutek rodičů, jejichž potomek zemře sebevraždou. 
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Vyčíslitelné náklady pak v kontextu hodnocení zdravotní péče rozdělujeme na pří-
mé (například náklady na léky) a nepřímé (například náklady na ušlou produktivi-
tu), popř. podle sektoru, kde vznikají, na zdravotní, sociální a jiné. 

Při kalkulaci nákladů na duševní onemocnění můžeme zaujmout různou perspek-
tivu podle toho, kde a  komu náklady vznikají. Společenská perspektiva zahrnu-
je všechny typy nákladů, včetně nákladů zdravotnických, sociálních, nákladů na 
ušlou produktivitu, nákladů na neformální péči, nákladů v systému trestní justice 
a dalších. Společenská perspektiva je preferovaná, neboť zachycuje dopady do růz-
ných segmentů společnosti a poskytuje ucelený pohled na efekt poskytnuté zdra-
votní služby, intervence, programu nebo léku. To je v  oblasti duševního zdraví 
zvláště relevantní. Uvažujme příklad prevence rozvoje duševních problémů u žáků 
základních škol financované z  rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a  tělový-
chovy. Výdaje na tento preventivní program mohou ušetřit budoucí náklady na 
zdravotní a sociální péči o lidi s duševním onemocněním. V praxi ekonomických 
hodnocení ve zdravotnictví se však často perspektiva omezuje podle nositele ná-
kladů: na perspektivu vládní neboli veřejnou, kam zahrnujeme všechny domény 
týkající  se veřejných výdajů, dále na perspektivu zdravotních pojišťoven, kam za-
hrnujeme pouze náklady systému zdravotní péče, nebo na ještě úžeji vymezenou 
perspektivu poskytovatelů péče či perspektivu zaměstnavatelů. Pro kalkulaci ná-
kladů, viz Ehler a kol. (2013) a Winkler a kol. (2017). 

Při odhadu nákladů v rámci ekonomického hodnocení určité intervence (progra-
mu, nemoci) v ČR je možné v sektoru zdravotnictví vycházet z údajů zdravotních 
pojišťoven o úhradách poskytovatelům za zdravotní služby. Tento pohled shora je 
obvykle jednodušší, neboť počet pojišťoven je malý a pojišťovny disponují daty za 
celou ČR. Alternativou je pohled zdola, při kterém náklady na hodnocenou inter-
venci odhadujeme z nákladových údajů poskytovatelů. Oba odhady by byly shodné 
pouze v případě, že by úhrady přesně odpovídaly skutečně vynaloženým nákla-
dům. V případě, že daná intervence je z hlediska poskytovatelů ztrátová, budou ná-
klady vyšší než úhrady a naopak. Získání nákladových dat je složitější, neboť počet 
poskytovatelů je velký a také rozdíly v nákladech mezi jednotlivými poskytovateli 
bývají značné. Výpočtu nákladů se podrobněji věnujeme ve třetí kapitole. 
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1.3 Přínosy

Přínosy v  kontextu ekonomických hodnocení ve zdravotnictví představují zdra-
votní (zdravotně-sociální) výsledek intervence, programu, služby či léku. Přínosy 
mohou nabývat různých podob v závislosti na charakteru onemocnění, ale také na 
charakteru hodnocení jako takového. Například u hodnocení programu zaměře-
ného na léčbu závislosti na alkoholu se můžeme v krátkodobém hledisku soustře-
dit na počet lidí, kteří přestanou s rizikovým pitím alkoholu a začnou abstinovat, 
a  naopak v  dlouhodobém hledisku se můžeme soustředit na počet roků života, 
který tímto daný program lidem závislým na alkoholu zachrání. Zatímco náklady 
jsou teoreticky jasně definované, přínosy mohou mít povahu velmi různorodou 
a jsou proto předmětem konsenzu. Dosažení takového konsenzu není jednoduché 
zejména v oblasti duševního zdraví, neboť relevantní přínosy se mohou vyskyt-
nout v mnoha různých dimenzích; za přínos můžeme považovat například vyšší 
míru zotavení, nižší míru psychiatrických symptomů, naplnění potřeb lidí s du-
ševním onemocněním, lepší globální a sociální fungování, nižší sebestigmatizaci, 
větší zplnomocnění nebo vyšší kvalitu života. Tyto přínosy pak mohou být měřeny 
a vyjadřovány mnoha různými nástroji, kterých téměř v každé z výše jmenova-
ných dimenzí najdeme desítky. V rámci projektu MERRPS jsme dospěli k celoná-
rodní shodě, že přínosy v oblasti péče o lidi se závažným duševním onemocněním 
budeme v ČR měřit v oblasti globálního a sociálního fungování pomocí instrumen-
tů Health of the Nation Outcome Scale (HoNOS) a Global Assessment of Functioning 
(GAF). V oblasti recovery a se zdravím související kvality života bylo dosaženo kon-
senzu na osmi- nebo šestidimenzionální variantě nástroje Assessment of Quality of 
Life (AQoL).

1.4 Ekonomické aspekty duševního zdraví a nemoci

Duševní zdraví, respektive jeho poruchy se v posledních dvou desetiletích dostávají 
do popředí politického zájmu. Důvodem je rychle rostoucí zátěž, kterou společnostem 
duševní onemocnění a špatné duševní zdraví způsobují. Deprese je dnes celosvětově 
nejčastější příčinou disability (WHO, 2017). Odhaduje se, že běžná duševní onemoc-
nění, tedy deprese a úzkosti, stojí pouze v rámci ušlé produktivity celosvětovou eko-
nomiku 1 trilion amerických dolarů ročně, a zároveň, že každý investovaný dolar se 
vrátí zhruba čtyřikrát (WHO, 2019). Zátěž duševních onemocnění lze vyjádřit také 
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pomocí globálních ukazatelů zdraví: počtem let negativně poznamenaných v důsled-
ku života s onemocněním (years lived with disability – YLD), počtem let ztracených 
v důsledku předčasného úmrtí v důsledku onemocnění (years of life lost – YLL) nebo 
jejich kombinací (disability-adjusted life years – DALY). Takto vyjádřená zátěž dosa-
huje v evropských zemích u DALY více než 10 % ze všech onemocnění dohromady 
a u YLD dokonce 20–30 %. Zátěž je zpravidla nižší ve státech střední a východní 
Evropy oproti zbytku EU (21 % vs. 30 % u YLD). Výdaje evropských států na duševní 
zdraví ze zdravotnických rozpočtů však vysokou zátěž téměř vůbec nereflektují: ve 
státech střední a východní Evropy se pohybují okolo 3 % a u zbývajících členů EU 
okolo 7 % (Krupchanka a Winkler, 2016). Tato situace poukazuje na podfinanco-
vání systémů psychiatrické péče v celé Evropě a na strukturální diskriminaci lidí 
s duševním onemocněním oproti lidem s fyzickým onemocněním. Především však 
předznamenává obrovský ekonomický tlak na zdravotnické a sociální systémy, který 
můžeme s rostoucí zátěží duševních onemocnění do budoucna očekávat. 

Náklady v  souvislosti s  duševními onemocněními nevznikají pouze v  systému 
zdravotnictví. Duševní onemocnění z principu zasahují různé oblasti života a spo-
třeba služby a s ní související vznik nákladu v jedné oblasti může výrazně ovlivnit 
spotřebu služby nebo výši nákladu v jiné oblasti. Náklady na léky a zdravotní služ-
by u mnoha onemocnění často nedosahují výše nákladů na ztracenou produktivi-
tu. Další náklady mohou být tvořeny v doméně sociálních služeb, neformální péče, 
systému vzdělávání a školských zařízení nebo v systému trestní justice. Příkladem 
může být užívání léků na depresi, které může člověka uschopnit a umožnit jeho 
návrat do zaměstnání. Spotřebou léku vzniká náklad, ale navracením se do práce 
se snižuje náklad na ztrátu produktivity. Vzhledem k tomuto propojení je vhodné 
při kalkulaci nákladů souvisejících s duševním onemocněním zvolit společenskou, 
a pokud to není možné tak alespoň veřejnou perspektivu. V každém případě by 
měla být zvolená perspektiva explicitně pojmenována. 

V Evropě se pokus odhadnout společenské náklady na duševní onemocnění rea-
lizoval před několika lety a výsledkem byla částka dosahující téměř 800 miliard 
eur za všechna onemocnění mozku (tedy i neurologická) za rok 2010 (Gustavsson 
a  kol., 2011). V  ČR jsme z  této studie vycházeli a  odhadli jsme náklady na du-
ševní onemocnění na zhruba 7 miliard eur. Přitom přímé medicínské náklady 
například u psychóz tvořily pouze 35 % celkových nákladů (Ehler a kol., 2013). 
Rostoucí význam duševního zdraví je vidět i na výdajích na sociální dávky (které 
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v ekonomickém smyslu nepovažujeme za náklady, protože se jedná o transfer pe-
něz, a nikoliv o ušlou hodnotu). V ČR představují duševní onemocnění druhou nej-
častější a zároveň rychle rostoucí příčinu přiznání invalidních důchodů (Janouško-
vá a kol., 2014) a třetí nejčastější příčinu přiznání příspěvku na péči (Kondrátová 
a kol., 2018). Je tedy evidentní, že duševní zdraví představuje z pohledu veřejného 
zdravotnictví prioritu, jejíž význam bude umocněn prodlužující se délkou dožití 
a růstem psychosociálních stresorů generovaných novými společensko-technolo-
gickými podmínkami. Tyto faktory s největší pravděpodobností povedou k další-
mu nárůstu výskytu nejen demencí, ale také úzkostných poruch, poruch nálady 
a dalších onemocnění. 
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2 | FINANCOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ

2.1 Financování zdravotnictví

Financování je klíčovou součástí zdravotnického systému stejně tak jako lékaři, 
zdravotní sestry a  nemocniční lůžka. Bez financí by totiž všechny zdravotnické 
programy, projekty či reformy zůstaly pouze nereálnými sny na papíře. Při kaž-
dém plánu se musíme zeptat: a kdo to zaplatí?

Z hlediska ekonomického hodnocení zdravotnických intervencí jsou finance vždy 
jednou polovinou hodnocení, tou druhou polovinou jsou zdravotní přínosy. Ná-
kladová strana je obvykle kryta úhradami od zdravotních pojišťoven, dotacemi či 
platbami pacientů. Z tohoto důvodu je pro ekonomické hodnocení nezbytná zna-
lost financování zdravotnictví.

Při rozboru financování zdravotnictví můžeme rozlišit tři činnosti (či etapy) 
fi nancování: 

•  výběr finančních prostředků, což je činnost, při které jsou vybírány finanční 
zdroje pro zdravotnictví od jedinců a firem;

•  přerozdělování prostředků, které zahrnuje krytí rizika mezi občany (pojištěnci) 
v rámci jednoho fondu i další přerozdělování prostředků mezi fondy;

•  nakupování (úhrady) zdravotních služeb, což je činnost, při které správci fondů 
(pojišťovny, státní instituce) platí poskytovatelům za poskytnutí zdravotních 
služeb.

2.2  Zdroje financování zdravotnictví  
(výběr prostředků)

V evropských zdravotnických systémech můžeme najít čtyři zdroje financování: 
 
• daně,
• veřejné zdravotní pojištění,
• soukromé zdravotní pojištění,
• přímé platby.
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Tyto čtyři zdroje financování mají v různých zemích odlišnou významnost. V ně-
kterých zemích převažuje financování z  veřejného zdravotního pojištění (napří-
klad ČR, Slovensko, Německo, Nizozemsko, Rakousko), v jiných zemích jsou hlav-
ním zdrojem daně (například Spojené království, Itálie, Španělsko).

Kromě výše uvedených patří mezi zdroje financování také individuální zdravotní 
spořicí účty. V tomto systému si jedinec spoří na účet, ze kterého je pak čerpáno 
v případě využití služeb. Tím ovšem spořicí účty nepokryjí případy katastrofických 
rizik, takže musí být doplněny o další zdroje financování. Jejich využití je v podstatě 
omezeno na Singapur a USA. Jelikož v Evropě nehrají žádnou významnější roli, dále 
se jim v tomto textu nevěnujeme. Stejně tak se nebudeme věnovat zahraniční pomo-
ci a darům, které mohou hrát důležitou roli v některých rozvojových zemích, nikoliv 
však v Evropě. Evropské fondy pro zjednodušení zahrneme do státního rozpočtu.

2.2.1  Financování z veřejných zdrojů

Do veřejných zdrojů zahrnujeme daně a veřejné zdravotní pojištění. Veřejné zdroje 
mají společné to, že jejich výběr nemá záviset na zdravotním riziku jedince, ale je 
závislý zejména na příjmu, případně spotřebě (DPH, spotřební daň). Z tohoto po-
hledu jsou oba systémy považovány za solidární. Na rozdíl od soukromých zdrojů 
je jejich platba obvykle pro všechny povinná. Systémy financování zdravotnictví 
z veřejných zdrojů v Evropě jednoznačně převažují.

Daně mohou být přímé (jako například daň z příjmu) a nepřímé (daň z přidané 
hodnoty, spotřební daň). Daně mohou být celostátní a místní. Například výši daně 
z  nemovitých věcí určuje podle zákona obec. Daně mohou být všeobecné, takže 
jsou příjmem státního rozpočtu a mohou být tedy určeny na cokoliv. Nebo mohou 
být daně účelově vázány, například kdyby zákon stanovil, že spotřební daň z tabá-
ku je určena pro národní preventivní programy ve zdravotnictví.

Veřejné zdravotní pojištění je povinné pro celou populaci či pro její rozhodující část 
v případě existence výjimek, které umožňují z veřejného pojištění vystoupit. Platby 
pojistného mohou být rozděleny mezi zaměstnance a zaměstnavatele tak, jak je 
tomu i v ČR, kde zaměstnanci platí 4,5 % a zaměstnavatelé 9 % z příjmu. Platby 
pojistného jsou nezávislé na riziku, platí se z příjmu a jsou odděleny od daní. Výběr 
pojistného zajišťuje jedna či více zdravotních pojišťoven. Výše pojistného může být 
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jednotná, nebo ponechána na jednotlivých pojišťovnách. Lidé si mohou pojišťov-
ny svobodně vybírat, nebo může být jejich volba omezena, především podle typu 
zaměstnání. Jelikož část populace nemá příjmy (například děti, nezaměstnaní, se-
nioři, osoby na rodičovské dovolené), z nichž by platila pojistné, bývá financování 
ze zdravotního pojištění obvykle doplněno financováním z daní, ze kterých je pla-
ceno pojistné za nepracující osoby.

Hlavním zdrojem financování zdravotnictví je veřejné zdravotní pojištění také 
v ČR. Pojištění je povinné pro každou osobu s trvalým pobytem na území ČR nebo 
osobu, která je v ČR v zaměstnaneckém poměru. Pojistné pro zaměstnance činí 
13,5 % z hrubé mzdy. Jak již bylo zmíněno výše, třetinu pojistného platí zaměstna-
nec a dvě třetiny pojistného platí zaměstnavatel. Pro OSVČ je vyměřovacím zákla-
dem polovina z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Je zavedeno minimální pojistné, které 
činí 13,5 % z minimální mzdy. Za nepracující osoby platí pojistné stát.

V ČR máme právně dva druhy veřejných zdravotních pojišťoven, protože VZP ČR 
byla zřízena zákonem č.  551/1991 Sb., o  Všeobecné zdravotní pojišťovně Čes-
ké republiky, zatímco ostatní veřejné zdravotní pojišťovny vznikly podle zákona  
č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojiš-
ťovnách. Běžné soukromé pojišťovny pak do zdravotnictví zasahují tím, že posky-
tují soukromé cestovní zdravotní pojištění a zdravotní pojištění pro cizince. V roce 
2019 působilo v ČR těchto sedm veřejných zdravotních pojišťoven:

• Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,
• Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky,
• Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,
• Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví,
• Zaměstnanecká pojišťovna Škoda,
• Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR,
• Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna.

Poté, co veřejné zdravotní pojišťovny vyberou pojistné, dochází k přerozdělení cel-
kového pojistného mezi zdravotními pojišťovnami podle odhadované nákladové 
náročnosti jejich pojištěnců. Cílem je solidární přesun finančních prostředků od 
finančně silnějších zdravotních pojišťoven, které mají lépe vydělávající pojištěn-
ce s nízkými zdravotními výdaji, směrem ke zdravotním pojišťovnám, které mají 
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například vyšší podíl seniorů, a tím vyšší výdaje. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojist-
ném na veřejné zdravotní pojištění, upravuje přerozdělovací mechanismus podle 
nákladových indexů věkových skupin, farmaceuticko-nákladových skupin a podle 
nákladných hrazených služeb. 

2.2.2  Financování ze soukromých zdrojů

Do soukromých zdrojů zahrnujeme soukromé zdravotní pojištění a přímé platby. 
Soukromé zdravotní pojištění je dobrovolné a pojistné může, či nemusí být založeno 
na individuálním riziku. Soukromé zdravotní pojištění lze klasifikovat do tří typů: 
nahrazující, doplňující a nadstandardní (Mossialos a Dixon, 2002). Náhradní po-
jištění (substitutive) je určeno pro osoby, které nejsou povinny nebo naopak nemají 
právo mít komplexní zdravotní pojištění v rámci veřejného systému. Dobrovolné 
pojištění tohoto typu funguje například v Německu a Nizozemsku. Občané SRN 
s příjmem nad stanovenou výši si mohou vybrat, zda zůstanou v soustavě veřejného 
zdravotního pojištění, nebo přestoupí do systému soukromého pojištění. V ČR do 
této kategorie spadá část cizinců ze zemí mimo EU, kteří nemají přístup do veřejné-
ho zdravotního pojištění, ale přitom musejí být při pobytu v ČR povinně pojištěni. 
Uzavírají tedy pojistky u  soukromých zdravotních pojišťoven. Doplňkové pojiště-
ní (complementary) poskytuje krytí nehrazených či částečně nehrazených služeb 
v rámci balíku základní zdravotní péče (například Francie, Belgie). Jelikož české ve-
řejné pojištění pokrývá naprostou většinu zdravotní péče zdarma či s minimálními 
platbami pacientů, nemá pro české pojištěnce takové pojištění velký význam. Nad-
standardní pojištění (supplementary) zvyšuje možnost volby či hradí nadstandard-
ní služby. Účelem je často vyhnout se pořadníkům ve veřejném systému. Soukromé 
pojištění nabízí ošetření rychlé a s nadstandardní obsluhou. Lidé hledají vyšší kvali-
tu služeb, ve které veřejný sektor selhává (například Španělsko, Spojené království).

Podle celoevropské studie o soukromém zdravotním pojištění (Sagan a Thomson, 
2016) má soukromé pojištění smíšené efekty na výkonnost zdravotnictví. Náhrad-
ní a doplňkové pojištění kryjící poplatky zajišťují finanční ochranu lidí. Na druhé 
straně ti, co nemají soukromé pojištění, se mohou setkat s bariérami v přístupu 
k péči. Soukromé pojištění snižuje ekvitu při využití zdrojů. Výzkum ukázal rozdíly 
při využití služeb a v čekacích dobách mezi těmi s a bez soukromého pojištění. Mno-
ho negativních efektů soukromého pojištění však může být přičteno na vrub nízké 
kvalitě veřejné regulace směrem k soukromému pojištění. Argument, že soukromé 
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zdravotní pojištění přispěje k udržitelnosti financování zdravotnictví snížením tla-
ku na veřejné rozpočty, není podle autorů studie podepřen zkušenostmi z Evropy.

V ČR, kromě již zmíněného soukromého zdravotního pojištění pro cizince, je též 
rozšířeno soukromé cestovní zdravotní pojištění, které chrání české pojištěnce 
proti případným vyšším výdajům v zahraničí, zejména v zemích mimo EU.
Za přímé platby považujeme všechny platby klientů (pacientů), které zaplatí v oka-
mžiku využití zdravotních služeb. U přímých plateb můžeme rozlišovat tři různé 
formy:

•  přímé platby za nehrazené služby, které nejsou považovány za součást komplex-
ní zdravotní péče;

•  spoluúčast spojená s užitím služeb, které jsou považovány za součást komplex-
ní zdravotní péče, jsou většinově hrazeny ze zdravotního pojištění a spoluúčast 
má mít regulační charakter;

•  neformální platby, které probíhají neoficiálně mezi pacientem a poskytovate-
lem, a neměly by tedy existovat.

Zaměříme se zde především na spoluúčast, která představuje regulační nástroj 
v rámci jinak veřejně financovaného systému zdravotnictví. Pacient, i když je po-
jištěn, uhrazuje část nákladů v okamžiku spotřeby. Spoluúčast může mít různou 
formu, takže lze rozlišovat:

•  pevný poplatek za využití služby, který je v ČR zaveden ve formě poplatku 90 Kč 
za využití lékařské pohotovostní služby a v minulosti existoval ve formě poplat-
ku 30 Kč za návštěvu lékaře a 100 Kč za den v nemocnici;

•  úhrada procentní části nákladů, například spoluúčast ve výši 15 % na zdravot-
nické prostředky pro inkontinenci 1. stupně;

•  úhrada nad daný základní standard, se kterou se v ČR setkáme ve formě do-
platku za léky;

•  úhrada s maximálním limitem, kterou v ČR známe jako roční kumulativní li-
mit spoluúčasti.

Zastánci spoluúčasti pacienta na nákladech péče ji považují za velmi účinný regu-
lační nástroj. Věří, že existuje nadbytečné užívání zdravotní péče. Nadbytečná po-
ptávka po zdravotní péči vzniká, protože služby mají v okamžiku spotřeby nulovou 
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či téměř nulovou cenu, a tak si lidé nejsou vědomi skutečných nákladů spojených 
s poskytováním zdravotních služeb. Ekonomové označují tento jev jako morální 
hazard, který vzniká, když pojištění zmenšuje podněty pojištěných osob vyhnout 
se rizikům a nákladům z  toho plynoucích. Spoluúčast by měla zabránit tomuto 
chování. Jestliže pacienti budou platit v okamžiku spotřeby, budou s větší odpo-
vědností rozhodovat o užití drahých zdravotních služeb a více dbát o své zdraví 
(Dlouhý, 2003).

Podstatou spoluúčasti je aplikace jedné ze základních pouček ekonomie, tj. že křiv-
ka poptávky vyjadřující vztah mezi cenou a poptávaným množstvím je klesající. 
Podle tohoto vztahu platí: když cena zboží vzroste, kupující budou kupovat dané 
zboží méně. Zastánci spoluúčasti předpokládají dva pozitivní efekty: (1) pojištěnci 
budou odrazeni od zbytečného užívání zdravotní péče, čímž dojde k úspoře výda-
jů, (2) budou získány dodatečné příjmy, které mohou být použity k rozvoji služeb. 
Výsledný efekt závisí na elasticitě poptávky. Elasticita poptávky je ovšem odlišná 
pro různé sociální skupiny a  pro různé typy služeb. Slabinou spoluúčasti je, že 
od vyhledání zdravotní péče odrazuje i ty, kteří péči potřebují, ale cena je pro ně 
vysoká. Protože spoluúčast snižuje dostupnost péče, je porušován princip rovnosti 
v přístupu ke zdravotní péči s možnými negativními dopady na zdraví slabších 
příjmových skupin. Dostupnost služeb pro tyto skupiny je proto obvykle zajištěna 
osvobozením slabších sociálních skupin. Osvobozené skupiny populace (důchodci, 
chronicky nemocní) jsou ovšem právě ti, kteří patří mezi největší uživatele zdra-
votnických služeb. Tím zavedení spoluúčasti do značné míry ztrácí svůj původní 
regulační efekt (Dlouhý, 2003).

Argumenty zastánců spoluúčasti předpokládají: (1) lidé vždy vědí, zda využíva-
jí služby nutně či ne, (2) spoluúčast odradí lehkomyslné pacienty. To může být 
zpochybněno, neboť jistě mnoho pacientů není schopno určit, zda jsou symptomy 
vážné či nikoliv. Jiní autoři se domnívají, že spoluúčast nevede ke snížení celko-
vých zdravotních výdajů v  systému, protože systém je schopný se přizpůsobit 
formou nabídkou vyvolané poptávky. Když se například v  nemocničním sekto-
ru reguluje akutní péče, automaticky se rozšíří nabídka ambulantní a dlouhodobé 
péče. Otázkou dále zůstává, jak spoluúčast zavádět do praxe. Které služby podrobit 
spoluúčasti? Jaké to bude mít dopady na spotřebu služeb, případně na zdraví po-
pulace? Které skupiny obyvatel by měly být osvobozeny od spoluúčasti? Také si 
připomeňme argument, že lékař, nikoliv pacient, určuje diagnózu a způsob léčby. 



