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Cílem rigorózní práce bylo prezentovat souhrnný komentář k  autorovým publikacím, které se zaměřují 

na zdravotně-ekonomické aspekty a data z reálné klinické praxe v České republice u lékových 

technologií, konkrétně u respiračních onemocnění.  

Health technology assessment (HTA) je multidisciplinární proces hodnocení, který vyhodnocuje 

informace o zdravotní, sociální, ekonomické (nákladové efektivity a dopadu do rozpočtu) a etické 

stránce související s používáním zdravotnických technologií po celou dobu jejich životního cyklu. 

Zdravotní ekonomie a evidence z reálné klinické praxe je nedílnou součástí HTA. 

Výzkum se zaměřil na důležitost a využitelnost sběru dat a adaptaci zdravotně ekonomických analýz 

v podmínkách lokální klinické praxe v terapii respiračních nemocí, zejména chronické obstrukční plicní 

nemoci (CHOPN) a těžkého astmatu. Tato data následně mohou sloužit jako nástroj pro řízený vstup 

technologie, u které existuje jistá pochybnost ze strany regulátora, nebo plátce ať již na straně výsledků 

terapie nebo nákladovosti. 

Analýza nákladové efektivity fixní kombinace indakaterol a glykopyrronium versus volná kombinace 

formoterol a tiotropium u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí ve skupině B prokázala, že 

fixní kombinace indakaterol/glykopyrronium je vysoce nákladově efektivní, která může dokonce 

přinášet úspory za dosažení vyššího efektu, v podmínkách  České republiky. 

Analýza nákladové efektivity indakaterol/glykopyrronium versus salmeterol/flutikazon u pacientů 

s chronickou obstrukční plicní nemocí prokázala, že indakaterol/glykopyrronium ve srovnání se zlatým 

standardem péče salmeterol/flutikazon u vysoce rizikové skupiny pacientů je nákladově efektivní 

intervence v České republice. 

Obě zdravotně–ekonomické analýzy prokázaly ne pouze medicínskou hodnotu, ale i ekonomickou 

výhodnost užívání fixní kombinace indakaterol/glykopyrronium v  rámci systému českého 

zdravotnictví. 

V rámci prospektivního dvouročního pozorování účinnosti a bezpečnosti omalizumabu v  reálné 

klinické praxi u pacientů s nekontrolovaným těžkým alergickým astmatem v České republice, bylo na 

datech z registru zjištěno, že přídatná terapie omalizumabem je e fektivní a dobře tolerována 

intervence u této skupiny pacientů v České republice. Terapie omalizumabem přinesla úsporu nákladů, 

snížení kortikosteroidní zátěže a dále zásadní snížení pracovního a volnočasového omezení následkem 

onemocnění. 
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