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Posudek oponenta

Farmakoekonomická studie spotřeby léčiv jsou důležitým aspektem v lékové politice v moderním
zdravotnictví. Limitování nákladů na léčiva a snahy zdravotních pojišťoven tento aspekt zdůrazňují.
Richard Prokeš ve své DP dostal za úkol vyhodnotit data o spotřebách, cenách DDD a úhradách statinů s
ohledem na současnou legislativu ČR. Cílem práce také bylo zjistit zda na spotřebu těchto léčiv má vliv
indikační omezení.
V obecné části – lépe bych uvedl v teoretické části – podrobuje analýze choroby oběhové soustavy – které
tvoří nejčastější příčinu úmrtí v ČR. Základem jsou mu statistiky ÚZIS-Zdravotnické statistiky a další odborné
citace. Úkol zde bezesporu splnil i když způsob citace literatury není obvyklý a také převzaté grafy a tabulky
měly být lépe ocitovány. V množství citací postrádám více českých autorů – myslím si, že si to česká škola
lékařů nezasluhuje. Rovněž kapitola o statinech je napsaná výstižně a opírá se o bohatou citaci literatury.
Myslím, že význam statinů v prevenci aterosklerózy a ICHS vystihl velmi dobře. Vhodně navazují i kapitoly o
toxicitě statinů

a interakcích – zde by bylo zajímavé uvést jejich význam, stále se opakující obavy z

grapefruitové šťávy, která u nás a u starších pacientů už vůbec není běžná – svědčí o převádění poznatků z
jiných oblasti světa. Zajímavější by v ČR jistě byl vliv životosprávy na účinek těchto léků. Pěkná je i kapitola o
indikačních oblastech statinů.
Vlastní experimentální část včetně popisu metodiky je zpracována sice stručně, ale výstižně a výsledky
odpovídají na záměry a stanovené cíle práce. Rovněž ekonomická studie je vypovídající i když náš systém
stanovování a změn cen je poplatný i jiným vlivům než je skutečná cena léků či jejich skutečná hodnota. Jsou
to vlivy všeobecně známé a setkáváme se s nimi ve všech zemích, kteří postupně vstoupily na trh léčiv EU a
světa. Diskutovat by autor mohl i o jiných metodách snižování cen a nákladů na léky ( viz příklad OTC
switsch), zde by však měl vzít v úvahu i výši příjmu nemocných ( seniorů), sociální aspekty pod. Toto vše
však by bylo nad síly diplomanta – když tyto problémy v ČR dělají potíže i odborníkům, kteří se problémy
lékové a cenové politiky zabývají.
Na závěr rád konstatuji, že diplomant R.Prokeš zadaný úkol – a to i přes vytknuté nedostatky –splnil na
úrovni. Prokázal, že dovede samostatně pracovat s odbornou literaturou, tuto vyhodnotit , podobně jak
zhodnotil i studie v experimentální části.
Doporučuji proto práci přijmout a obhájit.
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