2 | Financování a plánování

31

Proč by měl být tedy za nadbytečnou péči trestán pacient? A nakonec z politologie: 
spoluúčast politikům určitě nepřináší popularitu.

Zvláštností v oblasti duševního zdraví a adiktologie je, že společnost může mít zá-
jem na využití určitých zdravotních a sociálních služeb, a to z důvodů ochrany ve-
řejného zdraví, bezpečnostních i sociálních. Takže přímé platby by byly v rozporu 
se záměry zdravotní politiky. V extrémním případě může jít dokonce o nucenou 
(pacientem odmítanou) léčbu. V takovém případě by bylo poněkud paradoxní, aby 
byl pacient nucen si ji hradit.

2.3 Úhrady zdravotních služeb

V případě ambulantních zdravotních služeb najdeme v Evropě dva hlavní způsoby 
úhrad: (a) kapitační platbu a (b) platbu za výkon.

Kapitační platba (platba za hlavu) je typickou součástí financování praktických lé-
kařů. Praktičtí lékaři se starají dlouhodobě o určitou skupinu pojištěnců, kteří se 
u nich registrují. Měsíčně pak lékař obdrží pevnou částku za každého registrova-
ného pojištěnce, která obvykle závisí na pohlaví a věku. Negativní ekonomickou 
motivací v případě kapitační platby je předpoklad minimalizace počtu poskytnu-
tých služeb a přeposílání pacienta ke specialistům. Každý pacient, který se objeví 
v ordinaci, totiž přináší lékaři náklady.

Platba za výkon může být stanovena v bodech nebo přímo v Kč, což je v ČR případ 
stomatologů. Možnou negativní ekonomickou motivací platby za výkon je maxi-
malizace počtu poskytnutých služeb (i nadbytečně), protože každý pacient, který 
přijde, přináší peníze. Platbou za výkon jsou v ČR placení ambulantní lékaři s vý-
jimkou praktických lékařů, kteří jsou hrazeni mixem obou způsobů úhrad, tedy 
kombinovanou kapitačně-výkonovou platbou. Část zdravotních služeb (výkonů) 
praktických lékařů je zahrnuta v kapitační platbě a část služeb je hrazena výkonově 
podle seznamu výkonů v bodech. Korunová hodnota bodu je stanovena každoročně 
vyhláškou.

V případě úhrady lůžkových zdravotních služeb se setkáme zejména s těmito třemi 
typy úhrad: (a) rozpočet, (b) platba za ošetřovací den a (c)platba za případ.
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Rozpočet. Nemocnice obdrží roční rozpočet na činnost, přičemž zásadní je způsob, 
jak je tento rozpočet stanoven. Může jít o rozpočty historické, které vycházejí z roz-
počtů minulých let. Takové rozpočty se obvykle ročně procentně zvyšují, či jsou 
skokově zvýšeny otevřením nových kapacit. Objektivnější přístupy se snaží sta-
novit rozpočet podle provozních ukazatelů, jakými jsou například typ nemocnice, 
typy oddělení a počty lůžek, obsazenost lůžek, počet pacientů podle diagnostických 
skupin, počet a  zdravotní stav obyvatel ve spádovém území. Pro plátce je výho-
dou rozpočtu, že má výdaje pod kontrolou. Také pro nemocnici může být výhod-
né, když předem zná výši ročních příjmů. Slabým místem rozpočtu je například 
omezování služeb na konci roku, kdy podfinancované nemocnice uzavírají některá 
oddělení. Druhým extrémem je neefektivní utrácení prostředků na konci roku ze 
strachu, že by o případné úspory byl snížen rozpočet na příští rok.

Platba za ošetřovací den. Nemocnice obdrží za každý den hospitalizace pacienta 
pevně stanovenou částku, která může být upravena podle typu zařízení, oddělení 
či diagnózy. Platba za ošetřovací den finančně motivuje nemocnici k prodlužování 
pobytu pacienta na lůžku, zvláště za předpokladu, že náklady na léčbu pacienta 
jsou vyšší především v prvních dnech hospitalizace a pak spíše klesají. Nemocni-
ce tedy vydělá, když nechá pacienta „poležet si“, což se projeví delší průměrnou 
ošetřovací dobou, a tím větší kapacitou lůžek. Toto chování nemocnic lze oslabit 
například tím, že platba za ošetřovací den postupně klesá. Výhodou platby za ošet-
řovací den je relativní jednoduchost úhradového systému. Tato metoda je typicky 
používána pro léčebny a psychiatrické nemocnice v mnoha zemích včetně ČR.

Platba za případ. Tento úhradový mechanismus vyžaduje roztřídění poruch zdraví 
do diagnostických skupin s určením jejich nákladovosti. Na léčbu jednoho případu 
z  určité diagnostické skupiny nemocnice dostává pevnou částku, která by měla 
odpovídat průměrným nákladům. U  konkrétního pa cienta ušetřené prostředky 
v případě levnější léčby zůstávají nemocnici, zatímco v případě vyšších nákladů 
je nemocnice hradí ze svého. Výhodou je tlak na hospodárnost a zkracování délky 
pobytu. Rizikem je motivace k předčasnému propouštění pacienta či znovupřijetí 
pacienta, což jej umožňuje kategorizovat jako nový případ. Rizikem také je, že se 
lékaři naučí finančně méně výhodné diagnostické skupiny kódovat jako finančně 
výhodnější skupiny. Administrativně je tento systém náročnější než rozpočty či 
platby za ošetřovací den. Nejznámějším typem platby za případ je americký sys-
tém DRG (Diagnosis Related Groups), jenž se používá i v ČR.
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V  realitě obvykle nenajdeme úhradové systémy v  jejich čisté formě. Dohodnutý 
systém úhrad mezi poskytovatelem a  pojišťovnou je spíše kombinací více typů 
úhrad a několika dalších doplňujících regulací. V případě více zdravotních pojiš-
ťoven pak poskytovatel v rámci jednoho typu úhrady může dostávat od různých 
plátců různou výši úhrady s odlišnými regulacemi.

Z hlediska pohybu peněz při úhradách poskytnutých zdravotních služeb můžeme 
rozlišovat tři organizační modely:

•  pacient nejprve zaplatí u lékaře a následně získává úhradu od zdravotní 
pojišťovny;

•  poskytovatel zdravotních služeb získává úhradu na základě smlouvy se zdra-
votní pojišťovnou. Pacient neplatí, a tudíž často ani nezná cenu služeb;  

•  integrovaný model, ve kterém poskytovatel a pojišťovna tvoří jeden celek (na-
příklad HMO v USA).

V ČR jsou úhrady stanoveny vždy na jeden rok na základě tzv. dohodovacího řízení, 
které probíhá podle § 17 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. 
Dohodovací řízení probíhá mezi zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci sdru-
žení poskytovatelů, kteří se dohadují o výši úhrad zdravotních služeb hrazených 
z veřejného zdravotního pojištění a o použitých regulačních omezeních. V případě, 
že dohodovací řízení nevede k dohodě mezi zdravotními pojišťovnami a poskyto-
vateli, rozhodne Ministerstvo zdravotnictví ČR. Konečná dohoda či rozhodnutí MZ 
ČR má formu vyhlášky s platností na daný rok. Z hlediska ekonomického hodnoce-
ní to znamená, že se nákladová část hodnocení může každý rok změnit.

2.4  Financování a úhrady v oblasti duševního zdraví 
a adiktologie

Struktura zdrojů financování zdravotní péče v ČR se od roku 1993, kdy bylo zavedeno 
veřejné zdravotní pojištění, příliš neměnila. Rozhodující část výdajů na zdravotnic-
tví je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, které je doplněno prostředky z ve-
řejných rozpočtů (stát, kraje, obce), a soukromými výdaji občanů. Zdravotní služby 
v oblasti duševního zdraví a adiktologie v ČR jsou financovány podle stejných pra-
videl jako ostatní typy zdravotních služeb, tedy především z rozpočtů zdravotních 
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pojišťoven. Podobný model financování najdeme i na Slovensku a v dalších evrop-
ských zemích (Dlouhý, 2014). V zahraničí však lze nalézt i jiné způsoby financo-
vání péče o duševní zdraví. Například Bulharsko zařadilo do zdravotního pojištění 
ambulantní psychiatrickou péči, avšak lůžková psy chia tric ká péče je nadále finan-
cována ze státního rozpočtu (Tomov a kol., 2004). V Kalifornii je část péče o dušev-
ně nemocné financována z milionářské daně ve výši 1 % z příjmů nad jeden milión 
amerických dolarů (Scheffler a Adams, 2005). Tyto příklady nejsou sice pro ČR pří-
mo relevantní, jsou však inspirující v tom, že ukazují na existenci jiných alternativ  
financování.

Způsob úhrady zdravotních služeb pro odbornosti psychiatrie, psychologie či adik-
tologie je stejná jako u ostatních odborností. Ambulantní zdravotní služby jsou hra-
zeny platbou za výkon podle seznamu výkonů v bodech. Lůžkové zdravotní služby 
jsou hrazeny platbou za ošetřovací den. Kromě zdravotních služeb ovšem duševně 
nemocní využívají sociální služby. Zejména služby na hranici zdravotnictví a soci-
ální oblasti se z hlediska financování často ocitají v jakémsi vzduchoprázdnu mezi 
oběma sektory, což je zdrojem komplikací pro poskytovatele těchto služeb a také 
pro samotné duševně nemocné pacienty. 

Jedním z příkladů propojení zdravotních a sociálních služeb jsou nově vznikající 
centra duševního zdraví (CDZ). V koncepčních materiálech reformy psychiatrické 
péče najdeme, že CDZ představuje soubor vzájemně propojených služeb posky-
tovaných jednou nebo více organizacemi, které v daném regionu zajišťují služby 
osobám s vážným psychickým onemocněním. Posláním CDZ je poskytování psy-
chiatrických a přímo navazujících sociálních služeb s cílem maximální podpory 
začlenění klientů do jejich vlastního sociálního prostředí. Centra duševního zdraví 
(CDZ) představují jeden z pilířů reformy péče o duševní zdraví péče v ČR. Jádrem 
CDZ je tým pracovníků různých profesí, tzv. multidisciplinární tým. Jsou v něm 
zastoupeni sociální i zdravotní pracovníci a peer konzultant (člověk s vlastní zku-
šeností s duševním onemocněním). Po skončení podpory z EU fondů má být CDZ 
financováno částečně od zdravotních pojišťoven, které mají celostátně platná a vy-
zkoušená pravidla pro úhrady zdravotních služeb. Sociální služby v  rámci CDZ 
mají hradit kraje, kterých v ČR existuje čtrnáct. Financování krajské sítě sociálních 
služeb se mezi kraji liší a s CDZ nemají prozatím zkušenosti.
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Dobře popsaný příklad různorodosti financování služeb najdeme v  rámci proti-
drogové politiky.  Ilustruje jej také tabulka 2.1. Výdaje na represivní složku, tj. na 
státní policii, soudy a vězeňství jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Na straně lé-
čebné však existuje mnoho různých organizací, které kombinují poskytování zdra-
votních a sociálních služeb. Vysoký počet zdrojů, rozdílné podmínky pro poskyto-
vání dotačních prostředků a poddimenzované finanční prostředky na programy 
protidrogové politiky činí systém finančního zabezpečení nestabilním. Nestabilita 
znemožňuje efektivní finanční plánování a  vede k  meziročnímu nepředvídatel-
nému snižování kapacity programů, a tím i k omezování dostupnosti potřebných 
adiktologických služeb (HMP, 2014). 

Tabulka 2.1 Financování protidrogové politiky

Poskytovatel finančních prostředků Podporované oblasti

Kraje programy primární prevence, 
programy snižování rizik
programy léčby a sociálního začleňování

Obce, městské části programy primární prevence
programy snižování rizik
programy léčby a sociálního začleňování

Úřad vlády ČR – Rada vlády  
pro koordinaci protidrogové politiky

programy primární prevence
programy snižování rizik
programy léčby a sociálního začleňování

Ministerstvo práce a sociálních věcí programy snižování rizik
programy léčby a sociálního začleňování

Ministerstvo zdravotnictví programy snižování rizik
programy léčby 

Ministerstvo spravedlnosti legislativa
služby prevence, léčby a minimalizace 
rizik v podmínkách výkonu vazby a trestu 
odnětí svobody

Ministerstvo školství mládeže 
a tělovýchovy

programy primární prevence

Zdravotní pojišťovny programy léčby
Zdroj: Protidrogová politika hl. m. Prahy na období 2014 až 2020 (HMP, 2014), upraveno.
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Z pohledu popisu a plánování celého systému péče o duševní zdraví je sledova-
ným ukazatelem procentní podíl výdajů na duševní zdraví na celkových výdajích 
na zdravotnictví. Podle studie (Jacob a kol., 2007) činila mediánová hodnota tohoto 
ukazatele pro země evropského regionu WHO 6,3 %. České odhady se však po-
hybují kolem hodnoty 3 až 4 %, čemuž se více věnujeme v následující případové 
studii.

PŘÍPADOVÁ STUDIE:  
VÝDAJE NA PÉČI O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ1

ÚVOD, CÍLE STUDIE
Reforma péče o duševní zdraví, která začala v roce 2013, by měla přinést význam-
né změny ve službách, a  tím také ve výdajích. Cíle reformy zahrnují zlepšování 
kvality života lidí s duševním onemocněním, snížení stigmatizace, nárůst spoko-
jenosti pacientů i účinnosti psychiatrické péče, zlepšování spojení mezi zdravot-
ními a sociálními službami a humanizaci psychiatrické péče. S ohledem na sku-
tečnost, že český systém péče o duševní zdraví je stále ještě ve velké míře založen 
na lůžkové péči, je navíc jedním z hlavních cílů reformy přesunout centrum péče 
z velkých psychiatrických nemocnic do komunit (Pěč, 2018; Winkler a kol., 2017). 
Aby bylo možné deinstitucionalizace dosáhnout, reforma zavádí centra duševního 
zdraví (CDZ), která by měla být vybudována pro spádové oblasti 100 000 obyva-
tel a  nabízet komunitní služby pro závažná duševní onemocnění. Multioborový 
tým v rámci CDZ zahrnuje psychiatrické sestry, sociální pracovníky, psychiatry 
a psychology. Nabízí mobilní služby, případové vedení, krizové intervence, služby 
denní péče a ambulantní psychiatrickou i psychologickou péči. V roce 2018 zahá-
jilo první CDZ svoji pilotní činnost, která je financována z fondů EU. Po prvních 
18 měsících provozu CDZ by měly jejich financování zajistit zdravotní pojišťovny 
a krajské rozpočty. Následně bude s pomocí zdravotnických účtů možné posoudit, 
zda se úsilí o deinstitucionalizaci pacientů odráží i ve změně struktury financo-
vaných služeb. Tyto posuny ve výdajích z lůžkové do ambulantní péče představují 
důležitý indikátor úspěšnosti reformy. 

1 Broulíková, H. M., Dlouhý, M. & Winkler, P. (2019). Expenditures on mental health care in the 
Czech Republic in 2015. Psychiatric Quarterly, 91(1), 113–125.



2 | Financování a plánování

37

Cílem studie (Broulíková a  kol., 2019) bylo získat odhad výdajů v  oblasti péče 
o  duševní zdraví v  ČR a  analyzovat dosavadní vývoj výdajů. V  souladu s  odha-
dem výdajů z roku 2006 (Dlouhý, 2011) jsme použili metodologii zdravotnických 
účtů OECD. Tato metodologie poskytuje standardizovaný rámec, který umožňuje 
rozčlenit výdaje podle různých perspektiv a zodpovědět otázky, kdo služby hradí, 
kdo jsou poskytovatelé péče a jaké služby poskytují.

METODY
Studie vychází z metodologie systému zdravotnických účtů OECD SHA 1.0 (OECD, 
2000) a jejích revizí SHA 2011 (OECD, WHO, Eurostat, 2011). Tato metodologie 
konstruuje účty ze tří různých perspektiv: funkce (druhu) poskytované zdravotní 
péče (ICHA-HC), typu poskytovatele (ICHA-HP) a zdroje financování (ICHA-HF). 
Každý z těchto pohledů rozděluje výdaje na zdravotní péči do individuálních ka-
pitol podle odlišného kritéria. Pokud jde o konstrukci účtů, je zapotřebí několika 
poznámek. Bylo třeba se zabývat změnami, které přinesla revidovaná verze meto-
dologie SHA 2011. Za prvé, SHA 2011 přejmenovává některé kapitoly a subkapito-
ly a mírně mění strukturu účtů. To znamenalo překlasifikovat výdaje za rok 2006, 
abychom usnadnili srovnání. Za druhé, SHA 2011 věnuje větší pozornost sociál-
ním službám a zavádí novou kapitolu dlouhodobá sociální péče (HCR.1). To zvyšuje 
hodnotu celkových výdajů na zdravotnictví. Abychom umožnili srovnání s rokem 
2006, uvádíme podíl výdajů na duševní zdraví na celkových výdajích v roce 2015 
včetně nové kapitoly (ve verzi SHA 2011) i bez této kapitoly (ve verzi SHA 1.0). Za 
třetí, navíc k metodologii OECD jsme dále klasifikovali výdaje podle skupin dia-
gnóz, které jsou založeny na 10. revizi Mezinárodní statistické klasifikace chorob 
a souvisejících zdravotních problémů (MKN-10), a podle produkčních vstupů, které 
jsou využity k poskytování zdravotních služeb (osobní náklady, zdravotnický ma-
teriál, léky).

DATA
Hlavními zdroji dat byly veřejné dokumenty VZP ČR, Českého statistického úřadu 
(ČSÚ) a ÚZIS. Tyto zdroje ovšem nebyly dostatečné, a proto byly doplněny o ve-
řejně nepublikované informace Ministerstva zdravotnictví ČR a VZP ČR. VZP ČR 
je největší zdravotní pojišťovnou v ČR, což dává určitou záruku reprezentativnosti 
dat. VZP ČR každoročně zveřejňuje výroční zprávu, která je doplněna ročenkou 
s  podrobnějšími údaji. VZP ČR autorům dále poskytla údaje o  ambulantní psy-
chiatrické péči, psychiatrických nemocnicích a  psychiatrických odděleních ve 
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všeobecných nemocnicích i  o  relativních výdajích podle diagnostických skupin. 
ČSÚ ročně zveřejňuje zdravotnické účty založené na metodologii OECD pro systém 
zdravotní péče (ČSÚ, 2016). Pro naši analýzu jsme použili informace o celkových 
výdajích na zdravotní péči a výdajích na zdravotní správu související s těmito účty.

Výdaje na péči o duševní zdraví jsou definovány jako zdravotnické výdaje na služ-
by pro pacienty s  primární nebo poprvé uvedenou diagnózou podle kapitoly V   
MKN-10, Duševní a  behaviorální poruchy (F00–F99). Touto definicí vylučujeme 
výdaje na somatická onemocnění, která mohou být částečně důsledkem duševního 
onemocnění (například cirhóza jater jako důsledek závislosti na alkoholu). Studie 
dále vylučuje invalidní důchody, dávky v nezaměstnanosti a také služby pro men-
tálně postižené, které jsou v českém prostředí považovány za sociální služby. Tyto 
typy výdajů jsou financovány ze státního, krajských a obecních rozpočtů. Z důvo-
du nedostatku spolehlivých údajů studie také vylučuje služby v oblasti duševního 
zdraví, které jsou poskytovány praktickými lékaři.

Tabulka výdajů podle funkce (druhu) poskytované zdravotní péče (ICHA-HC) kla-
sifikuje výdaje následujícím kapitolám a  podkapitolám, které je možné uplatnit 
v kontextu ČR: léčebná péče (kapitola HC.1, podkapitoly HC.1.1 lůžková léčebná 
péče a všeobecné nemocnice a HC.1.3 ambulantní léčebná péče), rehabilitační péče 
(HC.2, podkapitola HC.2.1 lůžková rehabilitační péče), doplňkové služby (HC.4, 
podkapitola HC.4.3 přeprava pacientů), zdravotnické zboží (HC.5, podkapitola 
HC.5.1 léčiva a jiné zdravotnické netrvanlivé zboží) a dohled a financování a admi-
nistrace systému zdravotní péče (HC.7, údaje nejsou rozčleněny do podkapitol). Re-
habilitační péče se v českém kontextu vztahuje k lázním. Zdravotnické zboží ozna-
čuje léčiva. Léky podávané v nemocnicích jsou součástí výdajů na lůžkovou péči. 

V prvním kroku jsme vypočítali podíl druhů péče na celkových ročních výdajích 
VZP ČR. Součet těchto podílů představuje relativní poměr výdajů v oblasti péče 
o  duševní zdraví na celkových výdajích za zdravotní péči. Za druhé, za předpo-
kladu, že podíly jsou shodné pro všechny pojišťovny, jsme je aplikovali na celkové 
výdaje na zdravotní péči (ČSÚ, 2016). Tím získáme odhad výdajů na péči o duševní 
zdraví v rámci celého zdravotnického systému. Výdaje na preventivní péči (kapito-
la HC.6 v ICHA–HC), dlouhodobá sociální péče (kapitola HCR.1), prevence zdraví 
(kapitola HCR.2), investice, vzdělání a výzkum a vývoj (kapitola R.1, R.2, R.3) byly 
z celkového součtu výdajů za zdravotní péči vyjmuty. Důvodem je, že většina těchto 
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kapitol je komplementárních k výdajům zdravotní péče, spíše než že by předsta-
vovaly jejich organickou část. Navíc v rámci těchto kapitol předpokládáme velkou 
různorodost ve výdajích napříč konkrétními obory zdravotní péče. Využití předpo-
kladu, že výdaje v těchto kapitolách odpovídají podílu na celkovém rozpočtu VZP 
ČR, který je spotřebován péčí o duševní zdraví, by tedy vedl ke zkreslení výsledků. 
Na druhou stranu považujeme za rozumné aplikovat tento předpoklad na správu 
systému péče o duševní zdraví (kapitola HC.7), protože neexistuje žádný závažný 
důvod, proč by správa systému péče o duševní zdraví měla být jinak náročná než 
administrativa v jiných oblastech zdravotní péče. 

Za účelem kategorizace výdajů podle oboru poskytovatelů (ICHA-HP) byly sesku-
peny údaje o funkcích zdravotní péče podle institucí, v nichž je péče poskytována. 
Nejrelevantnějšími kapitolami jsou nemocnice (HP.1) a poskytovatelé ambulantní 
zdravotní péče (HP.3). Nemocnice jsou dále rozděleny do následujících podkapi-
tol: všeobecné nemocnice (HP.1.1), psychiatrické nemocnice (HP.1.2) a zdravotní 
lázně (které jsou kódovány jako specializované nemocnice (HP.1.3). Ambulantní 
péče poskytovaná nemocnicemi je přiřazena do podkapitoly HP.1.1 a ambulant-
ní péče poskytovaná nezávislými lékařskými praxemi je přiřazena do podkapitoly 
HP.3.1. Kapitoly představující poskytovatele zdravotnického zboží (HP.5) a zdra-
votní správu (HP.7) vykazují shodné hodnoty, jako odpovídající kapitoly z pohledu 
funkcí zdravotní péče.

Abychom nabídli pohled zahrnující plátce, začali jsme klasifikací výdajů na zdra-
votní péči podle typu financujícího subjektu podle ČSÚ. Platnými kapitolami jsou 
vládní systémy a povinné příspěvkové systémy financování zdravotní péče (HF.1, 
podkapitoly HF.1.1 vládní systémy, které jsou dále rozděleny na systémy ústřed-
ních a místních vlád, a HF.1.2 povinné příspěvkové režimy zdravotního pojištění), 
systémy dobrovolného placení zdravotní péče (HF.2, podkapitoly systémy dobro-
volného placení zdravotní péče HF.2.1, systémy neziskového financování HF.2.2, 
a systémy financování podniků HP2.3) a přímé výdaje domácností (HF.3). Před-
pokládáme, že podíly různých zdrojů financování jsou shodné pro účty péče o du-
ševní zdraví i pro účty všeobecné zdravotní péče. 

