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Cílem disertační práce bylo prezentovat na modelových studiích a analýzách typu cost-of-illness 

(COI), cost-effectiveness (CEA), cost-utility (CUA) a outcomes research jejich využití v rámci 

stávajícího HTA (Health Technology Assessment) procesu v České republice u lékových technologií. 

HTA představuje komplexní hodnocení zdravotních technologií/ intervencí ve smyslu relativní 

účinnosti, bezpečnosti, ekonomických aspektů (nákladové efektivity a dopadu do rozpočtu) a dále 

aspektů etických, sociálních a právních. 

Byla prezentovaná metodika studií typu COI a následné praktické využití těchto nákladových analýz v 

rámci analýz CEA, CUA a to u vybraných onemocnění - revmatoidní artritida (RA) a ankylozující 

spondylitida (AS). Dále byly prezentovány metodiky a koncepty Markovových kohortových modelů 

aplikovaných v rámci analýz CEA, CUA u kardiovaskulárních onemocnění, po-transplantační péče, 

intenzivní medicíny a terapie demence. V rámci analýzy CUA byla interpretována pravděpodobnostní 

analýza senzitivity ve vztahu k výši hranice ochoty platit; tzv. WTP (Willingness to Pay). 

Byly prezentovány vybrané studie zaměřující se na měření ztráty produktivity a dále na kvantifikaci 

nepřímých nákladů, konkrétně nákladů souvisejících se ztrátou produktivity a to u vybraných 

revmatických onemocnění (RA, AS, psoriáza, psoriatická artritida). Blíže byla diskutována 

problematika nepřímých nákladů, především pak jejich relevantnost v rámci HTA procesu ve světě. 

Na vybraném příkladu byla také prezentována důležitost a využitelnost sběru dat v podmínkách 

reálné klinické praxe. Tato data následně mohou sloužit jako nástroj pro řízený vstup technologie, u 

které existuje jistá pochybnost ze strany regulátora/ plátce ať již na straně outcomes nebo nákladů. 

Byly prezentovány základní aspekty zdravotně-ekonomického hodnocení v rámci vzácného 

onemocnění cystická fibróza (CF). Dále byl diskutován celý koncept HTA u technologií k terapii 

vzácných onemocnění. 

Kultivace a rozvoj prostředí v rámci HTA, především pak relativní účinnosti (CER), analýz COI, CEA/ 

CUA a dále rozvoj v oblasti kvality života a preferencí pacientů (patient reported outcomes; PRO), je 

pro efektivní, férový a ekonomický zdravotní systém zcela esenciální. 