Rozdělení výdajů podle skupin diagnóz je založeno na údajích VZP ČR a extrapo-
lováno na celý systém. Pro rozdělení výdajů podle produkčních vstupů používáme 
podíly nákladových skupin, které zveřejňuje ÚZIS ČR pro nemocnice. 
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VÝSLEDKY
Výdaje na péči o duševní zdraví v ČR v  roce 2015 dosáhly 13,7 miliard Kč, což 
bylo 1 297 Kč na obyvatele. Relativně výdaje na péči o duševní zdraví představují  
4,08 % celkového rozpočtu zdravotnictví podle SHA 1.0 (OECD, 2000). Zahrnutí 
kapitoly o  dlouhodobé sociální péči do celkového rozpočtu v  SHA 2011 (OECD, 
WHO, Eurostat, 2011) snižuje odhad podílu na 3,87 %.

Tři čtvrtiny výdajů na duševní zdraví jsou utraceny za služby léčebné péče. Tyto 
výdaje jsou zejména ovlivněny lůžkovou péčí, jejíž náklady tvoří 8,4 miliard Kč 
(61,1 % výdajů). Pro srovnání, ambulantní péče stojí 1,9 miliard Kč (14 %). Ne-
mocnice spotřebovaly 8,6 miliard Kč (62,9 %). Konkrétně bylo 7,6 miliard Kč  
(55,7 %) utraceno v psychiatrických nemocnicích a zbytek kapitoly byl přiřazen 
psychiatrickým oddělením všeobecných nemocnic a  lázním v oblasti péče o du-
ševní zdraví. Největší část (30 %) výdajů byla ve skupině diagnóz schizofrenie, 
poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29). V roce 2015 dosáhl podíl ve-
řejného financování 84,6 %. Veřejné rozpočty a veřejné zdravotní pojištění utratily  
11,6 miliard Kč za péči o duševní zdraví. Z této částky uhradily 9,1 miliard Kč po-
jišťovny. Relativně nejdražším vstupem při produkci péče o duševní zdraví je práce  
(65 %, 5,6  miliard Kč). Obrázky 2.1–2.5 vykazují kompletní výsledky kategori-
zované z pohledu druhu zdravotní péče (obr. 2.1), typu poskytovatele (obr. 2.2), 
zdrojů financování (obr. 2.3), diagnostických skupin (obr. 2.4) a kategorií nákladů 
(obr. 2.5). 

Zatímco období mezi roky 2001 a 2006 se vyznačovalo nárůstem podílu péče o du-
ševní zdraví na celkových výdajích na zdravotnictví, a to z 3,54 % (Dlouhý, 2004) 
na 4,14 % (Dlouhý, 2011), naše výsledky naznačují, že tento podíl zůstal v posled-
ním desetiletí přibližně konstantní a v roce 2015 dosahoval 4,08 %. To znamená, 
že podíl výdajů na duševní zdraví na celkových výdajích v  ČR dosahuje zhruba 
dvou třetin střední hodnoty 6,3 %, která byla zjištěna v evropském regionu WHO, 
a dvou pětin doporučené hodnoty (Patel a kol., 2018). Nízký podíl výdajů na péči 
o duševní zdraví ukazuje, že výdaje na duševní zdraví neodpovídají společenské 
zátěži, které duševní poruchy způsobují.

Struktura výdajů se v letech 2006 až 2015 příliš neměnila. Podíl výdajů na léčeb-
nou péči vzrostl ze 71,7 % na 75,1 %, a to zejména z důvodu nárůstu v lůžkové péči 
(HC.1.1, z  56,3 % na 61,1 %) v  psychiatrických nemocnicích (HP.1.2 z  52,4 na 
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55,7 %). Tento vývoj se odráží v relativním poklesu výdajů na předepisované léky 
(HC.5.1), které se snížily ze 25,9 % na 19,8 % celkových výdajů na péči o duševní 
zdraví. 

Naše odhady výdajů podle diagnostických skupin upravují hodnoty z roku 2006, 
které byly z důvodu chybějících údajů založeny na silném předpokladu, že v rám-
ci každého oboru je péče shodně nákladná u všech pacientů bez ohledu na jejich 
psychiatrickou diagnózu. V  roce 2006 se jako nejnákladnější jevila diagnostická 
skupina (F40–F48; F50–F59), a to z důvodu velkého počtu pacientů, kteří těmito 
poruchami trpí. Ačkoliv podíl pacientů zůstal podobný, v roce 2015 byla nejdraž-
ší skupina diagnóz (F20–F29), která spotřebovala 30 % rozpočtu. Další nedávná 
studie (Winkler a  kol., 2018) navíc ukazuje, že náklady komunitní péče na tyto 
poruchy jsou významně nižší než náklady v případě jejich poskytování ve formě 
lůžkové péče (přibližně 350 tisíc Kč na pacienta) a při tom jsou obdobně efektivní. 
Schizofrenie, schizotypální poruchy a poruchy s bludy se tedy zdají být vhodný-
mi kandidáty pro deinstitucionalizaci péče. Úspěch reformního úsilí pro dosažení 
deinstitucionalizace, pokud jde o  tuto i  jiné diagnostické skupiny, se bude v bu-
doucnu vyznačovat změnami ve výdajích a v jejich struktuře.
 
Předností této studie je, že údaje pocházejí od spolehlivých institucí a při konstruk-
ci účtů péče o duševní zdraví postupuje podle mezinárodně uznávané metodologie. 
Nevyhnutelné předpoklady používané pro výpočty jsou v souladu s podobnou stu-
dií, která byla provedena v roce 2006, což umožňuje srovnání v čase. Výsledky však 
mohou být ovlivněny postupy výkaznictví ČSÚ. Přijetí nové metodologie OECD 
v rámci studie vedlo k okamžitému nárůstu některých kapitol účtů, zejména po-
kud jde o  dlouhodobou péči; celkové a  administrativní výdaje, které používáme 
v našich výpočtech, tedy mohou být zkresleny. Dále není jasné, do jaké míry tyto 
účty odrážejí výdaje na některé služby péče o duševní zdraví na hranici sociální 
a zdravotní péče, jako jsou komunitní centra, která jsou placena MPSV namísto 
pojišťoven. Protože pracujeme se sestavou služeb financovaných VZP ČR, v  na-
šich výpočtech nedokážeme přiřadit výdaje komunitní péče do kategorie ambu-
lantní péče. Namísto toho naše metodologie rozděluje tyto výdaje mezi všechny 
kategorie služeb podle jejich podílů vypočítaných z údajů VZP ČR. V důsledku toho 
by kategorie ambulantní péče mohla být zkreslena směrem dolů. Věříme však, že 
rozsah chyby je mírný, protože komunitní služby jsou v ČR stále ještě poskytová-
ny spíše v menším měřítku. Další zkreslení ve struktuře výdajů bylo způsobeno 
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nedostupností informací o výdajích na zdravotnickou záchrannou službu (kapitoly 
HC.4.3 a HP.4.1) v roce 2006. V důsledku uvedených problémů týkajících se srov-
natelnosti není možné mírné změny ve struktuře výdajů, které sledujeme, vnímat 
jako přesvědčivé manifestace aktuálních trendů ve výdajích. 

Závěrem lze shrnout, že podíl výdajů na péči o duševní zdraví na celkových zdra-
votnických výdajích zůstával v  předchozích deseti letech významně pod evrop-
ským průměrem. Vývoj ve výdajích na péči o duševní zdraví bude sloužit jako důle-
žitý indikátor pro posouzení stávajícího úsilí o deinstitucionalizaci péče o duševní 
zdraví. 
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Obrázek 2.1 Výdaje na péči o duševní zdraví podle druhů péče v mil. Kč
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Obrázek 2.2 Výdaje na péči o duševní zdraví podle typu poskytovatele v mil. Kč

Obrázek 2.3 Výdaje na péči o duševní zdraví podle zdrojů financování v mil. Kč
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Obrázek 2.4 Výdaje na péči o duševní zdraví podle diagnostických skupin v %

Obrázek 2.5 Výdaje na péči o duševní zdraví v nemocnicích podle typu nákladů v %
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2.5 Plánování
2.5.1 Strategické plánování

Plánování je rozhodování o budoucnosti. Podle jedné z mnoha definic je plánová-
ní metodou zajištění potřebných zdrojů v současnosti a budoucnosti, které budou 
efektivně použity pro dosažení stanovených cílů. Plán by měl odpovědět na násle-
dující otázky:

• Kde jsme? Jaké existují problémy?
• Kam směřujeme? Jaké máme cíle?
• Jaké lidské, materiální a finanční zdroje pro dosažení cílů potřebujeme?
• Kdy tam budeme? Jaký je časový plán realizace?

Na celonárodní úrovni má plán formu strategického plánu, který je nazýván stra-
tegií, národní politikou, plánem reformy či koncepcí. Název plánu nemusí být 
směrodatný. Na rozdíl od plánu v  soukromé firmě jsou plány ve veřejném sek-
toru složitější. Zatímco v  soukromé firmě je konečné rozhodnutí o  cílech plánu 
dáno podnikovou hierarchií, v  oblasti veřejného sektoru se žádný plán nezrodí 
bez bolesti, neboť různí aktéři zdravotní politiky sledují odlišné cíle a  mají růz-
né představy o  jejich dosažení. V  soukromé firmě lze implementaci plánu do 
určité míry zajistit příkazy nadřízených složek, ve veřejném sektoru stát přímo 
ovládá jen některé instituce a ostatní instituce a populaci může ovlivňovat pouze 
regulačními opatřeními. A tak kromě vlastního plánu, v užším slova smyslu tím  
chápejme soupis konkrétních úkolů, je třeba ve veřejném sektoru vidět plánování 
jako složitý politický a manažerský proces, který obsahuje mnoho dalších činností.  
Friedli a kol. (2005) uvádějí, že tvorba národního strategického plánu roz-
voje péče o  duševní zdraví obsahuje deset kroků. Lze je charakterizovat asi  
takto:

1.  Zahájení strategického plánovacího procesu. Iniciátor plánu si utváří před-
stavu o cílech plánu, obsahu, časovém horizontu.

2.  Určení a oslovení organizací a institucí, kterých se plán bude týkat. Určení 
role různých organizací v plánovacím procesu. Důraz na oslovení uživatelů 
služeb.

3. Poslání, hodnoty, cíle plánu.
4. SWOT analýza, hodnocení potřeb, sběr dat.
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5. Určení klíčových strategických bodů.
6.  Tvorba vlastního plánu. Detailní rozpracování cílů, nástrojů, zdrojů, časové-

ho rozvržení.
7.  Přijetí plánu. Schválení plánu vládními institucemi, souhlas ostatních aktérů.
8. Vytvoření vize. Komunikace přínosů plánu.
9.  Implementace. Uvedení plánu do praxe: kdo dělá co, kdy a s jakými zdroji.
10. Hodnocení plnění plánu.

Některé etapy plánu se vzájemně prolínají, některé mohou být vynechány, jiné 
se naopak opakují. Těchto deset bodů je třeba chápat jako určitý kontrolní výčet 
činností, které bychom při tvorbě plánu neměli opomenout. Z toho vyplývá, že plá-
nování bychom především měli vidět jako určitý uspořádaný způsob strategického 
rozhodování ve složitých společenských systémech.

Green (1992) zdůrazňuje, že plánování má svou technokratickou a  politickou 
stránku. Jestliže je cílem plánu poskytnout lidem s duševními chorobami tu nej-
lepší péči, technokratické vyhodnocení alternativ může doporučit přesun zdrojů 
směrem ke komunitní péči na úkor péče institucionalizované. To je technokraticky 
optimální řešení. Protože je však každý plán především plánem změny, bude mít 
změna existujícího stavu své zastánce, ale i odpůrce. Redukce kapacit instituciona-
lizované péče vyvolá strach u pracovníků v těchto institucích o jejich budoucnost. 
Část populace může mít obavy z umístění duševně nemocných do komunity. Tvor-
ba i prosazení plánu se tak stává i věcí politickou. Green (1992) proto hovoří místo 
o racionálním plánování o realistickém racionálním plánování, ve kterém rozlišuje 
tyto činnosti:

1.  Situační analýza, která zahrnuje analýzu zdravotního stavu, demografickou 
situaci, dostupnou zdravotnickou infrastrukturu, finanční zdroje, širší spole-
čenské a politické okolí.

2.  Určení priorit, což znamená určení realistických cílů plánu, které odpovídají 
výsledkům situační analýzy a které jsou prosaditelné v daném společenském 
a politickém prostředí.

3.  Hodnocení variant, což představuje proces nalezení možných variant a výběr 
nejlepší varianty podle určených kritérií (například medicínská účinnost, 
nákladovost, ekonomické hodnocení, dostupná infrastruktura, časová nároč-
nost, politická prosaditelnost).
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4.  Programování a rozpočtování. Příprava implementace zvolené alternativy 
a zajištění potřebných finančních zdrojů.

5.  Implementace a monitoring. Uvedení plánu do praxe, které by mělo zahrno-
vat i pravidelný monitoring postupu implementace.

6.  Evaluace. Plán končí zhodnocením úspěšnosti implementace a zhodnocením 
dosažení stanovených cílů. Evaluace je východiskem pro následující situační 
analýzu.

2.5.2 Hodnocení zdravotních potřeb

Ať už zvolíme jakýkoli přístup k  plánování, ve zdravotnictví bude vždy nutnou 
součásti plánu hodnocení potřeb. Ve zdravotnictví totiž vycházíme z  předpokla-
du, že je třeba nastavit strukturu a velikost kapacit zdravotnických zdrojů tak, aby 
tyto kapacity co nejlépe odpovídaly zdravotním potřebám populace. Pokud nejsou 
zdravotní potřeby populace uspokojeny, považujeme to za selhání zdravotnického 
systému. Z toho plyne, že pohled z úrovně jednoho poskytovatele zdravotních slu-
žeb je příliš omezující, musíme zastávat pohled širší, vycházející z hlediska zdra-
votnického systému či ještě lépe z pohledu celospolečenského. Zejména v případě 
péče o  duševní zdraví tu jsou zřetelné širší souvislosti se sociálním systémem, 
pracovní kariérou či rodinným životem.

Východiskem pro hodnocení zdravotních potřeb je analýza zdravotního stavu po-
pulace. Zvolit reprezentativní soubor ukazatelů úmrtnosti a nemocnosti, které vy-
stihují zátěž populace způsobenou danou chorobou či chorobami, není jednoduché. 
Vybraný soubor ukazatelů má charakterizovat současný zdravotní stav populace, 
popisovat trendy a umožnit srovnání s ostatními populacemi. Zejména plány v ob-
lasti prevence by měly zahrnovat i  údaje o  sociálních a  ekonomických determi-
nantách zdraví, jakými jsou chudoba, nezaměstnanost či dostupnost zdravotních 
služeb. Zdrojem ukazatelů v ČR jsou zejména Ústav zdravotnické informatiky a sta-
tistiky ČR, Český statistický úřad, Česká správa sociálního zabezpečení (pracovní 
neschopnost, invalidní důchody) a zdravotní pojišťovny. Pro mezinárodní srovnání 
jsou dostupné databáze WHO, OECD a Evropské unie. Určité údaje se však rutinně 
nesbírají a jsou k dispozici pouze z vědeckých prací v odborných časopisech.

Hodnocení zdravotního stavu není nutně totožné s hodnocením zdravotních po-
třeb. Například u relativně starší populace může být vysoká hrubá míra úmrtnosti 
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(tj. počet úmrtí na 100 000 osob), což je ukazatelem vysoké potřeby dané populace. 
Na druhé straně standardizovaná úmrtnost (kolik by zemřelo osob, kdyby daná 
populace měla určitou průměrnou věkovou strukturu) může být nízká, což ukazuje 
na zdravou populaci. Standardizovaná úmrtnost slouží totiž ke srovnání populací 
navzájem. Relativně zdravá populace má tak v tomto příkladu relativně vyšší zdra-
votní potřeby. 

Následným krokem je určení zdrojů pro pokrytí zdravotních potřeb populace (na-
příklad počet lékařů, počet lůžek, náklady). Jmenujme zde dva hlavní přístupy, 
které jsou nejčastěji za tímto účelem využívané: stanovení normativů a přístupy 
induktivní. V prvním případě se jedná o celostátně stanovené normativy pro ur-
čený typ zdravotnických kapacit (lékaři, lůžka, přístroje) na daný počet obyvatel. 
Plánovací přístupy induktivní (empirické) pomocí kvantitativních metod podrob-
něji analyzují místní podmínky (potřeby populace, geografické podmínky, využití 
služeb, management), z nichž potom vycházejí při určování zdrojů.

Normativy vycházejí z centrálně formulované zdravotní politiky a jsou povinným 
nebo doporučeným vodítkem pro samosprávu a zdravotní pojišťovny pro zajištění 
zdravotní péče. Normativy obvykle udávají počet lékařů, zdravotnické techniky či 
lůžek na určitý počet obyvatel. Mohou však také uvádět požadavky na minimální 
spádovou oblast nebo minimální velikost oddělení. Využití normativů má své vý-
hody: jde o jednoduchý a obecně srozumitelný plánovací přístup. Normativy před-
stavují konkrétní základ zdravotní politiky, umožňují srovnání a kontrolu. Mezi 
nevýhody normativů patří, že neberou v úvahu místní podmínky, že mohou být 
stanoveny na základě příliš zjednodušujících předpokladů.

Induktivní plánovací metody jsou analytické metody k plánování kapacit, které se 
na rozdíl od normativů opírají o analýzu konkrétních podmínek. Mezi induktivní 
metody patří například:

Metody regresní analýzy jsou vhodné například při analýze časových řad. Na zákla-
dě vývoje v minulosti se pokoušejí prognózovat budoucí vývoj. Slouží též k odhalo-
vání hlavních determinant potřeby zdravotní péče na základě různých sociálních, 
ekonomických a zdravotnických charakteristik místní populace.
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Simulační modely se zabývají studiem složitých pravděpodobnostních a  dy-
namických systémů. Mohou sloužit například pro detailní modelování práce zá-
chranného systému, operačního sálu, akutního příjmu či nemocničního oddělení. 
Simulace vyžaduje speciální simulační software.

Matematické programování popisuje problém jako soustavu omezení ve formě rov-
nic a nerovnic. Vzhledem k těmto omezením se hledá řešení, které optimalizuje 
hodnotu účelové funkce. Tento přístup je vhodný například pro modelování roz-
dělení zdrojů, lokalizaci služeb apod. Vyžaduje speciální optimalizační software 
a odborníka v oblasti matematického programování.

Metody expertního hodnocení. Sem patří metoda DELPHI, která spočívá v  opa-
kovaném procesu expertního hodnocení s  cílem hledání konsenzu mezi exper-
ty. V prvním kole provede expert svůj odhad. V druhém kole je expert seznámen 
s odhady ostatních a má možnost svůj původní odhad na základě nově získaných 
informací upravit. Tento postup lze opakovat několikrát.

Hodnocení geografických rozdílů (small area variations) studuje geografické rozdíly 
v  poskytování zdravotní péče, nákladech péče a  v  rozmístění kapacit. Srovnání 
mezi geografickými celky ukazuje rozdíly v poskytování péče pro pacienty se stej-
nými charakteristikami, přičemž tyto rozdíly nejsou vysvětleny ani při použití de-
mografických, zdravotních a sociálních ukazatelů. 
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3 | EKONOMICKÉ HODNOCENÍ2 

3.1  Klíčové koncepty a druhy ekonomického  
hodnocení zdravotní péče

Ekonomické hodnocení zdravotní péče je využíváno k porovnání několika alterna-
tivních způsobů léčby z hlediska jejich nákladů a zdravotních přínosů (Drummond 
a kol., 2015; Fuchs, 2011; Schöffski a von der Schulenburg, 2012). Účelem toho-
to odvětví ekonomie je vybavit osoby zodpovědné za rozvoj zdravotních systémů 
objektivními informacemi a  napomoci jim odpovědně rozhodnout o  tom, které 
služby zdravotní péče financovat a které nikoli. Role ekonomického hodnocení se 
umocňuje spolu s nárůstem výdajů na zdravotnictví doma i ve světě. Tento trend 
je dán především (Baio, 2012):

• nárůstem podílu populace starší než 65 let,
•  nárůstem očekávané doby dožití a incidence chronických a degenerativních 

onemocnění,
• zpřesňováním diagnostických metod,
•  dostupností inovativních léčebných metod a technologií přinášejících lepší 

klinické výsledky, avšak zvyšujících náklady péče.

3.1.1 Analýza nákladové efektivity

Kořeny ekonomického hodnocení ve zdravotnictví lze vysledovat ve dvou rozlič-
ných disciplínách: teorii blahobytu založené na podmínce Paretova zlepšení (Ng, 
1983) a operačním výzkumu a manažerské vědě. Operační výzkum a manažerská 
věda konceptualizují ekonomické hodnocení jako problém maximalizace (zdravot-
ních přínosů) s  existujícím (rozpočtovým) omezením (Briggs, 2000). Z  této per-
spektivy vychází také analýza nákladové efektivity (cost-effectiveness analysis, 
CEA), jež se stala nejužívanějším typem ekonomického hodnocení ve zdravotnictví 
(Elixhauser, 1993; Elixhauser a kol., 1998; Pritchard, 1998).

2 Broulíková, H. M. (2019). Decision analytic modeling in mental health: Simulating cost- 
-effectiveness of Alzheimer’s disease timely treatment (Disertační práce). Vysoká škola ekonomická 
v Praze, Praha. 
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Výsledek CEA poskytuje informaci o  nákladech na jednotku zdravotního příno-
su (Weinstein a Stason, 1977).  Ekonomické hodnocení je striktně komparativní 
a jeho účelem je vždy srovnání výsledků minimálně dvou alternativních léčebných 
přístupů. Z tohoto důvodu jsou výstupy CEA vždy relativní a měří změnu nákladů 
(incremental costs) a změnu přínosů (incremental effects) danou využitím jedné 
alternativy namísto jiné. Podíl přírůstku nákladů a  přínosů (incremental cost-
-effectiveness ratio (ICER) je definován jako změna průměrných nákladů dané al-
ternativy dělená změnou průměrných přínosů, přičemž velmi často porovnáváme 
novou léčbu s léčbou stávající:

ICER = 
průměrné náklady nové léčby – průměrné náklady stávající léčby

 průměrné přínosy nové léčby – průměrné přínosy stávající léčby

Velmi užitečnou vizuální pomůckou pro interpretaci ICER je graf nákladové efek-
tivity (Anderson a kol., 1986; Black, 1990). Plocha grafu reprezentuje dvoudi-
menzionální povahu vstupů analýzy v podobě nákladů a přínosů. Tento nástroj 
je využíván k vykreslení změny nákladů a změny přínosů nové léčby oproti léčbě 
stávající, žádné léčbě či jiné alternativě (Gray a kol., 2011). Obrázek 3.1 zachycuje 
graf nákladové efektivity (cost-effectiveness plane).

Obrázek 3.1 Graf nákladové efektivity

Zdroj: Broulíková (2019), upraveno.
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Změna přínosů je zachycena na horizontální ose, vertikální osa reprezentuje změ-
nu nákladů. Nová léčba, která je efektivnější než ta stávající (či jiný komparátor), 
leží napravo od počátku, zatímco pokud je nová léčba méně efektivní, spadá od po-
čátku nalevo. Obdobně, nákladnější nová léčba leží nad počátkem a levnější léčba 
pod ním. Osy dělí graf na čtyři kvadranty s různými kombinacemi změny nákladů 
a změny přínosů nové léčby oproti léčbě stávající. V jihovýchodním kvadrantu (tj. 
kvadrantu číslo 2) přináší nová léčba dodatečné přínosy a zároveň snižuje náklady 
na léčbu. V  takovém případě označujeme novou léčbu jako dominantní nad stá-
vající a je racionální tuto léčbu zařadit mezi hrazené zdravotnické služby. Oproti 
tomu, pokud se výsledek nachází v severozápadním kvadrantu (číslo 4), nová léčba 
je méně efektivní a dražší než stávající léčba a měla by být odmítnuta. V takovém 
případě je nová léčba dominována léčbou stávající. V obou těchto kvadrantech na-
bývá ICER záporné hodnoty. Častěji se však setkáváme s případy, kdy výsledek 
CEA leží v  severovýchodním (číslo 1) či jihozápadním (číslo 3) kvadrantu (Gray 
a kol., 2011). Nové léčebné strategie ležící v severovýchodním kvadrantu přiná-
ší nárůst přínosů a současně přínos nákladů, zatímco v jihozápadním kvadrantu 
se jedná o léčebné strategie snižující přínosy a šetřící náklady. Hodnota ICER je 
v severovýchodním i jihozápadním kvadrantu kladná. Rozhodnutí, zda je léčebná 
strategie ležící v severovýchodním kvadrantu nákladově efektivní, závisí na hrani-
ci ochoty platit (willingness to pay threshold) za jednotku přínosu (tj. zdraví). Tento 
práh, který může být reprezentován bodovou hodnotou či intervalem, je většinou 
určen regulátorem zdravotního systému. V  prostředí České republiky stanovil 
Státní ústav pro kontrolu léčiv tuto hranici na úrovni 1,2 milionu Kč za jednotku 
QALY (SÚKL, 2017).  Nové léčebné strategie v severovýchodním kvadrantu jsou 
považovány za nákladově efektivní v případě, že je jednotka zdravotního přínosu 
levnější než ochota za ni zaplatit, tedy ICER je nižší než práh ochoty platit. V pří-
padě dražší jednotky zdravotního přínosu je nová léčebná strategie považována 
za nákladově neefektivní. Obdobně interpretujeme výsledky ležící v  jihozápad-
ním kvadrantu, kde práh ochoty platit udává, jakých úspor při obětování jedné 
jednotky zdravotního přínosu musí nová léčba dosahovat, aby bylo nákladově 
efektivní tuto novou léčbu zavést. Ve vztahu k  jihozápadnímu kvadrantu je však 
vhodné zmínit, že regulátoři zdravotního systému většinou vyžadují vyšší úspo-
ry za ztracenou jednotku zdravotního přínosu, než udává hranice ochoty platit. 
Důvodem je kontroverze spočívající ve snižování efektivity léčby (Klok a Postma,  
2004).
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Nejednoznačná interpretace hodnoty ICER (tj. stejná hodnota ICER pro léčebnou 
strategii spadající do více kvadrantů) je významnou limitací využití tohoto ukaza-
tele. Bez znalosti rozdílu v nákladech a přínosech nové a stávající léčebné strategie 
není možné rozhodnout, do kterého kvadrantu hodnota ICER spadá. Tento ne-
dostatek činí využití ICER nepraktickým především pro shrnutí výsledků prav-
děpodobnostní analýzy citlivosti, kdy mohou být výsledky simulací při testování 
různých vstupních parametrů modelu velmi rozdílné a být rozesety napříč všemi 
kvadranty. Vhodným řešením tohoto problému je využití míry čistého (monetár-
ního) benefitu (Claxton, 1999; Claxton a Posnett, 1996; Stinnett a Mullahy, 1998; 
Tambour a kol., 1998), který využívá hranice ochoty platit za jednotku zdravotního 
přínosu k převedení nákladů i přínosů na peněžní jednotky či opačně k převedení 
nákladů na jednotky přínosu. Čistý benefit (net monetary benefit, NB) je definován 
jako:

NB = hranice ochoty platit x průměrný rozdíl v přínosech – průměrný rozdíl v nákladech,

kde je průměrný rozdíl v efektech a nákladech definován stejně jako jmenovatel, 
respektive čitatel ICER. Ukazatel čistého benefitu zachycuje, jaký je přírůstek fi-
nanční hodnoty při zavedení nové léčby. V případě, že je hodnota čistého benefitu 
kladná, novou léčbu lze označit za nákladově efektivní, zatímco záporné hodnoty 
hovoří ve prospěch stávající léčby. 

3.1.2 Analýza užitečnosti nákladů

Analýza užitečnosti nákladů (cost-utility analysis, CUA) je variantou analýzy ná-
kladové efektivity. V analýze nákladové efektivity lze jako jednotky přínosu využít 
jakékoli vhodné klinické jednotky, jakou je například doba přežití. Jednotky jsou 
často specifické pro dané onemocnění (Briggs a kol., 2006) od počtu dní bez ast-
matického záchvatu (Sculpher a Buxton, 1993), přes detekované případy rakoviny 
prsu (Bryan a kol., 1995),  až po procento snížení krevního cholesterolu u pacientů 
s  ischemickou chorobou srdeční (Schulman a kol., 1990). Úskalím měření zdra-
votního přínosu v jednotkách, které jsou specifické pro konkrétní onemocnění, je 
obtížné srovnání nákladové efektivity léčebných strategií různých onemocnění; 
tj. není možné srovnat ICER jednoho dne bez astmatického záchvatu a  jednoho 
správně diagnostikovaního případu rakoviny prsu. Regulátor, který rozhoduje, 
zda z omezeného zdravotního rozpočtu financovat raději nový způsob diagnostiky 
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rakoviny prsu, či léčbu astmatu, proto ocení existenci generické jednotky zdra-
votního přínosu, která umožňuje porovnání léčebných strategií z různých oblastí 
zdravotní péče. Generické jednotky zdravotního přínosu uspokojují tuto poptávku 
sledováním široké škály dimenzí kvality, jakými jsou fyzické fungování, psychická 
pohoda, sociální fungování a bolest. Tyto dimenze mohou být ovlivněny v princi-
pu jakýmkoli onemocněním, a proto lze na nich založenou jednotku zdravotního 
přínosu použít k jejich porovnání (Drummond a kol., 2015).

Rok života v plném zdraví (quality-adjusted life year, QALY) je nejrozšířenější ge-
nerickou jednotkou zdravotního přínosu. Jednotka QALY v  sobě spojuje dva dů-
ležité aspekty zdravotních přínosů: úmrtnost – kvantitativní aspekt – s kvalitou 
života neboli morbiditou – kvalitativní aspekt (Drummond a kol., 2015; Loomes 
a McKenzie, 1989). Jednotky QALY spočítáme jako dobu strávenou v daném zdra-
votním stavu násobenou užitkem (utility-weight) ze života v  tomto stavu (Baio, 
2012). Kvalita života je ve většině případů měřena na škále od nula do jedna, kde 
nula znázorňuje smrt a  jedna plné zdraví. Ostatní zdravotní stavy jsou řazeny 
mezi těmito extrémy na základě průzkumu mezi reprezentativním vzorkem oby-
vatel, který využívá jednu z dostupných ekonomických metod měření preferencí 
(Torrance a kol., 1996; Torrance a kol., 2002). Kořeny tohoto přístupu lze dohledat 
v teorii rozhodovaní v podmínkách nejistoty, konkrétně v konceptu von Neuman-
nova a Morgensternova užitku (von Neumann a Morgenstern, 1947), z čehož je 
odvozen i název metody využívající QALY jako jednotky zdravotního přínosu pro 
měření nákladové efektivity: analýza užitečnosti nákladů.

3.2 Měření zdravotních přínosů
3.2.1 Přínosy specifické pro duševní onemocnění

Jak již bylo naznačeno, zvláště v  problematice duševních onemocnění existuje 
mnoho dimenzí života, které jsou onemocněním negativně zasaženy. Analogic-
ky se pak může přínos dané služby, programu, intervence či medikace odrazit 
ve změně nebo udržení stavu v mnoha různých dimenzích. Tyto dimenze mohou 
zahrnovat: psychopatologii (symptomy duševních onemocnění), globální a sociál-
ní fungování, potřeby lidí s duševním onemocněním, kvalitu života, se zdravím 
související kvalitu života, spokojenost s poskytovanými službami, sebestigmatizaci 
a pociťovanou diskriminaci, důsledky onemocnění pro ostatní rodinné příslušníky, 
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zotavení a další. Každá tato dimenze pak obsahuje mnoho instrumentů, kterými 
je možné zdravotní přínos měřit. Například globální a  sociální fungování mů-
žeme měřit dotazníky WHO Disability Scale, Global Assessment of Functioning,  
Health of the Nation Outcome Scale, Denver Community Mental Health  
Questionnaire, Psychiatric Evaluation Form, Current and Past Psychopathology Scale,  
Morningside Rehabilitation Status Scale, Social Behaviour Schedule, REHAB, Life 
Skills Profile, Social Functioning Scale, Social Functioning Schedule, Social Beha-
viour Assessment Schedule, Groningen Social Disabilities Schedule, Role Activity 
Performance Scale, Social Adjustment Scale, Social Role Adjustment Instrument, 
Standardized Interview to Assess Social Maladjustment, Structured and Scaled  
Interview to Assess Maladjustment a  dalšími. V  dimenzi psychopatologie se pak 
můžeme setkat s  měřením přínosů specifických pro dané onemocnění, kdy 
příkladem může být Hamilton Depression Rating Scale nebo Beck Depression  
Inventory u deprese; vzácněji je ale také možné se setkat s instrumenty, které jsou 
použitelné pro celou škálu duševních onemocnění, kdy příkladem je instrument  
Clinician‘s Global Impression.

3.2.2 Generické míry kvality života

Na rozdíl od přínosů specifických danému onemocnění umožňují generické míry 
kvality života porovnat zdravotní přínosy intervencí napříč celým spektrem one-
mocnění. V  této subkapitole se budeme věnovat nejrozšířenější generické míře 
QALY. Důležitým rysem této jednotky je zohlednění dvou rozměrů zdravotního 
přínosu: úmrtnosti a  morbidity. Pro ilustraci myšlenky kombinace úmrtnosti 
a morbidity do jediné míry kvality života si představme tři různé scénáře zachyce-
né na obrázku 3.2, kde je výsledná kvalita života obsahem šedých obdélníků v pří-
padě běžné péče a černě rámovaných obdélníků v případě alternativní intervence. 
V prvním scénáři prodlužuje intervence dobu dožití, neovlivňuje však kvalitu ži-
vota. V takovém případě je rozdíl v běžné péči a uvažované intervenci jednoduše 
násobek nárůstu doby dožití a konstantní kvality života. Ve druhém případě inter-
vence neovlivňuje dobu dožití, ale zvyšuje kvalitu života při stávající délce života. 
Tento scénář bude platný v případové studii včasné léčby Alzheimerovy nemoci 
v následující kapitole. V tomto případě je rozdíl mezi běžnou péčí a uvažovanou 
intervencí násobek nárůstu doby života s  mírnější formou nemoci a  kvality ži-
vota v tomto stavu, která je vyšší než u pokročilejších stadií nemoci. Třetí scénář 
kombinuje prodloužení doby života a nárůstu jeho kvality. Pro úplnost je vhodné 
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dodat, že intervence mohou mít komplexnější dopady na vývoj kvality života, než 
je zachyceno popsanými scénáři. Například mnoho postupů pro léčbu rakoviny 
způsobuje pokles kvality života v krátkém období, ale nárůst kvality i délky života 
v období dlouhém (Drummond a kol., 2015). 

Míra QALY nabývá hodnot od 1 pro život v plném zdraví po 0 v případě úmrtí. 
V ojedinělých případech mohou existovat stavy se zápornou kvalitou života, tedy 
stavy horší než smrt či stavy lepší než plné zdraví. Ve vztahu ke kalkulaci je za-
potřebí si uvědomit, že časovou jednotkou míry je jeden rok – jeden rok v plném 
zdraví tedy přináší jednu jednotku QALY (1 rok x plné zdraví). Proto je při měření 
jiných v časových intervalech nutné upravit získanou hodnotu dle délky sledova-
ného období; například půl roku života v plném zdraví přinese 0.5 QALY (0,5 ro-
ku x plné zdraví). Podrobnosti ohledně výpočtu QALY jsou uvedeny v  literatuře 
(Drum mond a kol., 2015; Glick a kol., 2014).  
 
Obrázek 3.2 Měření QALY
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Kvalitu života v plném zdraví QALY lze měřit přímo pomocí metody běžného sá-
zení, smlouvání o  čase či hodnotící stupnice, nebo nepřímo  pomocí dotazníků. 
Dotazníky umožňují odpovědi týkající se zdravotního stavu respondenta převést 
na číselnou hodnotu díky již existujícímu algoritmu založenému na předchozím 
přímém měření preferencí mezi obecnou populací dané země. Výhoda využití in-
strumentů pro nepřímé zjišťování preferencí spočívá v  jednodušší administraci 
nástrojů. Z pohledu rozhodovatele také může být výhodou odvozovat preference 
vůči zdravotním stavům z obecné populace, nikoli od pacientů s konkrétním one-
mocněním. Průzkum mezi obecnou populací totiž dává možnost nahlédnout, které 
zdravotní stavy jsou vnímány jako závažnější a na jejichž léčbu si tak přejí přispě-
vatelé do systému veřejného zdravotnictví alokovat více prostředků. 

Metoda běžného sázení je založena na tom, že jsou respondentovi nabídnuty dvě 
alternativy. První alternativou je léčba, která může dopadnout dvěma způsoby: 
respondent se vyléčí a  žije dalších t let s  pravděpodobností p, nebo respondent 
ihned zemře (pravděpodobnost 1–p). U druhé alternativy je jisté, že výsledek léčby 
bude chronický stav i na celý život (t let). Pravděpodobnost p je měněna, dokud 
respondent není indiferentní mezi oběma alternativami, tj. nepovažuje obě vari-
anty za stejně hodnotné. Tím je získána hodnota relativní preference vůči variantě 
i (Torrance, 1986).
 
Metoda smlouvání o  čase spočívá obdobně jako metoda běžného sázení ve volbě 
respondenta mezi dvěma alternativami. Respondent může žít se zdravotním hen-
dikepem do času t, ve kterém zemře. Alternativně může žít bez zdravotního ome-
zení po dobu x (x < t), následovanou smrtí. Čas x je měněn, dokud respondent není 
indiferentní mezi oběma alternativami. Z poměru délek těchto časových období je 
pak získána relativní hodnota preference (Torrance, 1986).

Poslední ze tří metod přímého měření preferencí, metoda hodnotící stupnice, fun-
guje na principu linie s jasně definovanými koncovými body. Nejvíce preferovaný 
zdravotní stav je umístěn na jeden konec linie, nejméně preferovaný zdravotní stav 
na druhý. Zbývající zdravotní stavy jsou potom doplněny do prostoru mezi kon-
covými body, a to na základě pořadí jejich preference. Intervaly mezi umístěnými 
zdravotními stavy zároveň odpovídají rozdílům v respondentových preferencích 
(Torrance, 1986). 
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Alternativním postupem je nepřímý odhad QALY pomocí konceptu víceatributo-
vého užitku (multi-attribute utility). V rámci tohoto postupu mají instrumenty dva 
komponenty. První komponent je deskriptivní nebo klasifikační systém složený ze 
sady otázek a odpovědí, které se snaží zjišťovat zdravotní stav respondenta. Otázky 
jsou obvykle klastrovány do několika domén, které může onemocnění ovlivnit. Pro 
ilustraci, jeden z nejčastěji využívaných nástrojů EQ-5D (EuroQOL 5-item scale) 
zjišťuje zdravotní stav v těchto doménách: pohyblivost, péče o sebe, běžné aktivity, 
bolest/diskomfort, úzkost/deprese. Druhý komponent je tzv. algoritmus užitku, 
který konvertuje odpovědi do indexu užitku. Tento algoritmus je založen na před-
chozím přímém odhadu preferencí pro menší množinu zdravotních domén a ná-
sledné konstrukci víceatributového užitku podle preferencí obecné populace. Ví-
ceatributový užitek reflektuje preference jak v rámci jedné zdravotní domény, tak 
i mezi různými zdravotními doménami (Weinstein a kol., 2010). Mezi další etablo-
vané instrumenty patří SF-36 (36-Item Short Form Health Survey), HUI (Health 
Utility Index), AQoL-8D a AQoL-6D (Assessment of Quality of Life 8/6-dimension) . 

AQoL-8D a  AQoL-6D jsou instrumenty používané v  rámci metodiky pro ekono-
mické hodnocení probíhající reformy péče o  duševní zdraví. AQoL-8D je složen 
z  35 položek, které se rozpadají do 8 dimenzí: samostatné bydlení, smysly, bo-
lest, duševní zdraví, štěstí, vlastní hodnota, zvládání (problémů, dostatek energie) 
a vztahy. Tyto dimenze se dále rozpadají do 2 tzv. superdimenzí: superdimenze 
fyzické a  superdimenze psychosociální. Vyplňování instrumentu zabere zhruba  
5 minut. AQoL-6D je složen z  20 položek, které se rozpadají do 6 dimenzí: sa-
mostatné bydlení, duševní zdraví, zvládání, vztahy, bolest a  smysly. Dimen-
ze u  AQoL-6D nevytváří superdimenze. Platí pak, že položky u  překrývajících 
se dimenzí AQoL-6D a AQoL-8D jsou identické, tj. AQoL-8D je redukovatelný na  
AQoL-6D. Délka vyplňování AQoL-6D je zhruba 3 minuty (Maxwell a kol., 2016). 
České mutace těchto dotazníků jsou dostupné online (NUDZ, 2017). 

3.3 Měření nákladů

Měření nákladů sledovaných léčebných strategií je nezbytnou součástí ekonomic-
kého hodnocení. Náklady dané léčebné strategie obvykle získáme vážením služeb 
poskytnutých pacientovi jejich cenou, tj. vynásobením kvantity poskytnuté služby 
jednotkovou hodnotou dané služby (Glick a kol., 2014). Měření nákladů lze tedy 
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rozdělit na dvě části: měření spotřeby služeb a získání cenových vah. K měření 
spotřeby služeb existuje několik přístupů od nástrojů zjišťujících spotřebu pacien-
ty či jejich pečovateli po využití administrativních záznamů poskytovatelů péče, 
zdravotních pojišťoven či celonárodních registrů zdravotní péče. Zjišťování spotře-
by služeb pacienty a pečovateli je spojeno s rizikem opomenutí a představuje časo-
vou zátěž. Umožňuje však sledovat širokou paletu relevantních služeb bez ohledu 
na jejich zdravotní, sociální, formální či neformální charakter. Službou neformál-
ního charakteru je například činnost církví, svépomocných a dobrovolnických or-
ganizací nebo péče poskytovaná rodinou a přáteli. Naopak využití celonárodních 
registrů zdravotní péče přináší kvalitní informace o čerpané péči, které jsou však 
omezeny pouze na služby formálního zdravotnického charakteru. U diagnóz vyža-
dujících péči na zdravotně-sociálním pomezí, jakými jsou i duševní onemocnění, 
je proto vhodné oba přístupy kombinovat. V ČR proto v roce 2017 vznikla adaptace 
nástroje Client Service Receipt Inventory (CSRI), v češtině pojmenovaná Soupis kli-
entem přijatých služeb (SKPS). SKPS je standardním nástrojem pro pravidelné sle-
dování spotřeby formálních i neformálních služeb v péči o duševně nemocné. Zjiš-
těné spotřebě jsou přiřazeny náklady za účelem výpočtu finanční náročnosti péče 
(Beecham a Knapp, 2001; Chisholm a kol., 2000). Tento nástroj je dostupný online 
(NUDZ, 2017). Česká republika zároveň disponuje bohatými celonárodními regi-
stry administrativních dat o čerpání zdravotnických služeb. V roce 2016 byl nově 
zřízen Národní registr hrazených zdravotních služeb (NRHZS), který shromažďu-
je údaje o čerpání služeb lůžkového i ambulantního charakteru a o spotřebě léků 
u všech pojištěnců. Vzhledem k citlivým datům obsaženým v tomto registru však 
stále existují překážky v jeho využití pro monitorování čerpání zdravotní péče. 

Cenové váhy (jednotkové náklady) by měly zachycovat dlouhodobé mezní nákla-
dy dané služby (Glick a kol., 2014). Použité váhy mohou mít charakter národních 
tarifů či mohou být vypočteny specificky pro poskytovatele péče, u kterého pro-
bíhá ekonomické hodnocení. Zvolená strategie do jisté míry závisí na perspektivě 
výzkumu. Národní tarify jsou souborem cen služeb dostupných v rámci veřejné-
ho zdravotnictví, které obdrží jejich poskytovatel. V České republice lze jako zdroj 
národních cenových tarifů použít úhradovou vyhlášku. Národní tarify poskytují 
validní informaci z perspektivy plátce péče a zvyšují reprezentativnost výzkumu 
oproti využití cenových vah specifických jedinému poskytovateli. Nezanedbatel-
nou výhodou využití národních tarifů je jejich snadná dostupnost, která snímá 
z  výzkumníků pracný a  nákladný úkol výpočtu jednotkových nákladů. Využití 
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národních tarifů je však diskutabilní při ekonomickém hodnocení z celospolečen-
ské perspektivy. Ta vyžaduje, aby cenové váhy reflektovaly náklady obětované pří-
ležitosti zdrojů zapojených do produkce služby spíše než platby v rámci systému 
(Glick a  kol., 2014). Náklady příležitosti odrážejí hodnotu nejlepšího alternativ-
ního využití zdrojů; například pro psychiatrickou sestru v komunitních službách 
může být nákladem příležitosti mzda, kterou by mohla pobírat za práci v psychi-
atrické nemocnici. Nákladem obětované příležitosti prostor využívaných centrem 
duševního zdraví může být jeho pronájem podnikateli, který jej promění ve svou 
provozovnu.  Protože jsou úhrady do velké míry formovány zájmy poskytovatelů 
péče a pojistitelů, kteří jsou zapojeni do jednání o nich, neodrážejí přesně náklady 
obětované příležitosti zdrojů vynaložených na zdravotní péči. Český trh zdravot-
ní péče je podobně jako většina ostatních systémů zdravotní péče na celosvětové 
úrovni daleko od dokonalého soutěžního prostředí, které je podmínkou pro to, aby 
ceny odrážely náklady obětované příležitosti (Raftery, 2000). V  České republice 
obecně chybí studie či centrálně organizovaný sběr údajů o cenových vahách odrá-
žejících náklady příležitosti zdrojů, což je významnou překážkou pro validní eko-
nomické hodnocení z  celospolečenské perspektivy. Následující případová studie 
ilustruje výpočet nákladů příležitosti pro služby poskytované duševně nemocným. 

PŘÍPADOVÁ STUDIE:  
JEDNOTKOVÉ NÁKLADY PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ3

ÚVOD A CÍLE STUDIE 
Úspěch a dlouhodobá finanční udržitelnost reformy péče o duševní zdraví závisí 
na dostupnosti spolehlivých údajů týkajících se nákladů psychiatrických služeb, 
což je zakotveno i ve Strategii reformy psychiatrické péče (Ministerstvo zdravotnic-
tví České republiky, 2013). Ačkoliv jsou tyto údaje nezbytné pro provedení ekono-
mického hodnocení zdravotních služeb (Beecham a Knapp, 2001; Graves a kol., 
2002) a jejich absence by mohla vést k nebezpečně nepřesným nebo zavádějícím 
politickým doporučením (Knapp, 1993), v ČR k dnešnímu datu existuje pouze vel-
mi málo užitečných informací o nákladnosti intervencí v péči o duševní zdraví. 
Navíc neproběhla v podstatě žádná diskuse o tom, jak lze tyto informace prakticky 

3 Broulíková, H. M., Winkler, P., Páv, M., & Kondrátová, L. (2020). Costs of mental health 
services in Czechia: Facilitating an evidence-based reform of psychiatric care. Applied Health 
Economics and Health Policy, 18, 287–298. 
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shromažďovat. Předkládaná studie vypočítává jednotkové náklady pro řadu psy-
chiatrických služeb a dále diskutuje proces kalkulace nákladů jako takový.

Tato studie se týká služeb péče o duševní zdraví, které mohou být poskytovány 
napříč spektrem psychiatrických diagnóz. Konkrétní typy služeb byly vybrány na 
základě potřeb paralelního projektu, který odhaduje nákladovou efektivitu komu-
nitní léčby (Winkler a kol., 2018), a projektu zabývajícího se systémem komplexní 
psychiatrické péče (SUPR), jenž zkoumá spotřebu služeb u 224 pacientů s psychó-
zou léčených v 11 psychiatrických nemocnicích a osmi komunitních centrech (Páv 
a kol., 2017). Tyto projekty využily naše výsledky jako zdroj nákladových informací 
pro dotazník Soupis klientem přijatých služeb. 

Systém české psychiatrické péče se ve skutečnosti skládá ze dvou dílčích systémů. 
Za prvé, psychiatrické služby poskytované v nemocnicích nebo ambulantními psy-
chiatry tvoří část systému zdravotní péče. Tato péče je kryta povinným pojištěním 
a služby jsou primárně hrazeny pojišťovnami. Za druhé, komunitní psychiatric-
ké služby spadají do systému sociální péče. Tyto služby jsou obvykle financová-
ny místními samosprávami nebo získávají finanční podporu z Evropských soci-
álních fondů, Norských fondů nebo jiných zdrojů. Obecně platí, že tento duální 
přístup k  psychiatrickým službám způsobuje těžkosti v  koordinaci, organizaci 
a financování.

Věříme, že by tato studie mohla posílit nákladovou efektivitu psychiatrické péče 
ve třech směrech. Za prvé, nebude již třeba provádět rozsáhlý a časově náročný 
výpočet nákladů obětované příležitosti u dotčených služeb. Za druhé, naše meto-
dologie může sloužit jako vodítko pro poskytovatele služeb péče o duševní zdraví ke 
zlepšení sběru dat a k výpočtu nákladů na služby samotné, přičemž tyto informace 
budou pravděpodobně v budoucnu stále zásadnější pro plátce. Za třetí věříme, že 
tato studie roznítí debatu mezi poskytovateli služeb, pojistiteli, tvůrci veřejných 
politik a jinými klíčovými hráči v ČR, jakožto i v jiných zemích střední a východní 
Evropy ohledně kalkulace nákladů služeb a nákladové efektivity, což je zásadní pro 
budoucí vývoj péče o duševní zdraví založené na důkazech.
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METODY
Shromáždili jsme účetní vstupy a vypočítali jednotkové náklady u řady služeb po-
skytovaných psychiatrickými nemocnicemi a komunitními centry. Naše výpočty 
se opírají o longitudinální údaje poskytovatelů, které zohledňují sezónní i jiné vý-
kyvy a jsou méně náchylné ke zkreslením (Bebbington, 1993). Tyto údaje pokrýva-
jí celý rok 2015, pokud jde o komunitní služby, a první polovinu (leden až červen) 
roku 2016, pokud jde o psychiatrické nemocnice. I když se poskytovatelé zařazení 
do této studie liší organizační strukturou a využívají různé účetní systémy, díky 
intenzivní asistenci účetních, ekonomů, manažerů a zdravotnických profesionálů 
bylo možné tyto rozdíly překonat, rozčlenit výdaje a přiřadit odpovídající výši ná-
kladů kapitálu (tj. budovy), polopevným vstupům (zaměstnanci) a režijním nákla-
dům (řízení a centrálně poskytované služby) jednotlivých služeb způsobem, který 
umožňuje srovnání mezi institucemi. Naše výpočty zachycují průměrné náklady 
v  krátkém období včetně režijních nákladů, kapitálu a  skrytých nákladů. Tento 
přístup je široce přijímán jako dostatečná aproximace dlouhodobých mezních ná-
kladů (Allen a Beecham, 1993; Beecham a Knapp, 2001). Náš přístup lze charak-
terizovat jako kalkulaci podrobných nákladových položek zdola nahoru (bottom-up 
microcosting; Tan a kol., 2009).

Aktuální kalkulace nákladů vycházela z odpovídající literatury (Allen a Beecham, 
1993; Bebbington, 1993; Beecham a Knapp, 2001) a probíhala následujícím způ-
sobem: Za prvé bylo nezbytné pečlivě popsat každou dotčenou službu. Abychom 
zajistili porovnatelnost a možnost zprůměrování nákladů služeb předložených ně-
kolika organizacemi, přesně jsme definovali poskytované služby, jako jsou napří-
klad sociální podpora, podpora bydlení, individuální terapie prováděné různými 
odborníky nebo součásti dne hospitalizace. V  případě komunitních center jsme 
se mohli opřít o definice služeb, které jsou uvedeny v zákoně. Pokud jde o psy-
chiatrické nemocnice, vytvořili jsme definici hospitalizačního dne a  jeho složek. 
Následně bylo u  každé služby nezbytné identifikovat všechny vstupy používané 
k jejímu poskytování. Snažili jsme se postihnout i skryté náklady a požádali jsme 
poskytovatele, aby nás informovali o  případných implicitních subvencích nebo 
práci dobrovolníků. Neuvažovali jsme náklady na straně pacientů, jako jsou ces-
ty za poskytovateli služeb. Pokud byl některý vstup, například zaměstnanci nebo 
prostory, využíván k poskytování většího počtu služeb, rozdělili jsme tento vstup 
mezi služby co nejpřesněji. V takovém případě bylo nutné vyhnout se dvojitému 
započítání, tj. přiřazení shodného nákladu na daný vstup většímu počtu služeb. 
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Nakonec jsme požádali poskytovatele, aby nás informovali o neobvyklých výdajích, 
jako jsou například velké investice, které by nadhodnotily jejich náklady ve sledo-
vaném období.

Kalkulace nákladů služeb péče o duševní zdraví vyžaduje, abychom stanovili jed-
notku, v níž budou tyto náklady měřeny. V případech, kde to bylo možné, jsme 
pracovali s  jednotkou času, která nejlépe odráží charakter dané služby. Zatímco 
náklady na pobyt v nemocnici jsou kalkulovány za jeden den, výpočty pro terapie 
a  komunitní služby využívají hodinových hodnot. Z  důvodu nekompletnosti do-
stupných údajů, například pokud jde o nepřímé časové vstupy, jako je příprava, 
vzdělávání nebo cestování, mohly být hodinové náklady některých terapií a komu-
nitních služeb vypočítány pouze s omezenou přesností. Proto v těchto případech 
vykazujeme náklady na sezení. U dlouhodobých služeb (ubytování a podpora v za-
městnání) také uvádíme náklady za rok.

DATA
Průzkum nákladů jsme provedli za období 2015 až 2017 u tří psychiatrických ne-
mocnic a tří komunitních center. Tito poskytovatelé byli vybráni zejména na zá-
kladě jejich ochoty spolupracovat a zároveň jsme se snažili zachytit heterogenitu 
poskytovatelů psychiatrické péče v ČR. Všichni poskytovatelé předložili své kom-
pletní účetní záznamy a záznamy o využívání služeb. Protože se služby nabízené 
těmito poskytovateli liší, sloupec Zdroj dat v tabulce 3.1 uvádí, kolik poskytovatelů 
bylo do výpočtu příslušné nákladové položky zahrnuto.

Tři účastnící se psychiatrické nemocnice (PN) zahrnovaly Bohnice, Petrohrad 
a Opavu. Tento vzorek relativně dobře pokrývá rozdíly v umístění a velikosti čes-
kých psychiatrických nemocnic – zatímco PN Bohnice sídlí v Praze a je jednou ze 
dvou největších psychiatrických nemocnic v zemi, PN Petrohrad a PN Opava jsou 
menšími regionálními institucemi. Všechny psychiatrické nemocnice zařadily do 
studie svá oddělení následné péče, která poskytují dlouhodobou péči lidem se zá-
važnými duševními onemocněními. Zatímco PN Bohnice zařadila čtyři oddělení, 
PN Petrohrad a PN Opava zařadily každá jedno oddělení. Protože rozdíly ve veli-
kosti nemocnic se odrážely v jejich odlišných způsobech vedení účetnictví a zázna-
mů o službách, bylo nezbytné použít vysoce individualizovaný přístup k výpočtu 
nákladů u každé z nich.
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Tři účastnící se komunitní centra zahrnovala Fokus Praha, Fokus Mladá Boleslav 
a  Fokus Opava. Tato komunitní centra pokrývají podobnou geografickou oblast 
jako výše uvedené psychiatrické nemocnice. Centra se liší svojí velikostí a rozsa-
hem služeb, které nabízejí. Centrum se sídlem v Praze nabízí nejširší řadu služeb, 
konkrétně sociální zařízení pro denní péči, individuální umístění a podporu (IPS), 
sociálně-terapeutické dílny (STW), případové vedení (včetně služeb asertivního 
komunitního týmu), chráněné a podporované bydlení, krizovou pomoc a zařízení 
pro provoz svépomocných skupin. Centrum v Mladé Boleslavi nabízí sociální za-
řízení pro denní péči, případové vedení, IPS, STW (kavárna, zahrada, vázání knih 
a šití) a chráněné i podporované bydlení. Komunitní centrum v Opavě nabízí pouze 
případové vedení a chráněné i podporované bydlení. Protože jedna z účastnících se 
psychiatrických nemocnic doplňuje svoji péči službami asertivního komunitního 
týmu, krizovou pomocí a centrem psychosociálních služeb, zahrnuli jsme jednot-
kové náklady těchto tří služeb mezi intervence poskytované komunitními centry.

SLUŽBY PRO HOSPITALIZOVANÉ PACIENTY
Pokud jde o služby pro hospitalizované pacienty, vypočítali jsme náklady jednoho 
dne stráveného na oddělení (a také jeho složek) a náklady na konkrétní terapie. Den 
hospitalizace pacienta byl vypočítán na základě údajů od všech tří psychiatrických 
nemocnic. Ne všechny nemocnice byly schopny spolehlivě rozčlenit příslušné účty 
pro konkrétní terapie, výpočty nákladů na terapie se tedy neopírají o údaje z kom-
pletního vzorku.  

DEN HOSPITALIZACE PACIENTA A JEHO SLOŽKY
Den hospitalizace pacienta se skládá ze tří složek. První složkou jsou terapie – jejich 
náklady byly vypočítány jako výdaje na terapeutické pracovníky na oddělení (na-
příklad psychiatři, psychologové, sociální pracovníci, ergoterapeuti) a na komple-
mentární terapie nabízené mimo lůžkové oddělení (například terapeutické dílny, 
kinezioterapie), k nimž byly přiřazeny příslušné režijní náklady. Druhou složkou 
jsou léky – tyto náklady zahrnují částky utracené za léky a režijní přirážku. Třetí 
složkou jsou hotelové služby – jejich náklady byly vypočítány dvěma různými způ-
soby. Pokud jde o nemocnici, která provozuje svoji činnost jako samostatné nákla-
dové středisko, připočetli jsme mzdy sester a nákladové vstupy související s kaž-
do  denním životem pacientů na odděleních (spíše než náklady související s jejich 
léčbou), jako je stravování, úklid, praní a topení. U ostatních dvou nemocnic jsme 
při výpočtu nákladů na hotelové služby pracovali se všemi náklady zaúčtovanými 
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příslušným oddělením s výjimkou nákladů na terapie a  léky. V obou případech 
jsme také přičetli režijní přirážku. 

Důležitá otázka, kterou jsme podrobně diskutovali na schůzce se zástupci klíčo-
vých aktérů v rámci reformy psychiatrické péče, zněla, zda by hotelové náklady 
měly zahrnovat také ošetřovatelské náklady. Rozhodli jsme se přijmout úhel po-
hledu SKPS, jenž ošetřovatelské náklady do nákladů na hotelové služby zahrnuje. 
Tento nástroj totiž vypočítává náklady vzniklé v rámci hospitalizace jedince tak, 
že sčítá hotelové náklady a náklady na terapie, které příslušný jedinec podstupuje. 
Protože ošetřovatelské náklady nejsou zahrnuty do nákladů na terapie, pokud by 
nebyly zahrnuty do hotelových nákladů, byly by z výpočtu opomenuty. Sestry však 
nepochybně hrají významnou roli v procesu léčby. Skutečností je, že česká legisla-
tiva specifikuje minimální počet sester se specializovaným psychiatrickým výcvi-
kem i bez něj na oddělení. To je důvod, proč dodatečně předkládáme i samostatný 
výpočet ošetřovatelských nákladů.

Jak bylo uvedeno výše, všechny složky dne hospitalizace pacienta zahrnují režijní 
přirážku, která byla vypočítána následovně: Za prvé, je třeba stanovit celkové re-
žijní náklady, které mají být přiřazeny příslušnému oddělení. V případě nemocni-
ce, která provozuje svoji činnost jako samostatné nákladové centrum, se jednalo 
o všechny zbývající náklady, tj. celkové náklady nemocnice minus náklady za te-
rapie, léky a hotelové náklady. Pokud jde o ostatní dvě nemocnice, režijní náklady 
oddělení byly vypočítány jako podíl z režijních nákladů celé nemocnice, jehož ve-
likost určil podíl mezd na oddělení na mzdách všech zaměstnanců nemocnice. Za 
druhé, celkové režijní náklady oddělení byly rozděleny mezi tři složky péče podle 
jejich relativní velikosti. 

Mezi nemocnicemi existovaly významné rozdíly v  náročnosti stanovování od-
lišných typů nákladů. Například náklady příslušného oddělení za léky byly ve 
všech případech zastoupeny samostatným účetním záznamem. Naopak, pokud 
jde o rozčlenění mzdových nákladů na oddělení do mezd terapeutů, mezd sester 
a mezd pomocných pracovníků, bylo nezbytné zkombinovat větší počet zdrojů dat 
a úzce spolupracovat se zaměstnanci oddělení lidských zdrojů a manažery. V pří-
padech, kdy se manažerské a účetní údaje lišily, byly zorganizovány konzultace se 
všemi relevantními stranami. Náš hlavní výpočet zcela neodráží kapitálové nákla-
dy, protože údaje od poskytovatelů zahrnovaly pouze opravy, údržbu a výdaje na 
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vybavení a nebyli jsme schopni stanovit spolehlivost nákladů souvisejících s využí-
váním budov psychiatrických nemocnic. Důvodem je, že tyto budovy jsou 60–150 
let staré, jsou již odepsány a není hrazeno žádné nájemné. V důsledku rozsáhlosti 
budov a prostor, jejich umístění v centrech měst (s výjimkou PN Petrohrad), rela-
tivně špatného stavu budov a také skutečnosti, že tyto budovy jsou uvedeny jako 
chráněné památky v rámci kulturního dědictví, je nesnadné přiřadit jim hodnotu 
(například nájem) alternativního využití nemovitostí nebo nalézt podobné nemo-
vitosti, na jejichž základě by bylo možné vypočítat náklady obětované příležitosti.

Náklady za den hospitalizace pacienta a jejich složky jsou založeny na údajích šesti 
lůžkových oddělení tří nemocnic, které se zúčastnily studie. Pro každé oddělení 
byly jednotkové náklady vypočítány vydělením příslušných celkových nákladů po-
čtem dnů, které pacienti v daném období strávili na příslušném oddělení. Výsledné 
hodnoty byly získány jako vážený průměr se stejnou váhou použitou pro každou 
nemocnici (nikoliv oddělení).

TERAPIE
Údaje poskytnuté jednou z psychiatrických nemocnic umožnily stanovit hodino-
vé náklady specifických typů terapií. Tyto terapie zahrnují individuální terapii 
poskytovanou psychiatrem nebo psychologem, konzultaci se sociálním pracov-
níkem, skupinovou terapii, organizovanou kulturní činnost a  nácvik sociálních 
dovedností, kognitivního a exekutivního fungování či jiných základních činností 
každodenního života.

Struktura datových vstupů se mezi jednotlivými poskytovateli lišila. Obecně neby-
lo možné uspokojivě spojit profesi poskytující příslušnou terapii s počtem a dobou 
trvání poskytovaných sezení a přiřadit jim další vstupy, jako jsou režijní náklady. 
Z tohoto důvodu jsme vypočítali jednotkové náklady terapií jako hodinovou sazbu 
daného odborníka zvýšenou o režijní náklady přiřaditelné hodině terapie. U sku-
pinových terapií byly celkové náklady na hodinu terapie vyděleny počtem pacientů 
ve skupině.

Jednotkové náklady na nácvikové aktivity, jako je péče o vlastní osobu a sociální či 
exekutivní schopnosti, byly k dispozici u dvou nemocnic. V každém z těchto pří-
padů však bylo třeba využít odlišnou metodu. Náklady tréninkových aktivit posky-
tované první nemocnicí byly vypočítány s pomocí stejné metody jako specifické 
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terapie. V případě druhé nemocnice jsou jednotkové náklady založeny na týden-
ním časovém plánu používaném v nemocnici a režijní přirážce. Výdaje na mzdy 
terapeutů byly vyděleny počtem hodin nácvikových aktivit, které byly poskytnuty 
v průběhu příslušného půlročního období. Počet hodin byl vypočítán jako hodiny 
pravidelně předepsané pacientovi každý týden podle obecného časového plánu vy-
násobené počtem zaznamenaných týdnů hospitalizace.

KOMUNITNÍ SLUŽBY
Vypočítali jsme náklady deseti různých služeb, které jsou poskytovány komunitní-
mi centry v našem vzorku: sociální zařízení denní péče (skupinová sociální práce), 
případové vedení, chráněné bydlení, podporované bydlení, krizová pomoc, STW, 
IPS a svépomocné skupiny. Počty komunitních center, která dodala údaje pro kaž-
dou ze služeb, jsou opět uvedeny ve sloupci Zdroj dat v  tabulce 3.1. Jednotkové 
náklady jsou ve většině případů k dispozici za hodinu a za sezení. Považovali jsme 
také za užitečné zahrnout náklady na klienta za rok u  služeb, které neodmysli-
telně souvisejí s dlouhodobou podporou – například služby spojené s bydlením. 
Jednotkové náklady každé služby byly vypočítány jako poměr celkových nákladů 
a množství příslušných jednotek.

V souvislosti s výpočtem nákladů komunitních služeb je třeba uvést tři okolnosti: 
Za prvé, na rozdíl od případu psychiatrických nemocnic, naše výpočty nákladů ko-
munitních center zahrnují kapitálové náklady na jejich prostory. Tyto náklady byly 
vypočítány na základě obvyklého nájmu za metr čtvereční v dané oblasti. Za dru-
hé, sdílené režijní náklady manažerské práce byly uvažovány pouze u největšího 
centra. Dokumenty z ostatních dvou center naznačují, že existují pouze nesdílené 
režijní náklady, které jsou účtovány přímo do služeb, jejichž náklady jsou vyčís-
lovány. Za třetí, pokud jde o STW, jedno centrum předložilo údaje týkající se jed-
né nespecializované dílny, zatímco jiné nabízí různé typy specializovaných dílen. 
Vykázané náklady byly získány jako vážený průměr se stejnou vahou přiřazenou 
každému centru (a nikoliv dílně). Získaná hodnota nezahrnuje náklady na použitý 
materiál ani na mzdy uhrazené klientům pracujícím v těchto dílnách. 

Jedna z  účastnících se psychiatrických nemocnic předložila údaje o  svých STW 
a  o  specializovaných centrech, která nabízejí krizovou pomoc, komunitní aser-
tivní tým a psychosociální (tj. poradenské) služby. Vypočítali jsme náklady těchto 
služeb na jedno sezení, protože doba trvání těchto sezení nebyla zaznamenána. 
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Průměrné náklady na sezení ve specializovaném centru byly opět vypočítány jako 
poměr celkových výdajů centra a počtu poskytnutých sezení. Struktura dat týkají-
cích se krizové pomoci a asertivního komunitního týmu nám umožnila dále spe-
cifikovat náklady na sezení s ohledem na profesi osoby, která jej vede (což nebylo 
možné u komunitních center). Mzdy profese v rámci daného centra jsme vydělili 
počtem sezení, která příslušné centrum poskytlo. Tabulka 3.1 shrnuje vypočtené 
jednotkové náklady.

Tabulka 3.1 Jednotkové náklady na služby pro hospitalizované pacienty  
a komunitní služby

Položka Jednotka Zdroj dat Výsledek v Kč (SD) Eura

SLUŽBY PRO HOSPITALIZOVANÉ PACIENTY

Den hospitalizace 
v PN (celkem)

den 3 PN 1 504 (123) 59,0

Léky den 3 PN 90 (19) 3,6

Terapie den 3 PN 285 (35) 11,2

Hotelové služby v PN den 3 PN 1128 (193) 44,2

Ošetřovatelské 
náklady

den 3 PN 571 (152) 22,4

Psychiatr pro 
hospitalizované 
pacienty

hodina 1 PN 845 33,1

Klinický psycholog hodina 1 PN 386 15,1

Sociální pracovník hodina 1 PN 304 11,9

Individuální terapie hodina 1 PN 213 8,4

Skupinová terapie hodina 1 PN 21 0,8

Kulturní činnost hodina 1 PN 213 8,4

Tréninkové aktivity hodina 2 PN 38 (7) 1,5
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Položka Jednotka Zdroj dat Výsledek v Kč (SD) Eura

KOMUNITNÍ SLUŽBY

Sociální zařízení 
denní péče (skupinová 
sociální práce)

hodina/
sezení

2 KC
224 (99)/ 
750 (331)

 8,8/ 
 29,4

Individuální umístění 
a podpora

hodina/
sezení/

klient na 
rok

1 KC
1 219/ 

793/ 
10 770 (832)

 47,8/ 
 31,1/ 
 422,4

Správa případů 
služeb

hodina/
sezení

2
3

KC
služby

471 (139)/196 (68) 18,5/7,7

Chráněné bydlení

hodina/
sezení/

klient na 
rok

1 KC
1619/ 

429/ 
139 243

 63,5/ 
 16,8/ 
 5460,5

Podporované bydlení

hodina/
sezení/

klient na 
rok

2 KC
959 (155)/
398 (122)/

41, 455 (15, 747)

 37,6/ 
 15,6/ 
 1625,7

Svépomocné skupiny
hodina/
sezení

1 KC 100/400
 3,9/ 
 15,7

Krizová pomoc
hodina/
sezení

1
2

KC
služby

1852 (95)/ 
1189 (41)

72,6/ 
46,6

Krizová pomoc 
(celkem za centrum)

sezení 1 PN 2 203  86,4

Krizový psychiatr sezení 1 PN 1 547  60,7

Krizový psycholog sezení 1 PN 296  11,6

Sociální terapeutická 
práce – dílny

hodina 2 KC 297 (157)  11,6

Asertivní komunitní 
tým

sezení 1 PN 936  36,7

AKT psychiatr sezení 1 PN 1 049  41,1

AKT psycholog sezení 1 PN 653  25,6

AKT psychiatrická 
sestra

sezení 1 PN 989  38,8
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Položka Jednotka Zdroj dat Výsledek v Kč (SD) Eura

Centrum 
psychologických 
služeb

sezení 1 PN 508  19,9
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4 |  METODY EKONOMICKÉHO  
HODNOCENÍ 4

Ekonomické hodnocení může být provedeno na základě dvou metodologických 
přístupů. Prvním z nich je provedení analýzy nákladové efektivity v rámci klinické 
studie. Přestože data z klinických studií jsou nenahraditelným zdrojem informací 
o efektivitě léčby a o zdrojích potřebných k její realizaci, provedení analýzy nákla-
dové efektivity s využitím dat získaných z jediné klinické studie může být sporné. 
Důvody lze snáze pochopit při pohledu na následující čtyři základní požadavky 
kladené na ekonomické hodnocení (Briggs a kol., 2006): 

•  Všechny dostupné relevantní informace by měly být vzaty v potaz, což je taktéž 
požadavkem na důkazech založené medicíny (Sackett a kol., 1996). Všechny 
dostupné relevantní informace pochází zřídka z jediného zdroje.

•  Ve většině případů existuje více alternativních léčebných strategií, které je 
vhodné v rámci analýzy nákladové efektivity porovnat. Klinické studie však ve 
většině případů neporovnávají všechny dostupné léčebné strategie.

•  Časový horizont by měl umožnit všem klíčovým rozdílům ve výsledcích léčby, 
aby se plně projevily. Přestože mnoho léčebných strategií vyžaduje sledovat 
zdravotní přínosy až do úmrtí pacienta, tento požadavek je zřídka splněn v pří-
padě klinických studií.

•  Klíčovým požadavkem ekonomických evaluací je zhodnocení míry a dopadů 
nejistoty spojené s přijetím rozhodnutí o implementaci či odmítnutí léčebné 
strategie (tj. nejistoty, zda se jedná o správné rozhodnutí).

Všechny tyto čtyři požadavky jsou brány v  potaz druhým metodologickým pří-
stupem: modely rozhodovací analýzy (decision analytic modeling, DAM). Modely 
rozhodovací analýzy představují rámec pro syntézu dostupných informací z více 
zdrojů, extrapolaci za časový horizont primárních dat a vyhodnocení dopadů ne-
jistoty. Protože modely rozhodovací analýzy umožňují vytvoření mnoha teoretic-
kých scénářů dopadů (i hypotetických) léčebných strategií, jsou vhodným nástro-
jem při úvahách o rozvoji zdravotního systému například ještě před provedením 
klinické či pilotní studie. To lze ilustrovat i případovou studií zavedení včasného 

4 Broulíková, H. M. (2019). Decision analytic modeling in mental health: Simulating cost- 
-effectiveness of alzheimer’s disease timely treatment (Disertační práce). Vysoká škola ekonomická 
v Praze, Praha.  
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odhalování a  včasné léčby u  pacientů s  psychózou, která předcházela zavádění 
týmů poskytujících tuto službu v České republice. Tato studie byla provedena za 
využití metody rozhodovacího stromu a je představena dále v první části této kapi-
toly věnované modelům rozhodovací analýzy. 

Druhá část této kapitoly ukáže provedení analýzy nákladové efektivity v rámci kli-
nické studie na příkladu hodnocení deinstitucionalizace péče o pacienty s psychó-
zou v České republice.

4.1 Modely rozhodovací analýzy

Modely rozhodovací analýzy využívají matematických vztahů k určení možných 
důsledků plynoucích z  alternativních léčebných postupů, které jsou hodnoceny 
(Briggs a kol., 2006) v podmínkách nejistoty (Hunink a kol., 2014; Sox a kol., 2007; 
Weinstein a Fineberg, 1980). Každý model rozhodovací analýzy obsahuje tři klíčo-
vé prvky: soubor pravděpodobností, s nimiž dochází k realizaci různých výsledků 
léčby (například zda bude léčba účinná, či nikoli), soubor nákladů, které bude třeba 
vynaložit při realizaci každého z možných výsledků léčby, a zdravotní přínosy ka-
ždého z možných výsledků léčby. Na základě znalosti těchto tří prvků lze vypočíst 
očekávané náklady a očekávané zdravotní přínosy každé léčebné strategie. Tento 
výpočet je proveden vynásobením celkových zdravotních efektů každého možného 
výsledku léčby pravděpodobností, že tento výsledek nastane.

Proces sestavení modelu rozhodovací analýzy lze shrnout do následujících tří fází: 
identifikace rozhodovací úlohy, určení hranic modelu a volba struktury modelu 
(Drummond a kol., 2015).  Jasně specifikovaná rozhodovací úloha definuje, kdo je 
subjektem modelu a jaké léčebné strategie budou porovnávány. Definice subjektů 
modelu se může různit v závislosti na rozhodovací úloze od úzce definované sku-
piny pacientů trpících specifickým onemocněním až po obecnou populaci. 

Hranice modelu jsou stanoveny vhodnou volbou jednotky zdravotního efektu, časo-
vého horizontu a perspektivy. Přestože využití QALY je spojeno s mnoha výhodami, 
zařazení jednotky zdravotního efektu, která je specifická pro dané onemocnění, je 
v některých případech opodstatnitelné. Časový horizont musí respektovat charak-
ter nemoci, trvání léčby a jejích výsledků. Perspektiva modelu může být omezena 
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od jednoho poskytovatele, přes zdravotní pojišťovnu, systém zdravotní či sociální 
péče až po společenskou perspektivu zkoumající veškeré dopady léčebné strategie 
na celou společnost. Perspektiva je opět volena s ohledem na charakter rozhodovací 
úlohy. Výběr perspektivy modelu lze ilustrovat na příkladu rozhodování o náklado-
vé efektivitě alternativy k celkové anestezii u pacientů s diagnostikovanou demencí. 
Pokud o této alternativě uvažuje poskytovatel péče se záměrem snížit dobu zotavení 
nutnou k propuštění pacienta, perspektiva poskytovatele péče či zdravotní pojiš-
ťovny může být vhodnou volbou. Pokud by však využití alternativy k celkové an-
estezii ovlivnilo také zotavení pacienta po propuštění do domácího léčení, měly by 
být uvažovány také náklady neformálního pečujícího či poskytovatele sociální péče. 
V takovém případě by se celospolečenská perspektiva jevila vhodnější. 

Výběr struktury modelu je klíčovou fází. Existují různé struktury modelu, přičemž 
jsou možné i jejich kombinace. Tři nejčastější struktury, které budou také detail-
ně představené v této knize jsou rozhodovací strom, Markovův model a mikrosi-
mulace. Rozdíly v těchto variantách modelu jsou dány jejich komplexností, která 
by měla vždy odpovídat komplexitě jasně definovaného rozhodovacího problému 
(Gray, Clarke, Wolstenholme a Wordsworth, 2011). Mezi důležité aspekty ovlivňu-
jící volbu struktury modelu patří (Drummond a kol., 2015):

•  zda zdravotní stavy, které modelujeme, nastávají pouze jednou, či opakovaně 
v daném časovém horizontu (tj. opakující se stavy),

•  zda jsou pacienti vystaveni riziku několika událostí souvisejících s jejich zdra-
vím současně (tj. soupeřící rizika),

•  jak dlouho přetrvává efekt léčby oproti jejím alternativám,
•  zda se mění pravděpodobnosti nastání zdravotního stavu v čase, či jsou tyto 

pravděpodobnosti konstantní,
•  zda jsou zahrnuty všechny relevantní zdravotní stavy a je eliminován problém 

dvojího započtení, 
•  zda prognóza budoucího zdravotního stavu záleží na zdravotních stavech, které 

již pacient v modelu prožil,
•  zda struktura modelu dovoluje zahrnutí zdravotních efektů a nákladů navazu-

jících léčebných postupů, a to zejména u chronických onemocnění, 
•  zda je prognóza daného pacienta závislá na zdravotním stavu ostatních pacien-

tů, jako tomu může být v případě infekčních onemocnění.
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4.1.1  Rozhodovací strom

Rozhodovací strom je nejjednodušší variantou modelu rozhodovací analýzy. Jedná 
se o model s větvící se strukturou, kde každá větev představuje možný sled událostí 
souvisejících se zdravím. Větvení je zapotřebí vždy, když následný zdravotní stav 
nastává na základě realizace náhodné veličiny z daného rozdělení pravděpodob-
nosti. Identifikace alternativních směrů a  vytvoření spojení mezi událostmi za-
chycenými modelem jsou esenciální kroky nejen z hlediska tvorby modelu, ale také 
přináší hodnotu v podobě objasnění struktury komplexních rozhodnutí. Model je 
obvykle konstruován ve směru z  leva, kde začíná rozhodovacím uzlem (decision 
node), postupuje dále přes větvení daná pravděpodobnostními uzly (chance node) 
a končí vpravo výstupy modelu (Gray a kol., 2011). Rozhodovací uzel je obvykle 
značen čtyřhranem, pravděpodobnostní uzel kruhem a větev modelu bývá zakon-
čena trojúhelníkem. Výsledky jsou vypočteny pro každou z větví modelu postupem 
zpět z prava do leva pronásobením podmíněné pravděpodobnosti výstupy (zdra-
votní přínosy, náklady) realizovanými v dané větvi.

Rozhodovací strom je varianta modelu rozhodovací analýzy, která je vhodná pře-
devším k  modelování jednodušších léčebných strategií. Využití rozhodovacího 
stromu se pojí se dvěma zásadními omezeními: rozhodovací stromy nepracují 
explicitně s časem a komplexnější léčebné strategie či možnosti průběhu nemo-
ci činí rozhodovací strom příliš košatým a  nepřehledným (Briggs a  kol., 2006). 
V následující případové studii je roční časový horizont implicitně vtělen do nákla-
dů a souboru pravděpodobností. Zejména pro chronické či opakující se zdravotní 
stavy však hraje čas důležitou roli při přidělování nákladů (případně zdravotních 
přínosů) dané léčebné strategii. Čas taktéž může ovlivňovat efektivitu léčby, a tím 
i pravděpodobnosti progrese nemoci. Pro delší časové horizonty je vhodné diskon-
tovat náklady i zdravotní přínosy. Z těchto důvodů je často žádoucí pracovat v mo-
delu s časem explicitně. V principu je možné vtělit čas do struktury rozhodovacího 
stromu pomocí vložení rozhodovacích uzlů a následné evaluace modelu po uply-
nutí stanoveného času. Tento přístup však vede k neudržitelnému košatění roz-
hodovacího stromu s vysokým množstvím větví modelu, jejichž výstupy je nutné 
vypočítat. Obdobný argument platí v případě opakujících se zdravotních stavů, kdy 
pacienti stav několikrát opouští a opět se do něj navracejí. 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE:  
ROZPOČTOVÉ DOPADY VČASNÉHO ODHALENÍ  
A LÉČBY PSYCHÓZ5

ÚVOD, CÍLE STUDIE
Služby včasného odhalování (ED) a včasné léčby (EI) byly vyvinuty za účelem po-
skytnutí podpory krátce před vypuknutím psychózy a při jejích prvních náporech. 
Tyto služby jsou v  současné době dobře zakomponovány do politik duševního 
zdraví v některých zemích, jako je Spojené království (Garety a kol., 2006; NHS 
England, 2016), kde byly v roce 2009 poskytovány 145 komunitními týmy, které 
provozovaly svoji činnost napříč zemí (Bird a kol., 2010). Ukazuje se, že programy 
EI a  ED se jeví jako nákladově efektivní i  v  dlouhodobějším horizontu, obvykle 
dvouletém, a to zejména díky zkrácení doby pobytů v nemocnici a omezování ztrát 
produktivity (Andrew a kol., 2012; Hastrup a kol., 2013; McCrone a kol., 2010; 
Mihalopoulos a kol., 2009; Valmaggia a kol., 2009). Služby ED a EI jsou však ve 
většině zemí střední a východní Evropy nedostupné a v současné době neexistují 
žádné formální důkazy, které by takové investice podpořily. V tomto článku jsme 
se proto zaměřili na odhady nákladů na základě ekonomického modelu služeb 
ED a EI v České republice. Typ ekonomického hodnocení využitého v této studii 
se nazývá analýza minimalizace nákladů (cost-minimization analysis, CMA) a je 
v principu méně komplexní než CEA a CUA představené v předchozí kapitole. Stě-
žejním předpokladem CMA je minimálně srovnatelný dopad hodnocené služby na 
zdravotní efekty, které posléze není třeba v hodnocení uvažovat.6

5 Winkler, P., Broulíková, H. M., Kondrátová, L., Knapp, M., Arteel, P., Boyer, P., … Gaebel, W. 
(2018a). Value of schizophrenia treatment II: Decision modelling for developing early detection 
and early intervention services in the Czech Republic. European Psychiatry, 53, 116–122. 

6 Pro většinu posuzovaných služeb se jedná o neudržitelný předpoklad, a proto je tento typ 
analýzy méně využívaný než CEA a CUA. Z představené CMA by bylo možné vytvořit standardní 
CEA/CUA prostým přidáním průměrných efektů v jednotlivých uvažovaných stavech. V případě 
této studie poukazují zahraniční studie na pozitivní zdravotní efekty posuzované služby, data  
o přínosech pro Českou republiku však nejsou před zavedením služby dostupná. Přínosy budou 
proto uvažovány až při ekonomickém hodnocení pilotní studie.  
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Služby ED mají za cíl omezit přechod do psychózy nebo dobu trvání neléčené psy-
chózy (DUP), což je zásadní pro prognózu a léčbu, protože to významně ovlivňuje 
závažnost symptomů, riziko recidivy, celkové fungování, jakož i reakci na léčbu 
(Marshall a kol., 2005; Perkins a kol., 2005). Služby ED využívají média, veřejné 
události a komunitní práci k osvětě ohledně časných známek psychóz a usnadňují 
přístup mladých lidí k péči o duševní zdraví (Johannessen a kol., 2001). Služby ED 
se zaměřují na subjekty s vysokým rizikem, tj. na lidi s prodromálními příznaky. 
Velký počet studií prokázal pozitivní výsledky ED, pokud jde o zkrácení DUP (Jo-
hannessen a kol., 2001; Lloyd-Evans a kol., 2011). Služby EI poskytují průběžnou 
podporu lidem v raném stadiu psychózy, které obvykle probíhá dva až pět let od 
prvního projevu onemocnění. Služby EI jsou obvykle založeny na spolupráci mezi 
multioborovým týmem (který obvykle zahrnuje psychiatra, klinického psycholo-
ga, psychiatrické sestry a pracovníky sociální péče), obecnými praktickými lékaři 
a rodinami (NHS England, 2016). Tyto týmy jsou založeny na různých službách 
včetně případového vedení, farmakologické léčby, psychologických a psychosoci-
álních intervencí, rodinné terapie a  služeb podpory zaměstnanosti (Bird a  kol., 
2010; Garety a  kol., 2006). Nedávné metaanalýzy ukázaly, že služby EI mají ve 
srovnání s  léčbou, která je v  daném prostředí obvyklá, vysoký potenciál snížit 
míru přijetí do nemocnice (Bird a kol., 2010; Marshall a Rathbone, 2011; Randall 
a kol., 2015), riziko recidivy (Bird a kol., 2010) i riziko sebevraždy (McCrone a kol., 
2010). Dále tyto služby napomáhají omezování symptomů závažného duševního 
onemocnění (Bird a kol., 2010) a zkrácení trvání neléčené psychózy (Larsen a kol., 
2011). Nedávné studie zároveň shodně prokázaly pozitivní dopady EI na zaměst-
nanost a vzdělání (Bond a kol., 2015; Marshall a Rathbone, 2011).

METODY
Použili jsme rozhodovací strom jako nástroj k odhadnutí nákladů souvisejících se 
zavedením služeb ED a EI v České republice, protože nám umožnil modelovat eko-
nomické dopady alternativních léčebných strategií za absence přímých lokálních 
důkazů ohledně nákladové efektivity služeb ED a EI. V našem případě zahrnovaly 
alternativní kroky (A) neudělat nic, (B) zavést služby včasného odhalování, (C) za-
vést služby včasné léčby a (D) zavést obojí, tj. služby včasného odhalování i včas-
né léčby u psychóz, jak jsou definovány v kodexu MKN-10; tj. F20–F29. Cílovou 
populací těchto služeb jsou mladí lidé, kteří zažívají první symptomy nebo první 
epizodu psychózy (FEP) v České republice. Varianta (A) se odkazuje na léčbu, která 
je obvyklá (TAU), což v současné době zahrnuje ambulantní léčbu poskytovanou 
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psychiatrem a obvykle omezenou na předepsání léčiv, dále léčbu v psychiatrických 
nemocnicích a vzácně také asertivní léčbu v komunitě. Ze společenské perspektivy 
jsme se zaměřili pouze na náklady spojené se službami zdravotní a sociální péče 
a  ztrátou produktivity a  vyloučili jsme jiné náklady neformální péče a  systému 
trestního soudnictví.

Náš model se opírá o  tři zdroje údajů: (a) epidemiologické údaje jsou založeny na 
registru všech příčin hospitalizací v České republice, který byl podrobněji popsán 
v našich předchozích studiích (Winkler a kol., 2015; Winkler a kol., 2016), (b) prav-
děpodobnosti byly převzaty z metaanalýz, které byly identifikovány prostřednictvím 
našeho metapřezkumu (tj. systematický přezkum systematických přezkumů a me-
taanalýz), (c) náklady založené na českých jednotkových nákladech a zkušenostech 
týmů EI a ED v jižním Londýně. Klíčovým předpokladem je, že mezinárodní údaje 
je možné přiměřeně uplatnit i v českém kontextu. Jedná se o silný, avšak nezbytný 
předpoklad v situaci absence údajů založených na českých zkušenostech. Další před-
poklady byly následující: Lidé s FEP byli definováni jako ti, kteří byli poprvé hospita-
lizováni pro psychotické symptomy. Bylo nalezeno 5 478 lidí s psychotickými one-
mocněními, kteří byli v roce 2015 (tj. v období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015) 
poprvé přijati k hospitalizaci (ÚZIS ČR, 2018). Podle metaanalýzy činí riziko přecho-
du do psychózy ve skupině s vysokým rizikem, která je potenciální cílovou skupinou 
služeb ED, 0,22 (Fusar-Poli a kol., 2012). Další nedávná metaanalýza demonstrovala, 
že služby ED snižují riziko přechodu do psychózy ve skupině s vysokým rizikem  
o 54 % (van der Gaag a kol., 2013). Pro ty, kteří přejdou ze skupiny s vysokým rizi-
kem do FEP, snižují služby EI pravděpodobnost hospitalizace z 0,74 na 0,52 (Randall 
a kol., 2015). Zároveň podle metaanalýzy provedené autory Bond a kol. (2015) vzrůs-
tá díky službám EI pravděpodobnost udržení si pracovního místa z 0,29 na 0,61.

Související roční náklady byly vypočítány následovně. Náklady nezaměstnanosti 
byly stanoveny ve výši minimální české mzdy. Náklady služeb ED a EI byly vypo-
čteny za předpokladu, že by české týmy měly shodné složení jako týmy ve Spojeném 
království (Craig a kol., 2004; Park a kol., 2016; Valmaggia a kol., 2009). Náklady 
ED byly vypočítány s využitím nákladů služeb ED na pacienta v prvním roce posky-
tování těchto služeb. Bylo také odhadnuto, že jeden český tým EI by se byl schopen 
postarat o 150 klientů ročně, což je v souladu se zkušeností se službami EI ve Spo-
jeném království (Power a kol., 2007) a Dánsku (Nordentoft a kol., 2008; Petersen 
a kol., 2005).
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České jednotkové náklady byly použity k výpočtu celkových nákladů českého týmu 
EI i týmu ED. Náklady léčby, která je obvyklá, byly vypočítány jako náklady na

•  ambulantního psychiatra (vysoce specializované služby poskytované výhrad-
ně psychiatry a většinou omezené na rychlé posouzení pacienta a předepsání 
léků) – tyto náklady byly založeny na průměrné spotřebě služeb mezi vzorkem 
138 pacientů, kteří byli sledováni v rámci služeb komunitní péče po dobu  
12 měsíců,

•  nemocniční péči – tyto náklady byly založeny na průměrné délce pobytu v ne-
mocnici u lidí s psychózami v České republice a na souvisejících jednotkových 
nákladech za jeden den služeb v nemocnici,

•  psychiatrická léčiva – tyto náklady byly odhadnuty jako průměrná spotřeba psy-
chofarmak klienty týmu OASIS (Valmaggia a kol., 2009) a náklady na odpovídají-
cí psychofarmaka v České republice, jak je uvádí Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Tyto náklady byly zkombinovány s využitím následujícího vzorce: = roční spotřeba 
psychofarmak + roční spotřeba služeb ambulantního psychiatra + (náklady ne-
mocniční péče za den  průměrná délka pobytu na lůžkových odděleních psy-
chiatrických nemocnic v České republice – průměrná délka pobytu na lůžkových 
odděleních psychiatrických nemocnic v České republice  náklady na ambulant-
ního psychiatra)  pravděpodobnost hospitalizace na lůžkovém oddělení. Všechny 
náklady byly konvertovány do eur v cenách roku 2016, přičemž směnný kurz činil 
27 Kč za 1 euro. Tabulka 4.1 uvádí všechny náklady a pravděpodobnosti.

Tabulka 4.1 Parametry modelu

Parametry Hodnota
Zdroj – 

reference
Zdroj – typ

Nové případy psychózy v České 
republice v r. 2015

5 478
NUDZ, 

nezveřejněno
údaje českého 

rejstříku

Přechod do psychózy u lidí 
s vysokým rizikem v prvním roce

0,22
Fusar-Poli  

a kol., 2012 
metaanalýza

Včasné odhalení – snížení počtu 
přechodů do stavu psychózy 
u těch, kdo jsou vysoce ohroženi 
(54 %)

0,10
van der Gaag  
a kol., 2013 

metaanalýza
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Parametry Hodnota
Zdroj – 

reference
Zdroj – typ

Pravděpodobnost udržení 
zaměstnání v případě využívání 
služeb EI

0,61
Bond a kol., 

2015 
metaanalýza

Pravděpodobnost udržení 
zaměstnání v případě 
nevyužívání služeb EI

0,29
Bond a kol., 

2015 
metaanalýza

Pravděpodobnost hospitalizace – 
 a – s EI

0,52
Randall a kol., 

2015 
metaanalýza

Pravděpodobnost hospitalizace – 
a – bez EI

0,74
Randall a kol., 

2015 
metaanalýza

Náklady
Výše v eurech 
na osobu a rok

Zdroj – 
reference

Zdroj – typ

Náklady balíčku služeb 
včasného odhalování – ČR – 
vypočítány s použitím českých 
jednotkových nákladů

514
Valmaggia  
a kol., 2009 

UK RCT

Náklady balíčku služeb 
včasného zásahu – ČR – 
vypočítány s použitím českých 
jednotkových nákladů

1 797
Park a kol., 

2016 
UK RCT

Náklady léčby, která je  
běžná – ČR

4925,61
NUDZ, 

nezveřejněno

jednotkové 
náklady (UC) 

ČR

Náklady hospitalizace za den 
lůžkové péče – ČR

55
NUDZ, 

nezveřejněno
UC ČR

Střední výše roční mzdy ve 
věkové skupině 20–29 let v ČR

10 113 MPSV 
národní 

statistiky

Minimální roční mzda v ČR 4 889 MPSV 
národní 

statistiky

Náklady posouzení OASIS 31
Valmaggia  
a kol., 2009 

UK RCT, UC 
ČR
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Obrázek 4.1 Model rozhodovacího stromu
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Struktura využitého rozhodovacího stromu (obr. 4.1) není triviální, jelikož model 
sestává ze dvou stromů reprezentujících návazné služby pro pacienty trpící psychó-
zou. Levá strana modelu hodnotí ekonomický efekt včasného záchytu u osob s vy-
sokým rizikem rozvoje psychózy, pravá strana se věnuje včasné léčbě u osob s FEP. 
Na základě dat z českých registrů (ÚZIS ČR, 2018) a pravděpodobností odvozených 
z metaanalýzy (Fusar-Poli a kol., 2012) jsme odhadli, že v roce 2015 bylo v ČR 24 900 
lidí s vysokým rizikem rozvoje psychózy, kteří vstupují do modelu. Model začíná 
rozhodovacím uzlem se dvěma alternativními způsoby léčby nabízené této skupině 
pacientů: vrchní část (větev) obrázku znázorňuje situaci, kdy jsou nabízeny služby 
včasného záchytu, zatímco ve spodní větvi modelu nejsou osobám s vysokým rizi-
kem nabízeny žádné služby. Každá z větví modelu dále pokračuje pravděpodobnost-
ním uzlem, za nímž dochází k dalšímu větvení do cest, kterými pacienti procházejí 
na základě definovaných pravděpodobností. V modelu na levé straně obrázku jsou 
celkem čtyři takové cesty: (1) včasný záchyt následovaný přechodem do psychózy, (2) 
včasný záchyt bez přechodu do psychózy, (3) přechod do psychózy bez přechozího 
záchytu a (4) absence záchytu i přechodu do psychózy. Metaanalýza dopadů progra-
mů ED (van der Gaag a kol., 2013) odhaduje pokles pravděpodobnosti rozvoje FEP 
(tp) z 0,22 na 0,1012. Vážením velikosti kohorty vstupující do modelu těmito prav-
děpodobnostmi jsme odhadli, že dostupnost služeb ED v České republice by mohla 
snížit počet lidí hospitalizovaných s první epizodou psychózy z 5 478 (cesta 3) na 
2 520 (cesta 1). Počet osob procházejících cestami 2, 4 je část kohorty ve vysokém 
riziku, u níž FEP při dané dostupnosti služeb nepropukla.

Pravá strana modelu hodnotí ekonomický efekt včasného zásahu u osob s FEP, které 
do této části modelu vstupují první a třetí cestou skrze druhý rozhodovací uzel. Roz-
hodovací uzel větví model do situace s dostupnými službami EI a alternativně bez 
jejich existence. Vezmeme-li v úvahu výsledky v metaanalýze Randalla a kol. (2015), 
služby EI zvyšují pravděpodobnost udržení zaměstnání (emp) osobami, u nichž pro-
pukla psychóza, z 0,21 na 0,61. Tyto pravděpodobnosti jsou použity k výpočtu veli-
kosti subkohort po posledním pravděpodobnostním uzlu modelu. Z celkového počtu 
2 520 (nebo 5 478 v případě absence ED služeb) lidí s FEP by si 1 537 (nebo 3 342) 
udrželo své zaměstnání, pokud by byly v zemi dostupné služby EI. Jinými slovy ře-
čeno, po druhém rozhodovacím uzlu se první i třetí cesta znovu dělí na čtyři další: 
(1) pacienti s přístupem k EI, kteří si udrželi zaměstnání, (2) pacienti s přístupem 
k EI, kteří ztratili zaměstnání, (3) pacienti bez přístupu k EI, kteří si udrželi zaměst-
nání, a (4) pacienti bez přístupu k EI, kteří ztratili zaměstnání. Služby EI mají ještě 
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druhotný benefit ve snížení rizika rehospitalizace z 0,74 na 0,52, který je modelem 
uvažován implicitně jako nižší průměrný náklad na zdravotní péči. 

Kombinací obou částí modelu získáváme strukturu s deseti možnými cestami: 
1. ED ➞ FEP ➞ EI ➞ udržení zaměstnání 
2. ED ➞ FEP ➞ EI ➞ ztráta zaměstnání
3. ED ➞ FEP ➞ bez EI ➞ udržení zaměstnání 
4. ED ➞ FEP ➞ bez EI ➞ ztráta zaměstnání
5. ED ➞ bez FEP
6. bez ED ➞ FEP ➞ EI ➞ udržení zaměstnání 
7. bez ED ➞ FEP ➞ EI ➞ ztráta zaměstnání
8. bez ED ➞ FEP ➞ bez EI ➞ udržení zaměstnání 
9. bez ED ➞ FEP ➞ bez EI ➞ ztráta zaměstnání
10. bez ED ➞ bez FEP

Každá z cest je spojena s náklady ve svém konečném bodě napravo modelu, kte-
ré získáme jako násobek podmíněné pravděpodobnosti, velikosti kohorty a  rele-
vantních nákladových položek. To lze ilustrovat na příkladu první cesty spojené 
s náklady c1, které jsou vypočteny níže. Za zmínku stojí fakt, že pravděpodobnost 
následující za rozhodovacím uzlem (tj. prvním uzlem každé části modelu) je rovna 
jedné, neboť se jedná o rozhodnutí výzkumníka hodnotit dopady nastavení systé-
mu služeb, nikoli o větvení modelu dané rozdílnými pravděpodobnostmi vývoje 
a dopadů onemocnění reprezentované pravděpodobnostními uzly. 

c1  = P(ed  (tp|ed)  ei  (emp|ei)) × N × (ced + cei + cemp) 
= (1 × 0,1012 × 1 × 0,61) × 24 900 × (545 + 3714 + 0) 
= € 6 546 623,

Náklady každé z léčebných strategií získáme jako součet nákladů všech možných 
cest realizovaných při hodnocené strategii: 

A  = c8+c9+c10 
= 45 999 807,

C  = c6+c7+c10 
= 30 790 249,

B = c3+c4+c5

       = 34 730 411,

D   = c1+c2+c5 
= 27 734 015.
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Z tohoto výpočtu je patrné, že náklady související s výše uvedenými strategiemi 
jsou následující. Náklady péče, která je obvyklá u lidí s FEP, jsou odhadovány na 
46 miliónů eur ročně. Tyto odhady jsou konzervativní tím, že v úvahu byly vza-
ty pouze náklady zdravotní péče a náklady související se sníženou produktivitou, 
a  nikoliv náklady související s  jinými sektory, jako je sociální péče, neformál-
ní péče, soudnictví a  jiné. Dále odhaduje, že tyto náklady by bylo možné snížit 
o 25 %, kdyby byly v naší zemi zavedeny služby ED (změna politiky B), o 33 % 
v případě zavedení služeb EI (změna politiky C) a o 40 % při zavedení obou slu-
žeb, tj. ED i EI (změna politiky D). To znamená úspory nákladů ve výši přibliž-
ně 2  000/ 2  800/ 3  200 eur na pacienta v  případě zavedení změn politik B, C,  
nebo D.

4.1.2 Markovův model kohorty

Markovův model kohorty je příkladem modelu přechodu mezi stavy překonáva-
jícím některá omezení rozhodovacích stromů. Místo využití větvící se struktury 
konceptualizuje Markovův model možnou prognózu nemoci pomocí série navzá-
jem se vylučujících zdravotních stavů, mezi nimiž se pacienti v určených časových 
cyklech přesouvají (Drummond a kol., 2015). Přesuny jsou založeny na přechodo-
vých pravděpodobnostech udávajících podíly pacientů migrujících do daných zdra-
votních stavů v každém z cyklů. Každý ze zdravotních stavů s sebou nese zdravotní 
přínosy a náklady. V rámci každého cyklu jsou jejich hodnoty připočteny na vrub 
výstupů modelované léčebné strategie. Jinými slovy řečeno, výstupy modelu jsou 
váženy počtem cyklů, během kterých byl daný zdravotní stav obýván, a podílem 
kohorty, která jej obývala, tj. počtem pacientů (Briggs a kol., 2006). 

Strukturu Markovova modelu lze ilustrovat na případové studii zkoumající včas-
nou léčbu Alzheimerovy nemoci, která bude využita i  dále v  sekci zabývající se 
mikrosimulací. Strukturu Markovova modelu zachycuje obrázek 4.2. Každý 
ze čtyř oválů reprezentuje jeden možný zdravotní stav modelu: mírný kogni-
tivní deficit (A), střední kognitivní deficit (B), závažný kognitivní deficit (C) 
a  smrt (D). Šipky směřující z  každého zdravotního stavu zobrazují možné pře-
chody. Tento konkrétní model umožnuje osm přechodů: tři ze stavu mírného 
kognitivního deficitu, tři ze stavu středního kognitivního deficitu a dva ze stavu 
závažného kognitivního deficitu. Kromě těchto osmi možných přechodů mo-
hou pacienti setrvat v daném zdravotním stavu také pro následující cyklus. Tato 
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možnost je zachycena šipkami vracejícími se zpět do stavu, z  něhož vycházejí. 
Pro tento model je zapotřebí souboru přechodových pravděpodobností čítajícího 
dvanáct hodnot větších než nula. Součet pravděpodobností pro pohyb z  či setr-
vání ve zdravotním stavu musí být vždy jedna, což zajišťuje, že velikost kohor-
ty se v čase nemění a každý pacient se nachází vždy právě v jednom zdravotním  
stavu.

Obrázek 4.2 Progrese Alzheimerovy nemoci

Zdroj: Broulíková (2019), upraveno.

Zatímco rozhodovací strom zobrazoval všechny uvažované léčebné strategie záro-
veň, v případě Markova modelu je zapotřebí simulovat každou z  léčebných stra-
tegií samostatně. Jinými slovy řečeno, model je odhadnut několikrát s  různými 

Mírný kognitivní
deficit

SmrtStřední kognitivní
deficit

Závažný kognitivní
deficit

Běžná péče; Včasná léčba
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skupinami přechodových pravděpodobností (případně také nákladů a zdravotních 
přínosů) specifickými pro modelovanou léčebnou strategii. V případě modelu ná-
kladové efektivity včasné léčby Alzheimerovy nemoci uvažuje model dvě léčebné 
strategie: včasnou léčbu a běžně dostupnou léčbu. Markovův model pro každou 
z léčebných strategií má předem definovaný počet cyklů, které mají proběhnout, či 
může obsahovat alternativní pravidlo pro ukončení odhadu. Po provedení odhadu 
všech uvažovaných léčebných strategií je provedena analýza nákladové efektivity 
pomocí metod popsaných v kapitole Klíčové koncepty a druhy ekonomického hod-
nocení zdravotní péče. 

Ačkoli je možné vypočítat podíl kohorty obývající zdravotní stav pomocí maticové 
algebry, většinou je využíván proces kohortové simulace. Kohortová simulace za-
hrnuje násobení proporcí kohorty obývající zdravotní stavy relevantními přecho-
dovými pravděpodobnostmi pro každý ze zdravotních stavů, což vede ke zjištění 
rozložení kohorty mezi zdravotní stavy v následujícím cyklu (Briggs a kol., 2006).  
Počet pacientů ve zdravotním stavu je vahou výstupů daného zdravotního stavu. 
Náklady a zdravotní přínosy modelu jsou realizovány v průběhu delšího období 
implementace léčebné strategie, které je zachyceno časovým horizontem mode-
lu. Rozdíly v době, kdy se náklady a přínosy realizují, jsou obvykle reflektovány 
diskontováním na přítomnou hodnotu z důvodu zohlednění časových preferencí; 
tj. lidé vnímají výstupy realizované v přítomnosti jako důležitější než výstupy re-
alizované v budoucnosti (Attema a kol., 2018; Baio, 2012). Přítomná hodnota PV 
výstupů modelu o (o = zdravotní přínosy a náklady léčebné strategie) je vypočítána 
pomocí vzorce:  

kde d vyjadřuje diskontní míru a os,i hodnotu nákladu či zdravotního přínosu zdra-
votního stavu s (s = 1 – S) léčebné strategie i. Výstupy jsou váženy počtem pacientů 
st, kteří se v daném cyklu nacházejí v uvažovaném zdravotním stavu a sumarizo-
vány za všechny zdravotní stavy a cykly modelu.  

Přestože jsou Markovovy modely kohort flexibilnější než rozhodovací stromy, re-
lativně snadno sestavitelné a velmi rozšířené, jejich struktura může být stále příliš 
omezující pro modelování některých složitějších rozhodovacích problémů. Největší 

PVO=∑∑ os,i

     st,(1+d)t

S

s=1

T

t=0
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limitací těchto modelů je fakt, že se zakládají na Markovově předpokladu (Briggs 
a kol., 2006; Markov, 1954). Volně interpretováno tento předpoklad znamená, že 
modely nemají paměť a neznají historii zdravotních stavů, které již pacient v mo-
delu prožil. Přechodové pravděpodobnosti jsou tak odvozeny pouze ze současného 
zdravotního stavu. V kontextu modelu Alzheimerovy nemoci lze ilustrovat fungo-
vání tohoto předpokladu na příkladu pacienta, který se v současném cyklu nachází 
ve stavu středního kognitivního deficitu. Pravděpodobnosti přechodu tohoto pa-
cienta jsou stejné jako všech ostatních pacientů z kohorty, kteří se v tomto stavu 
nyní nacházejí, bez ohledu na to, zda v minulém cyklu jejich kognice poklesla ze 
stavu mírného ko gnitivního deficitu, či se jejich stav zlepšil ze stavu závažného 
kognitivního deficitu, který obývali v minulém cyklu. Přestože Markovův předpo-
klad může být v případě mnoha nemocí opodstatněným zjednodušením reality, 
pro jiná onemocnění (včetně Alzheimerovy nemoci a pravděpodobně dalších de-
generativních onemocnění) se jedná o přílišné zjednodušení, které ohrožuje vali-
ditu výsledků. V průběhu postupu nemoci pacienti trpící Alzheimerovou nemocí 
postupně ztrácejí kognitivní kapacitu. Z tohoto důvodu pacienti, jejichž kognitivní 
deficit vzrostl z mírného na střední v průběhu minulého cyklu, mají nižší pravdě-
podobnost, že jejich kognitivní deficit poklesne v průběhu současného cyklu dále 
do stavu závažného kognitivního deficitu, než je tomu u pacientů, jejichž stav se 
v minulém cyklu dočasně zlepšil ze závažného kognitivního deficitu zpět do stavu 
středního kognitivního deficitu. V Markovově modelu jsou však všichni pacienti, 
kteří se nacházejí ve stejném zdravotním stavu, vnímáni jako homogenní proporce 
modelované kohorty a platí pro ně tedy stejné pravděpodobnosti přechodu vzhle-
dem k příštímu cyklu. Pro zohlednění zdravotní historie pacienta je třeba model 
přechodu mezi stavy adaptovat z kohortového modelu do modelu individuálních 
pacientů neboli mikrosimulaci. 

4.1.3 Mikrosimulace 

Mikrosimulace nepracuje s proporcemi homogenní kohorty, nýbrž vždy simuluje 
pohyb jednotlivého pacienta modelem a využívá jeho zdravotní historie k určení 
přechodových pravděpodobností, nákladů a  zdravotních přínosů (Briggs a  kol., 
2006). Tento přístup s sebou nese tři vzájemně provázené výhody. V první řadě 
překonává omezení absence paměti Markovova modelu kohorty, protože historie 
pacienta je zaznamenána (tj. pacient se nemísí s ostatními nacházejícími se v da-
ném zdravotním stavu). Dále simulace jednotlivého pacienta umožňuje modelovat 
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heterogenní kohortu a díky tomu lépe zachytit složení populace pacientů. Konečně 
existence stochastické variability mezi pacienty s jinak shodnými charakteristika-
mi (tj. variability dané náhodou při realizaci náhodné veličiny na základě specifi-
kované pravděpodobnosti) umožňuje odhad rozdělení výstupů, nikoli jen výpočet 
výstupů pro průměrného pacienta (Krijkamp a kol., 2018).

Mikrosimulace je založena na metodě simulace Monte Carlo prvního řádu, která 
umožňuje popsat stochastický proces pohybu jednotlivých pacientů modelem (Sa-
wilowsky a Fahoome, 2003; Siebert a kol., 2012).  V modelu kohorty se pacienti (tj. 
proporce kohorty pacientů) pohybovali deterministicky a v každém cyklu se pře-
sunuly proporce kohorty mezi stavy přesně podle proporcí daných přechodovými 
pravděpodobnostmi. Oproti tomu v případě mikrosimulace je v každém cyklu rea-
lizován náhodný tah z rozdělení daného přechodovými pravděpodobnostmi, který 
rozhoduje o  přechodech pacienta mezi stavy. Tuto mechaniku lze ilustrovat na 
příkladu pacienta, který vstoupí do modelu a v úvodním cyklu se nachází ve stavu 
A. Tento pacient může pro příští cyklus učinit následující přechody:

• zůstat ve stavu A s pravděpodobností paa,
• přejít do stavu B s pravděpodobností pab,
• přejít do stavu C s pravděpodobností pac,
• přejít do stavu D s pravděpodobností pad.

Protože zdravotní stavy jsou vzájemně vylučitelné a  vyčerpávající (tj. pacient se 
v každém cyklu nachází právě v jednom ze zdravotních stavů), součet přechodo-
vých pravděpodobností je roven jedné. V každém cyklu dochází k náhodnému tahu 
hodnoty mezi nula a  jedna, která je porovnána s kumulativní distribuční funkcí 
přechodových pravděpodobností, na základě čehož je realizován přechod pacienta 
v daném cyklu. Toto lze ilustrovat pomocí přechodové funkce M pro pacienta ve 
stavu A z našeho příkladu. Symbol r zastupuje realizaci náhodné veličiny nabýva-
jící hodnoty mezi nula a jedna. Přechodová funkce níže ukazuje, jakým způsobem 
vede porovnání náhodné veličiny s přechodovými pravděpodobnostmi k setrvání 
pacienta ve stavu A či jeho přechodu do zdravotního stavu B, C, či D pro následující 
cyklus modelu.
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Obdobně jako v  případě Markovova modelu kohorty proces určování přechodu 
probíhá po předem specifikovaný počet cyklů či dosažení jiného pravidla ukonče-
ní simulace, jakým může být například úmrtí pacienta. Migrační funkce se mění 
v každém cyklu podle toho, v jakém zdravotním stavu se pacient nachází, případně 
podle jeho dalších charakteristik. Smrt je absorbující stav modelu a jakmile je do-
sažen, pacient v něm již zůstává do ukončení simulace.

Obrázek 4.3 ukazuje rozdíl mezi mechanikou přechodů deterministického modelu 
kohorty a stochastického modelu jednotlivců graficky. Zatímco v případě determi-
nistického modelu kohorty (vlevo) dochází k  jejímu pravidelnému štěpení, v pří-
padě mikrosimulace procházejí pacienti modelem na základě realizace náhodné 
veličiny. Spodní část obrázku ilustruje průchod dvou pacientů mikrosimulačním 
modelem. 

 
Obrázek 4.3 Porovnání mechaniky Markovova modelu kohorty a mikrosimulace
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Zdroj: Broulíková (2019), upraveno.

 
Jak uvádí následující vzorec, k vypočtení přítomné hodnoty výstupů mikrosimula-
ce je nutné spočítat výstupy pro všechny cykly (třetí člen), všech zdravotních stavů 
(druhý člen), všech jednotlivých pacientů (první člen):  

PŘÍPADOVÁ STUDIE:  
MIKROSIMULACE NÁKLADOVÉ EFEKTIVITY  
VČASNÉ LÉČBY ALZHEIMEROVY NEMOCI7

7 Broulíková, H. M. (2019). Decision analytic modeling in mental health: Simulating cost- 
-effectiveness of alzheimer’s disease timely treatment (Disertační práce). Vysoká škola ekonomická 
v Praze, Praha.; Broulíková, H. M., Sládek, V., Arltová, M., & Černý, J. (2018). The potential 
impact of Alzheimer's disease early treatment on societal costs of care in Czechia: A simulation 
approach. The Journal of Mental Health Policy and Economics, 21, 147–161.
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CÍLE A METODY
Mikrosimulační model nákladové efektivity včasné léčby Alzheimerovy nemoci 
(AN) porovnává dvě alternativní situace: péči běžně poskytovanou v ČR (CAU) se 
situací poskytnutí včasné léčby (TT), kdy by byli lidé s AN diagnostikováni krátce 
po jejím propuknutí. Po diagnóze automaticky následuje léčba v obou alternativ-
ních situacích. Záměrem modelu je sledovat průchod identického pacienta mo-
delem za těchto dvou alternativních situací, zjistit, jaké jsou celoživotní zdravotní 
přínosy a náklady každé z nich a následně je porovnat. Pro docílení reprezentativ-
nosti výsledků na průměrného pacienta s AN v ČR do modelu v obou uvažovaných 
situacích vstupuje skupina 100 000 pacientů, jejíž struktura věku a pohlaví odpo-
vídá záznamům odvozeným z celonárodního registru hospitalizovaných pacientů 
spravovaného ÚZIS. Bez ohledu na druh dostupné péče se pacient pohybuje mode-
lem v cyklech trvajících jeden rok, tj. každý rok je zjištěno, v jakém zdravotním sta-
vu se nachází. U neléčených pacientů se kognice zhoršuje rychleji, což se projevuje 
rozdíly v rychlosti kognitivního poklesu mezi hodnocenými situacemi. 

Model AN je strukturou shodný s obrázkem 4.2. Čtyři uvažované stavy jsou: mírný 
kognitivní deficit, střední kognitivní deficit, vážný kognitivní deficit a smrt. Prav-
děpodobnost přechodu mezi stavy s různou progresí nemoci je závislá na kognici 
pacienta. Pravděpodobnost úmrtí je závislá na věku a pohlaví pacienta. V každém 
ze stavů mimo smrti může pacient (a) zůstat ve stejném zdravotním stavu, (b) pře-
jít do jiného zdravotního stavu či (c) zemřít. Smrt je absorbujícím stavem tohoto 
modelu a pacient v něm setrvává bez možnosti přesunu. Na konci každého cyklu 
jsou pacientovi přiřazeny náklady a kvalita života asociované s aktuálním zdravot-
ním stavem. 

Mezi oběma léčebnými strategiemi existují dva hlavní rozdíly. Za prvé, pravděpo-
dobnost diagnózy je vyšší v situaci, kdy je poskytnuta včasná léčba (1 vs. 0,5). Za 
druhé, účelem intervence je zahájit léčbu, dokud se pacient nachází ve stavu mír-
ného kognitivního deficitu. V případě běžné péče je nemoc diagnostikována a léčba 
zahájena až ve stavu středního kognitivního deficitu, což odpovídá situaci v České 
republice (Lužný a kol., 2014; Mátl a kol., 2016). Závažnost kognitivního deficitu je 
měřena pomocí skóre získaného nástrojem Mini Mental State Examination (MMSE) 
(Folstein, 1975). Tento test hodnotí kognitivní deficit na škále od 0 do 30, přičemž 
pro účely této studie považujeme skóre 30–28 na normální kognici bez kognitivní-
ho deficitu, 28–21 za mírný kognitivní deficit, 21–11 za střední kognitivní deficit 
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a konečně 11–0 za závažný kognitivní deficit. V modelu je kognice měřena v každém 
ročním cyklu a získané skóre určí, zda pacient přešel do jiného zdravotního stavu či 
dosáhl kognitivního stavu pro zahájení léčby. 
 
PŘECHODOVÉ PRAVDĚPODOBNOSTI
Základním stavebním kamenem modelu je poklesové schéma, které udává prav-
děpodobnostní rozdělení pro rychlost progrese nemoci, tj. poklesu skóre MMSE. 
Tento model používá dvě poklesová schémata publikovaná v odborné literatuře: 
Střední poklesové schéma (Weimer a Sager, 2009) a poklesové schéma podle Lo-
peze (Lopez a kol. (2005). Každé ze schémat je aplikováno na polovinu pacientů 
v simulaci. Střední poklesové schéma předpokládá, že je pokles MMSE náhodnou 
veličinou z useknutého normálního rozdělení a že se parametry (střední hodnota, 
směrodatná odchylka) tohoto rozdělení liší pro léčené a  neléčené pacienty. Me-
chanika poklesového schématu podle Lopeze je rozdílná. V  tomto případě je při 
vstupu do modelu každému pacientovi přidělena pomalá progrese nemoci s prav-
děpodobností 0,39, nebo rychlá progrese nemoci s komplementární pravděpodob-
ností 0,61. V případě zahájení léčby se rychle progradujícímu pacientovi postup 
nemoci zpomaluje či se dokonce dostává na úroveň pomalé progrese. Ve výsledku 
pracujeme se třemi rovnoměrnými rozděleními s různými parametry pro rychle 
progredující pacienty bez léčby, rychle progredující pacienty s  léčbou a  pomalu 
progredující pacienty, pro které se rozdělení neliší v závislosti na léčbě. Tabulka 
4.2 shrnuje údaje o poklesových schématech. 

Tabulka 4.2 Poklesová schémata

Stav Rozdělení
Parametry 
rozdělení

Jednotka

Střední poklesové schéma

Neléčený
useknuté 
normální

(0, );  3,5;  1,5 MMSE za rok

Léčený
useknuté 
normální

(0, );  1,5;  1,5 MMSE za rok

Poklesové schéma podle Lopeze

Neléčený, rychlá progrese rovnoměrné (3, 6,8) MMSE za rok

Léčený, rychlá progrese rovnoměrné (3, 5) MMSE za rok

Pomalá progrese rovnoměrné (–1, 2) MMSE za rok
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Na přechod pacientů mezi třemi zdravotními stavy, kdy je pacient naživu, lze po-
hlížet jako na přechod podle přechodových pravděpodobností podmíněných skó-
rem MMSE v  cyklu t–1. Celý proces výpočtu přechodových pravděpodobností 
včetně pravděpodobnostní úmrtí je rozdělen do tří kroků: Nejprve pro každého 
pacienta získáme intervaly ročního poklesu ∆MMSEt potřebné pro přechod; na-
příklad pro pacienta s  MMSE 22 nenastane žádný přechod v  případě, kdy bude 
roční pokles ∆MMSEt £ 1, pacient přejde do stavu středního kognitivního defici-
tu pokud 1 < ∆MMSEt £ 11 a do stavu závažného kognitivního deficitu v případě  
∆MMSEt > 11. Ve druhém kroku jsou tyto intervaly využity k získání pravděpodob-
nosti, že se ∆MMSEt z daného intervalu realizuje. Pravděpodobnost je vypočtena 
podle příslušného poklesového schématu, podle něhož klesá pacientovi kognice, tj. 
střední neléčený, střední léčený, neléčený Lopez s rychlou progresí, léčený Lopez 
s rychlou progresí nebo Lopez s pomalou progresí. Součet pravděpodobností, že pa-
cient zůstane v současném stavu či přejde do stavu s jiným kognitivním deficitem, 
je roven jedné. Za třetí, pravděpodobnost úmrtí qg,x je přidána vážením souboru 
pravděpodobností přechodu mezi stavy, kdy je pacient naživu výrazem 1– qg,x 
a  přidáním dalšího možného přechodu do stavu smrti s  pravděpodobností qg,x. 
Pravěpodobnost úmrtí je tedy nezávislá na kognitnvním skóre, je však podmíněna 
věkem a pohlavím podle Českých úmrtnostních tabulek (ČSÚ, 2018) upravených 
o  zvýšené riziko pro pacienty a  AN (Fitzpatrick a kol., 2005). Léčba neovlivňuje 
dobu dožití, což je v  souladu s  odbornou literaturou (Lopez a  kol., 2009; Lopez 
a kol., 2002; López-Pousa a kol., 2006; Winblad a kol., 2006). 

VÝSTUPY
Hlavními výstupy modelu jsou náklady a kvalita života měřená v QALY. Oba vý-
stupy byly diskontovány roční diskontní mírou 3 % na hodnoty roku 2017. Uva-
žujeme čtyři rozdílné kategorie nákladů: náklady neformální péče, náklady včasné 
diagnózy, náklady na léky a náklady ambulantní péče. Zatímco náklady na nefor-
mální péči zachycují břemeno péče poskytované většinou rodinnými pečujícími, 
ostatní tři kategorie nákladů společně tvoří náklady na zdravotní péči. Náklady 
neformální péče jsou periodicky účtovány od začátku simulace do smrti pacienta 
bez ohledu na to, zda byl diagnostikován a léčen či nikoli. Náklady na léky a am-
bulantní péči jsou periodicky účtovány pouze pro léčené pacienty od zahájení léč-
by po úmrtí. Náklady včasné diagnózy jsou účtovány pouze jednou, a to léčeným 
pacientům v  intervenční větvi modelu v  cyklu, kdy dojde k diagnóze a  zahájení  
léčby. 
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Výši nákladů a kvality života zachycuje tabulka 4.3. Náklady na neformální péči 
a  léky jsou podmíněné kognitivním deficitem (Holmerová a kol., 2017; SÚKL, 
2015). Náklady na ambulantní léčbu se skládají z identických vyšetření bez ohledu 
na stav kognice (Mohelská a kol., 2015). Náklady na včasnou diagnózu byly odvoze-
ny na základě postupů ze zahraničí (Boustani a kol., 2005) oceněných podle úhrad 
v České republice (VZP ČR, 2017).  Kvalita života měřená v QALY podmíněná skóre 
MMSE pochází z publikované regresní rovnice (Jönsson a kol., 2006).

Tabulka 4.3 Výstupy modelu

Výstup Podmíněnost Hodnota Relevance Přiřazení

Roční náklady (eura)

Neformální 
péče

zdravotní 
stav

mírný = 12 470
střední = 24 547

závažný = 28 257
všichni

každý  
prožitý cyklus

Včasná 
diagnóza

žádná 4 572
léčení 

v TT větvi
při zahájení léčby

Léky
zdravotní 

stav

mírný = 221
střední = 221

závažný = 686
léčení

každý prožitý 
cyklus, kdy je 
pacient léčen

Ambulantní 
péče

žádná 108 léčení
každý prožitý 
cyklus, kdy je 
pacient léčen

Roční kvalita života (QALY)

Kvalita 
života

MMSE
0,408+ 

(0,01 MMSE)
všichni

každý prožitý 
cyklus

VÝSLEDKY
Výsledky modelu napovídají, že včasná léčba by byla dominantní strategií pro Čes-
kou republiku přinášející čistý monetární benefit ve výši 13 751 eur na jednoho 
pacienta. Celoživotní náklady na jednoho pacienta v současné době obvyklé péče 
dosáhly 122 430 eur, zatímco včasná léčba částku snižuje na 117 380 eur. Z po-
hledu dopadu na kvalitu života by při včasné léčbě vzrostla z 3,67 na 3,87 QALY. 
Jinými slovy řečeno, včasná léčba přináší vyšší kvalitu s nižšími náklady. Tabulka 
4.4 výsledky shrnuje. Přestože tabulka 4.4 uvádí hodnotu ICER, je důležité zdů-
raznit, že se v tomto případě nejedná o vhodnou a jednoznačnou míru nákladové 
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efektivity, protože negativní hodnota ICER může být spojena jak s dominantní, tak 
i dominovanou léčebnou strategií. V tomto případě je vhodnější posoudit náklado-
vou efektivitu pomocí míry čistého monetárního benefitu, který je jasně vyšší pro 
včasnou (56 586 eur) než obvyklou léčbu (42 836 eur).

Tabulka 4.4 Výsledky nákladové efektivity

Léčebná 
strategie

Náklady 
(eura)

(MCSE)

Efekty 
(QALY)
(MCSE)

ICER NB (eura)

Béžná léčba
122 430

(320)
3,67

(0,00667)
dominována

42 836

Včasná léčba
117 380

(304)
3,87

(0,00722)
dominující

56 586

Rozdíl –5 050 0,19 –26 121 13 751

Pokles celoživotních nákladů i nárůst kvality života je způsoben pozdějším přecho-
dem do stavu středního a posléze i závažného kognitivního deficitu. To shrnuje 
tabulka 4.5 zachycující počet pacient-cyklů a čas strávený průměrným pacientem 
v daném zdravotním stavu.  V případě včasné léčby stráví průměrný pacient o půl 
roku déle ve stavu mírného kognitivního deficitu a o dalšího půl roku déle ve sta-
vu středního kognitivního deficitu oproti běžně dostupné péči. Včasná léčba tak 
o jeden rok zkracuje období, kdy pacient žije se závažným kognitivním deficitem, 
v němž je zároveň péče spojena s nejvyššími náklady. Drobný rozdíl v délce života 
je dán stochastickým charakterem simulace. 

Tabulka 4.5 Doba života dle zdravotních stavů

Mírný Střední Závažný Cykly naživu

CAU 370 258 144 364 224 546 739 168

Roky na pacienta 3,70 1,44 2,25 7,39

TT 425 291 198 023 117 126 740 440

Roky na pacienta 4,25 1,98 1,17 7,40

Rozdíl 55 033  53 659 –107 420 –1 272

Roky na pacienta 0,55 0,54 –1,07
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Rozdíl v  nákladech je dán úsporou nákladů na neformální péči na jedné straně 
a  nárůstem nákladů na zdravotní péči na straně druhé. Tabulka 4.6 rozčleňuje 
celoživotní náklady průměrného pacienta na neformální a zdravotnické náklady. 
Kategorie zdravotnických nákladů se skládá ze tří subkategorií: nákladů na včas-
nou diagnózu, léky a  ambulantní péči. Náklady na včasnou diagnózu jsou hlav-
ním důvodem nárůstu nákladů na zdravotní péči při včasné léčbě pojímající 2 776 
eur z celkového nárůstu 3 616 eur. Tyto dodatečné náklady jsou však převáženy 
úsporami na neformální péči při existenci včasné diagnózy ve výši 8 666 eur na 
pacienta. 

Tabulka 4.6 Výsledné náklady podle druhu

Celkem Neformální 
péče

Zdravotní 
péče

Diagnóza Léky Ambulantní 
péče

CAU 122 430 121 742 688 0 581 107

TT 117 380 113 076 4 304 2 776 1 150 377

Rozdíl –5 050 –8 666 3 616 2 776 570 270

4.1.4 Citlivostní analýza

Citlivostní analýza zkoumá stabilitu výsledků a jejich reakci na nejistotu ohledně 
hodnot parametrů modelu. Je důležité zdůraznit, že skutečné hodnoty parametrů 
nejsou ve většině případů známé, ale jedná se o odhady. Nejistotu ohledně sku-
tečné hodnoty jednotlivých parametrů, například průměrné výše nákladů nebo 
pravděpodobnosti vyléčení, nazýváme nejistotou druhého řádu. Citlivostní ana-
lýza běžně zkoumá právě tento typ nejistoty. Pro úplnost uvádíme, že nejistotou 
prvního řádu je označována stochastická variabilita mezi jednotlivými pacienty 
v  mikrosimulaci, tedy rozdíly dané realizací náhodné veličiny z  pravděpodob-
nostního rozdělní. Třetím typem nejistoty je nejistota ohledně struktury modelu, 
která se týká předpokladů spojených se zvoleným rámcem modelu (Briggs a kol.,  
2006). 

Citlivostní analýzu lze rozdělit na deterministickou a probabilistickou. Determi-
nistická analýza citlivosti (deterministic sensitivity analysis, DSA) mění hodno-
tu nejčastěji jednoho či dvou parametrů a zkoumá dopad této změny na výsledky 
analýzy nákladové efektivity. Nově analyzovaná hodnota parametru je zvolená 
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výzkumníkem a  reprezentuje určitým způsobem zajímavý stav. Pro ilustraci se 
můžeme odkázat k případové studii využití rozhodovacího stromu pro hodnocení 
dopadu na náklady v případě zavedení služeb včasného záchytu a včasné léčby. 
Jedním z  efektů služby včasné léčby bylo zvýšení šance na udržení zaměstnání 
pacienty s psychózou. Důsledkem vyšší zaměstnanosti bylo snížení nákladu v po-
době ušlé mzdy. Jakou mzdu ale použít? Průměrnou mzdu v ČR, průměrnou mzdu 
v ČR v cílové věkové skupině nebo, pokud máme důvod předpokládat, že klienti 
služby v průměru vykonávají méně kvalifikovanou práci, minimální mzdu v ČR? 
Řešením je opakování analýzy se všemi typy mezd a sledování dopadu této změny 
na výsledky ekonomického hodnocení. Pro podrobnosti odkazujeme čtenáře k pů-
vodní studii, která zkoumá nejistotu také v dalších parametrech (Winkler a kol., 
2018a).  

Pravděpodobnostní analýza citlivosti (probabilistic sensitivity analysis, PSA) je 
komplexnější a spočívá v mnoha opakováních modelu na základě různých kombi-
nací hodnot parametrů. Hodnoty parametrů v tomto případě neurčuje pro každé 
opakování výzkumník, ale jsou realizací náhodné veličiny pravděpodobnostního 
rozdělení specifikovaného pro každý z  parametrů. Výsledkem je obvykle sada 
několika tisíc výsledků, z nichž každý hodnotí dopad intervence v případě, že by 
opravdové hodnoty parametrů odpovídaly kombinaci náhodných veličin v daném 
opakování. Následné grafické zpracování sady výsledků zahrnuje například jejich 
vynesení na graf nákladové efektivity. Oblíbeným nástrojem je také křivka akcep-
tovatelnosti nákladové efektivity (cost-effectiveness acceptability curve, CEAC), 
která udává procento opakování, jehož výsledky hovoří ve prospěch nákladové 
efektivity zkoumané intervence při různých hranicích ochoty platit (Baio, 2012; 
Briggs, 2000; Fenwick a kol., 2001; O’Brien a  Briggs, 2002; Parmigiani, 2002; 
Spiegelhalter a Best, 2003). Dalším nástrojem hodnocení výsledků PSA je koncept 
očekávané hodnoty dodatečné informace (epected value for perfect information, 
EVPI), jenž udává maximální investici do dalšího výzkumu za účelem snížení ne-
jistoty parametrů (Ades a kol., 2004; Briggs a kol., 2006; Felli a Hazen, 1998; Pratt 
a kol., 1995; Sculpher a Claxton, 2005; Thompson a Graham, 1996).  

Obrázek 4.4 zachycuje CEAC pro PSA z případové studie včasné léčby Alzheime-
rovy nemoci. Pro tvůrce zdravotní politiky, který není ochoten zvýšit prostředky 
plynoucí do léčby AN a jeho ochota platit je rovna nule, je hodnotná informace, že 
v 58,4 % opakování je včasná léčba dominantní strategií. S růstem ochoty platit 
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roste i pravděpodobnost, že je intervence nákladově efektivní. Pro hranici ochoty 
platit 1,2 milionu Kč (cca 45 000 eur) tato pravděpodobnost dosahuje 76 %. Pro 
podrobnosti odkazujeme čtenáře k původní práci Broulíkové (2019). 

Obrázek 4.4 Křivka akceptovatelnosti nákladové efektivity

Zdroj: Broulíková (2019), upraveno.
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4.2 Ekonomické hodnocení klinických studií

PŘÍPADOVÁ STUDIE:  
NÁKLADOVÁ EFEKTIVITA DEINSTITUCIONALIZACE8

ÚVOD, CÍLE STUDIE
V České republice jsou mnozí lidé s psychotickými poruchami stále hospitalizová-
ni pět, deset nebo dokonce i dvacet let (Winkler a kol., 2016). Český systém psychi-
atrické péče se v tomto ohledu podobá historickým systémům v mnoha zemích zá-
padní Evropy, které však již před několika desítkami let úspěšně prošly procesem 
deinstitucionalizace, tedy postupným přesouváním těžiště péče z psychiatrických 
nemocnic do komunitní péče. Deinstitucionalizace v těchto zemích vedla k lepší 
kvalitě života u  lidí propuštěných po dlouhodobé hospitalizaci z psychiatrických 
nemocnic, aniž by s  sebou přinesla závažné negativní jevy, jako jsou kriminali-
ta nebo bezdomovectví (Kunitoh, 2013; Winkler a kol., 2016). Studie v  různých 
evropských zemích také prokázaly, že péče v komunitě není v porovnání s péčí 
v psychiatrických nemocnicích nákladově neefektivní (Knapp a kol., 2011; Man-
sell a kol., 2007). Ve střední a  východní Evropě je deinstitucionalizace po revo-
lucích v  letech 1989–1991 také prosazována, nicméně ve většině případů zůstá-
vá nerealizována (Winkler a kol., 2017). Navíc v tomto regionu téměř neexistují 
ekonomické evaluace komplexních intervencí v péči o duševní zdraví, což zdržuje 
možné reformy směrem k nákladově efektivní péči. Naším cílem bylo analyzovat 
nákladovou efektivitu péče o lidi s psychotickým onemocněním v psychiatrických 
nemocnicích ve srovnání s komunitní péčí. 

METODY
Uskutečnili jsme prospektivní studii, ve které jsme se snažili odhadnout do-
pad deinstitucionalizace. Posuzovali jsme rozdíl, jenž by v  průměru nastal, 
kdyby byli pacienti s  psychotickými poruchami dlouhodobě hospitalizovaní 
v  psychiatrických nemocnicích propuštěni na počátku naší studie do komunit-
ní péče (s  rizikem opětovného přijetí v  pozdější fázi). V  naší analýze jsme zvo-
lili společenskou perspektivu. Pacienty jsme sledovali přibližně jeden rok. To 

8 Winkler, P., Koeser, L., Kondrátová, L. Broulíková, H. M., Páv, M., Kališová, L., … McCrone, P. 
(2018b). Cost-effectiveness of care for people with psychosis in the community and psychiatric 
hospitals in the Czech Republic: An economic analysis. The Lancet Psychiatry, 5(12), 1023–1031. 
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odpovídá časovému horizontu, v němž jsou financovány zdravotní služby v České  
republice. 

ÚČASTNÍCI 
Do studie jsme zahrnuli dva odlišné vzorky pacientů. V prvním vzorku byli pa-
cienti podstupující nemocniční psychiatrickou péči v některé z dvanácti českých 
psychiatrických nemocnic, které poskytují dlouhodobou péči lidem s psychózami. 
V případě druhého vzorku jsme se zaměřili na klienty osmi komunitních týmů, 
které se staraly zejména o lidi s několika duševními onemocněními. Vybrané týmy 
i  jejich klienti dobře reprezentovali heterogenitu regionů, pokud jde o strukturu 
péče o duševní zdraví a sociokulturní složení České republiky. Náhodně jsme kon-
taktovali potenciálně vhodné účastníky u příslušných poskytovatelů, dokud jsme 
nedosáhli minimálně sedmnácti pacientů souhlasících s účastí ve studii u každého 
poskytovatele.

Účastníci studie museli být v obou vzorcích v produktivním věku (18–64 let) s dia-
gnózou neafektivní psychózy (podle ICD-10 kódy F20–F29) a  museli být v  kon-
taktu s danou službou po dobu minimálně tří měsíců před započetím studie. Ko-
munitní vzorek jsme dále omezili na klienty, kteří byli propuštěni z nemocnice 
nejpozději jeden rok před započetím studie. Díky tomuto kroku vzorek reflektoval 
zkoumanou strategii léčby: propuštění do komunitních služeb, respektive možnou 
deinstitucionalizaci. Všechny účastníky jsme hodnotili na počátku studie a  dále 
přibližně ve čtyřměsíčních intervalech po dobu jednoho roku. Všichni účastníci 
nám dali písemný informovaný souhlas.

MĚŘENÍ
V rámci každého hodnocení jsme použili pětidimenzionální, pětiúrovňový dotaz-
ník EQ-5D-5L. Jedná se o nástroj, který umožňuje hodnotit se zdravím související 
kvalitu života respondentů. Zdravotním stavům měřeným tímto dotazníkem, jsou 
přiřazeny hodnoty na škále, kde 1 odpovídá plnému zdraví a 0 odpovídá smrti (De-
vlin a kol., 2018). Při započítání doby strávené v různých zdravotních stavech do-
staneme kvalitou vážené roky života (QALY), které nám následně umožňují porov-
návání nákladové efektivity napříč jednotlivými skupinami nemocí (Whitehead 
a Ali, 2010). Pro hodnocení klinického a sociálního fungování sledovaných pacien-
tů jsme použili dva nástroje: Global Assessment of Functioning (GAF) a Camberwe-
ll Assessment of Needs (CAN). Škála GAF udává globální představu o  sociálním, 
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pracovním a  psychologickém fungování jedince. Dotazník CAN umožňuje hod-
notit (ne)naplněnost potřeb jedince. Pro účely zachycení spotřeby služeb jsme 
použili dotazník Soupis klientem přijatých služeb (SKPS). Jednotlivým položkám 
jsme přiřadili finanční hodnotu na základě publikovaných jednotkových nákladů 
(Broulíková a kol., 2019), čímž  jsme získali nákladovost péče o  účastníky naší  
studie. 
 
Pro získání poměru přírůstku nákladů a přínosů (ICER) jsme porovnali rozdíly 
v nákladech a v QALY, které v průběhu sledovaného období mezi skupinami vznik-
ly. Pokud není jedna z forem léčby méně nákladná a zároveň efektivnější, je ne-
zbytné vyhodnotit ukazatel ICER ve vztahu k hranici ochoty platit. Hranice ochoty 
platit se vztahuje buď k  ochotě rozhodovatele platit za zdravotní zlepšení, nebo 
ke zdravotním přínosům, které by bylo možné generovat, kdyby byla investice 
směřována do jiné zdravotní intervence (tj. ve vztahu k nákladům ušlé příležitosti) 
(Bertram a kol., 2016). V  České republice je hranice ochoty platit stanovena na  
1,2 milionu Kč (cca 45 000 eur). Pro posouzení role nejistoty jsme spočítali křivku 
akceptovatelnosti nákladové efektivity pro různé hranice ochoty platit. 

ANALÝZY CITLIVOSTI
V rámci deterministické analýzy citlivosti jsme se zaměřili na několik fenoménů. 
Například jsme se podívali, zda by mělo významný dopad, pokud bychom zvýšili 
maximální dobu propuštění z nemocnice do komunitní péče z jednoho na dva roky 
či dokonce na pět let. Dále jsme do analýzy nákladové efektivnosti zahrnuli čtyři 
položky nástroje CAN, který jinak v hlavní analýze nebyl využit. Nakonec jsme zú-
žili perspektivu ze společenské na vládní, čímž jsme vyloučili neformální náklady 
na péči a ztrátu produktivity. 

VÝSLEDKY
Do naší finální analýzy bylo zahrnuto 115 pacientů, přičemž větší část účastníků 
byla z nemocnic (70 %) než z komunitní péče. Ve vzorku bylo vyšší procentní za-
stoupení mužů (59 %). Obě skupiny byly dobře vyvážené, pokud jde o většinu sle-
dovaných faktorů; potřeby péče o svoji osobu se však zdály být běžnější a problémy 
s psychotickými symptomy se zdály být méně běžné u pacientů v nemocnicích. 
Míra využívání antipsychotik k datu výchozího stavu a v průběhu následného sle-
dování v rámci studie byla podobná napříč oběma skupinami.
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Společenské náklady v průběhu následného sledování byly konzistentně význam-
ně vyšší u účastníků, kteří byli na začátku studie v psychiatrických nemocnicích 
(16 425 eur) než u pacientů v komunitní péči (8 503 eur), což vedlo k celkovému 
rozdílu v nákladech ve výši 7 922 eur (95 % CI 4 497–11 346). Tento rozdíl byl 
téměř výhradně způsoben náklady na nemocniční péči samotnou. Roční hodnota 
ukazatele QALY byla nižší u pacientů v komunitní péči (0,77 vs. 0,80), avšak skó-
re EQ-5D-5L zůstávala relativně stabilní v obou skupinách. Při hodnotě ukazatele 
ICER ve výši 256 855 eur za QALY nebyl přírůstek QALY v nemocniční péči dosta-
tečně vysoký, aby kompenzoval velký rozdíl v nákladech mezi skupinami. Pokra-
čující nemocniční péče nebyla tedy shledána nákladově efektivní. Křivka akcepto-
vatelnosti nákladové efektivity ukázala, že i v případě ochoty hradit 100 000 eur 
za QALY zůstává pravděpodobnost, že propuštění do komunitní péče bude nákla-
dově efektivní, na úrovni převyšující 75 %. Kvalitativně se výsledky nezměnily ani 
v žádné z analýz citlivosti.
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SUMMARY
Economic evaluation in health care: focused on mental health

Mental illnesses represent a wide range of problems and affect people in all age, 
socio-economic and ethnic groups. The increasing number of people being treated 
for mental illness may be associated with a reduction in a treatment gap, i.e. with 
a decrease in a number of people with a mental illness who have no treatment. 
Mental health has been at the forefront of political interest over the last two de-
cades, which might be partly explained by a considerable increase in societal bur-
den associated with mental illnesses. Nowadays, depression is the leading cause 
of disability worldwide.

This book has three main objectives: First, we explain the role of economic eva-
luation in mental health care development. Second, we describe foundations and 
methods of economic evaluation and investigate how these methods can be applied 
specifically in the area of mental health care. Last, this book presents a set of case 
studies illustrating the concepts and methods and depicting the state of Czech 
mental health care.  

The book proceeds in four chapters. The first one briefly introduces the topic of 
mental health and its economic aspects. The second chapter considers various 
aspects of health care financing: the role of public and private health financing, 
reimbursement mechanisms, and strategic planning in mental health policy. This 
chapter further presents a case study estimating expenditures on mental health 
care in the Czech Republic. The third chapter introduces key concepts of economic 
evaluation and illustrates a process of unit costs calculation by another case study. 
Finally, the fourth chapter describes selected quantitative methods of economic 
evaluation and presents original Czech examples of their practical use in mental 
health care.

Keywords: economic evaluation, mental health, health economics, health finan-
cing, Czech Republic
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„V  českém odborném písemnictví nejsou práce tohoto typu 
aplikované na celooborový pohled obvyklé, což zvyšuje hodnotu 
publikace a dává unikátní možnost klinickým pracovníkům po-
chopit základní principy aplikované zdravotní ekonomie. Velmi 
cenné jsou úvahy a  souvislosti v  kontextu probíhající reformy 
psychiatrické péče, která má své aspekty odborné, organizační, 
klinické a  také ekonomické. Věřím, že práce najde své čtenáře 
mezi ekonomy, klinickými lékaři, ale také administrátory zdra-
votního systému v České republice.“
 

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a iHETA

 
 
„Volba monotematických příkladů zaměřených na psychiatrické 
služby byla velice šťastnou volbou. Příklady (případové studie) 
jsou natolik obecné, že dobře ilustrují použití popsaných metod 
v libovolném medicínském oboru, avšak jejich zaměření na je-
den obor umožňuje dobře znázornit vztahy mezi jednotlivými 
metodami, zejména možnosti alternativního přístupu k nákla-
dovým analýzám a naopak typové úvahy, které jsou všem těmto 
metodám společné.“
 

doc. Mgr. Vladimír Rogalewicz, CSc.
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze


