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ABSTRAKTY K ÚSTNÍM REFERÁTŮM
Analýza dopadů akce „Děkujeme, odcházíme“ na zdravotní systém
a na vybrané aktéry v českém zdravotním systému
Analysis of the impact of the event "Thank you, we are leaving" on health
system and selected in-groups in the Czech health care system
Bc. Peter Tichý
Abstrakt
Téma zdravotnictví je v dnešní době velmi diskutované, například kvůli
nevyhovujícímu stavu financování tohoto sektoru, nevhodnému způsobu ohodnocování práce
zdravotnického personálu či nefungujícímu systému postgraduálního vzdělávání. Akce
“Děkujeme, odcházíme” (DO) se týkala právě těchto problémů a vzbudila značný rozruch
v laické i odborné veřejnosti. V prezentaci budou posluchači seznámeni s plánovaným
postupem řešení DP.
Diplomová práce bude tvořena dvěma celky - teoretickým a praktickým.
V teoretickém celku bude nejprve provedena rešerše literatury týkající se zvoleného tématu.
Dále bude stručně charakterizován zdravotní systém v ČR, přičemž důraz bude kladen
na identifikaci vybraných aktérů včetně jejich zájmů a způsobů, jakým tyto zájmy prosazují.
Součástí bude také stručný popis způsobu financování zdravotnictví v ČR a způsoby
odměňování zdravotnického personálu. Posléze bude čtenář uveden do problematiky akce
DO, budou nastíněny důvody, které akci způsobily, analyzován způsob, jakým celá akce
probíhala a čeho se pomocí ní podařilo dosáhnout.
V praktické části bude realizováno dotazníkové šetření, jehož cílem bude zjistit názory
laické i odborné veřejnosti na formu, obsah a průběh akce DO. Součástí praktického celku
jsou také řízené rozhovory se zástupci vybraných aktérů. Závěr práce bude věnován návrhu
systémových nástrojů, které by vedly ke zlepšení stávající situace.
Klíčová slova
Krize ve zdravotnictví, reforma zdravotnictví, „Děkujeme, odcházíme“, aktéři
ve zdravotnictví.
Použitá literatura
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Analýza nákladové a klinické efektivity screeningu tyreopatií žen
po časných spontánních potratech v České republice
Screening of women after miscarriage for autoimmune thyroid disease:
a cost-effectiveness and clinical analysis in the Czech Republic
Bc. Jana Bartáková
Abstrakt
Současné ekonomické snahy směřují ke snižování dostupných finančních zdrojů
pro zdravotnictví při současném zachování dostatečné kvality poskytované péče. Jedním
z prostředků, jak tohoto cíle dosáhnout, je minimalizace falešně negativních a falešně
pozitivních výsledků a efektivita vyšetření. To se týká především různých screeningových
programů včetně screeningu endokrinologických onemocnění - zejména chorob štítné žlázy
(tyreopatií) a jejich vztahu k těhotenství.
Posoudit vhodnost zařazení screeningu tyreopatií do standardu péče o ženy
po spontánních potratech z pohledu zabránění recidivy časného potratu.
Budou analyzovány různé formy screeningu ve vztahu k riziku časnému potratu
z pohledu nákladů a přínosů (zabránění potratu). V první fázi budou kalkulovány přímé
medicínské a nepřímé náklady na různé způsoby screeningu. Ve druhé fázi bude provedena
literární rešerše, ze které budou získána data o účinnosti a senzitivitě jednotlivých
screeningových postupů. Ve třetí fázi bude vytvořen zdravotně ekonomický model, v rámci
kterého bude testován poměr nákladů a přínosů jednotlivých screeningových postupů.
Klíčová slova
Screening, tyreopatie, analýza nákladové efektivity, potrat.
Použitá literatura
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Optimalizace procesů při výrobě zdravotnické techniky
Optimization of processes in the production of medical equipment
Bc. Lukáš Bečka
Abstrakt
Na základě analýzy současného stavu a metod průmyslového inženýrství provedená
optimalizace nevýrobního oddělení společnosti zabývající se komplexní výrobou
zdravotnické techniky. Návrh a realizace změny lay-outu pro větší efektivitu pracovišť
podložený naměřenými fakty - VSM analýzou, procesní analýzou, miniaudity 5S a
dotazníkovými průzkumy. Návrh a zavedení metody 5S, popsané nástrahy při její
implementaci a vytvoření standardizace postupů a plánů čištění. Kompletní změna vizuálního
managementu na oddělení, sjednocená se standardy společnosti a její testování za denního
provozu při provozní špičce oddělení.
Klíčová slova
5S, metody průmyslového inženýrství, optimalizace pracoviště, plánování.
Použitá literatura
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Zdravotnické prostředky: výběr rozhodovacích metod při jejich nákupu
Medical devices: selection of decision-making methods in their purchase
Bc. Jakub Vacek
Abstrakt
Výběr a nákup zdravotnického prostředku podléhá pravidlům definovaných zákonem
o veřejných zakázkách. V současnosti zdravotnická zařízení často pořizují techniku
za neodpovídající ceny a to i v případech kdy není nákup nového zdravotnického prostředku
v daném regionu nutný.
Cílem této práce je posoudit rozhodovací metody a z nich zvolit takovou, která zaručí
objektivní výběr zdravotnického prostředku.
Byly vybírány metody v minulosti již užité pro výběr zdravotnických, nebo jiných
technických prostředků - Analytic Hierarchy Process (AHP), Analytic Network Process
(ANP), Neuronové sítě a Fuzzy logika.
Nejčastěji používanou metodou pro výběrová řízení je Analytic Hierarchy Process,
rozšiřuje se i používání ostatních metod nebo jejich kombinací. Volba konkrétní metody
je závislá na vstupech.
Práce byla podpořena grantem ČVUT № SGS11/143/OHK5/2T/17.
Klíčová slova
AHP, ANP, neuronové sítě, rozhodovací metody, zdravotnický prostředek.
Použitá literatura
[1]
[2]
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Specifikace a výběr optimálního nástroje technické evidence
zdravotnických prostředků
Specification and selection of an optimal tool for technical register
of medical devices
Bc. Matěj Šťastný
Abstrakt
Zákonnou povinností poskytovatele zdravotní péče je prokazatelně evidovat
definované třídy zdravotnických prostředků, (ZP) zaznamenávat u nich veškeré plánované
i neplánované servisní a kontrolní úkony, včetně metrologických procedur a zapisovat
do pacientské dokumentace zdravotnické prostředky použité při poskytování péče. Plnění
těchto povinností vyžaduje použití speciálního softwarového nástroje.
Hlavním cílem práce je definování klíčových vlastností a stanovení hodnotících
kritérií, která by umožnila výběr nástroje vyhovujícího nejen legislativním požadavkům,
ale i specifikům zdravotnického zařízení – nemocnice, kde má být nasazen.
Řešení musí vycházet ze zásad komplexního managementu ZP garantovaného
odborným útvarem biomedicínského inženýrství. Dále se musí vzít v úvahu
multidisciplinaritu úlohy, tj. podíl netechnických zaměstnanců zdravotnického zařízení
(přímých uživatelů ZP, zaměstnanců hospodářské a právní podpory), kteří se na používání
evidenčního nástroje musí podílet, má-li být dosaženo realistického dělení odpovědnosti
za provoz, údržbu a opravy ZP. Rovněž je třeba, aby řešení úlohy vycházelo z univerzálních
zásad, které zastává každý systém řízení kvality.
Klíčová slova
Pacientská dokumentace, evidence, databáze, zdravotnický prostředek, metrologie,
systém řízení kvality, lidské zdroje.
Použitá literatura
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Postavení zdravotnické záchranné služby v současném systému IZS ČR
The position of emergency medical service in the current IRS system
in the Czech Republic
Lenka Vavrová
Abstrakt
Zdravotnická záchranná služba patří mezi klíčové složky Integrovaného záchranného
systému (IZS) v České republice. Proti ostatním dvěma zbývajícím základním složkám IZS
má však v podmínkách pro svoji práci, s ohledem na chybějící legislativu, určitá specifika.
Cílem sdělení je poukázat na aktuální problémy této složky, které se jeví jako neřešitelné
a seznámit s nimi širokou veřejnost. Pozornost je proto věnována především problémům
spojených s absencí centrálního vedení a absencí vyšší legislativy.
Předmětem zhodnocení byl soubor anket určených pracovníkům zdravotnických
záchranných služeb na různých pozicích. Na základě sebraných dat a informací jsou podány
návrhy možných řešení dané problematiky.
Klíčová slova
Zdravotnická záchranná služba, Integrovaný záchranný systém, přednemocniční
neodkladná péče, centrální vedení ZZS, legislativa, problematika ZZS.
Použitá literatura
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Časová využitelnost a efektivnost skiaskopického rtg přístroje
Time applicability and effectiveness of X-ray apparatus
Bc. Jarmila Tomanová
Abstrakt
Hlavním cílem práce je zhodnocení problematiky časové využitelnosti a efektivity
rentgenového přístroje soukromého radiodiagnostického pracoviště. Konkrétně se zaměřuji
na skiaskopická vyšetření, která jsou zde prováděna v malém počtu.
Na základě zjištěných informací analyzuji frekvenci výkonů, čekací dobu na vyšetření,
zároveň i čekací dobu od předchozích, neúspěšných endoskopických vyšetření, kdy je pacient
přeposlán na rtg pracoviště pro obtížný přístup k patologickým lézím a diagnostika
je tak nejasná. Zohledňuji renomé pracoviště.
Dále se orientuji na faktory, jako jsou provozní náklady a efektivita, proplácení
zdravotních výkonů pojišťovnami.
Při analýze použiji principy Health technology assessment.
Klíčová slova
Provozní náklady, efektivita, frekvence výkonů.
Použitá literatura
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[2]
[3]
[4]
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Využití metaanalýz na hodnocení zdravotnických prostředků
Metaanalysis utilization in medical devices assessment
Bc. Eva Brokešová
Abstrakt
Cílem práce je sestavit doporučení pro provádění metaanalýz pro studie HTA v České
republice. Práce se soustředí na metodiku metaanalýz v oblasti zdravotnických prostředků.
Prvním krokem je vypracování literární rešerše teoretických prací o provádění
metaanalýz pro potřeby studií HTA. Na základě rešerše bude vypracována metodika
metaanalýz v oblasti zdravotnických prostředků. Poznatky budou prakticky aplikovány
v metaanalýze zvoleného zdravotnického prostředku (v současné době probíhá jednání
s potenciálním konzultantem-lékařem). Práce bude popisovat kritická místa metaanalýz
a poznatky budou zpracovány do navržené metodiky lokalizované na podmínky ČR.
Klíčová slova
Metaanalýza, zdravotnický prostředek, HTA.
Použitá literatura
[1]
[2]
[3]

Goodman, Cliffort S. Introduction to Health Technology Assessment. The Lewin
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Identifikace nových potřeb Integrovaného záchranného systému
Identification of new needs of the Integrated Rescue System
Bc.Zuzana Malatová
Abstrakt
Cieľom práce je zistiť reálne potreby, eventuálne problémy u pracovníkov
integrovaného záchranného systému v SR.
Prevediem teoretický rozbor potrieb Integrovaného záchranného systému (IZS)
so zameraním predovšetkým na Zdravotnícku záchrannu službu SR. Identifikujem pomocou
vhodnej výberovej metódy reálne potreby Zdravotnickej záchrannej služby SR. Špecifikujem
mieru súladu potrieb a možnosti ich uspokojenia. Vyberiem vhodnú aktuálnu potrebu
a navrhnem riešenie vedúce k väčššej miere ich uspokojenia. Na navrhnuté riešenie
prevediem štúdiu proveditelnosti.
Klíčová slova
Integrovaný
proveditelnosti.

záchranný

systém,

rychlá

záchranná

služba,

RZP,RLP,metoda
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Hodnocení ekonomického dopadu vybraných komorbidit obezity
Evaluation of the economic impact of selected comorbidities of obesity
Bc. Veronika Šáfrová
Abstrakt
Cílem této práce je zhodnocení ekonomického dopadu vybraných komorbidit obezity
na zdravotnictví.
Podle vybrané metody HTA (Health Technology Assessment) jsou porovnávány
jednotlivé druhy terapie dané komorbidity a dále je provedeno srovnání jejich nákladové
efektivity a klinické účinnosti (pomocí analýzy nákladové efektivity). Vycházím
ze základních aspektů příčin, výskytu, prevalence a zdravotních komplikací obezity.
Klíčová slova
Obezita, komorbidity obezity, komplikace obezity, kvalita života, ekonomický dopad
obezity, invalidita.
Použitá literatura
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Analýza nákladů spojených s implantací různých typů koronárních stentů
Cost analysis various types of coronary stents
Bc. Kateřina Polreichová
Abstrakt
Perkutánní koronární intervence (PTCA) je metodou volby při léčbě pacientů
s akutním koronárním syndromem, především s akutním infarktem myokardu a elevací ST
úseku. Celosvětový odhad počtu koronárních intervencí činí asi 2 miliony, v České republice
kolem 20 tisíc, a téměř v 90 % byl implantován stent, který má příznivý vliv na výskyt
restenózy. V nedávné době se začaly využívat koronární stenty uvolňující léky (DES),
jejichž náklady se zvyšují a důkazy o jejich výhodách ve smyslu zabránění restenóz
nejsou zcela přesvědčivé. V České republice zatím není zhodnocena nákladovost běžných
typů stentů z pohledu poskytovatele a plátce.
Cílem práce je zhodnocení nákladové efektivity intervenční léčby (PTCA) použitím
jednotlivých typů koronárních stentů a reálných nákladů na jejich implantaci a léčbu
komplikací ve srovnání s literárními daty.
Na základě několika světových studií (RAVEL, SIRIUS, C-SIRIUS a E-SIRIUS,
BASKET, BASKET-LATE) srovnávajících účinnost DES a BMS nebyl doposud zjištěn
žádný významný rozdíl ve výskytu infarktu myokardu ani úmrtí. Pouze u DES stentů dochází
k pozdní trombóze. V další části provedu analýzu nákladů koronárních stentů s ohledem
nejen na samotný stent, ale také na celý výkon PTCA.
Klíčová slova
Coronary stents, drug-eluting stents, bare metal stents, costs and cost analysis.
Použitá literatura
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Porovnání plicních ventilátorů
Comparison of ventilators
Mgr. Alžběta Starková
Abstrakt
Cílem práce je analyzovat a porovnat typy plicních ventilátorů používaných
v nemocnicích.
Prvním krokem je vypracování rešerše a seznámení se s danou problematikou. Bude
sestaven dotazník, pomocí něhož se zjistí, u jakých diagnóz se plicní ventilátory používají
nejčastěji, jejich poruchovost, a další potřebné parametry. Dále budou porovnány
a zhodnoceny ventilátory z hlediska jejich funkcí, nákladů, ceny a ostatních aspektů.
Na základě teoretických poznatků bude vybrána vhodná analýza z metod HTA
a aplikována při daném porovnávání.
Klíčová slova
Umělá plicní ventilace (UPV), ventilátor, dýchání, onemocnění.
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Vytvoření expertní skupiny při řešení problému výběru zdravotnických
prostředků
Formation of an expert group in the problem of selecting of medical
equipment
Ing. Ilya Ivlev
Abstract
Examination needs to be carried out to determine weight-coefficients of importance
introduced by each criterion.
Depending on the scale of the problem, examination is organized either by decisionmakers in person, or by a control group appointed by decision-makers. Decision
on the number and competence of experts is taken with regards to the scope of the task,
to veracity of the evaluations of experts' characteristics and to available resources.
The following tasks need to be solved while creating the expert team: understand
the task to be solved; determine fields of activity linked to the task; decide what share
in the team shall be allocated to experts representing each field of activity; determine
the number of experts in the team and draft a list thereof; analyse experts' qualifications
and edit the draft list of experts; obtain the experts' agreement to work in the team; finalize
the list of experts. Depending on the chosen form of determining experts' preferences
the main requirements to the experts are as follows: competence, creativity, conformism, team
spirit, relation to the examination. The expert's characteristics, as listed above, give
a comprehensive picture of the qualities that influence the examination result most strongly.
Práce byla podpořena grantem ČVUT № SGS11/143/OHK5/2T/17.
Key words
Decision making; creating the expert team; determine weight-coefficients; selecting
of medical equipment.
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Výsledky reformy zdravotnictví v ČR v souvislosti ekonomických
a socio-demografických ukazatelů
Results of health care reform in the Czech Republic by economic
and socio-demographic indicators
Oxana Petrukhina
Abstrakt
Hodnocení výsledků reformy zdravotnictví v ČR v souvislosti ekonomických
a socio-demografických ukazatelů nám dává možnost vidět, co je uděláno správně
a jaké otázky zůstaly nevyřešeny. Celkové výsledky jsou poměrně dobré, a to je na pohled
ze strany socio-demografických ukazatelů např. snižování úmrtnosti a s tím související
prodlužování lidského života. Zdravotní stav obyvatel evropských zemí se v uplynulých
letech dramaticky zlepšil, přesto však stále existují výrazné rozdíly. Tyto rozdíly se týkají
jak jednotlivých zemí, tak mužů a žen. Česká republika se nachází mírně pod průměrem
sledovaných zemí ve střední délce života i v délce života ve zdraví a má vyšší incidenci
novotvarů. Na druhou stranu patří mezi země s nejvyšším poklesem úmrtnosti v posledních
15 letech, nejnižší kojeneckou úmrtností a nízkou incidencí infekčních onemocnění.
Jsou zde samozřejmě i další otázky, které se týkají především ekonomických problémů
(financování, náklady atd.).
Analýza je provedena s ohledem na institucionální podmínky a empirické zkušenosti
z českého systému zdravotnictví ve srovnání s jinými zeměmi.
Klíčová slova
Reforma zdravotnictví, socio-demografické ukazatele, financování.
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Aplikace metod průmyslového inženýrství ve zdravotnictví: teorie a praxe
Applying industrial engineering methods in Healthcare:
the theory and practice
Mgr. Ing. Lenka Jakubův
Abstrakt
Rozhodování je velmi důležitým procesem, především potom z pohledu každého
manažera, kdy zvláště v oblasti zdravotnictví mohou být tato rozhodnutí často zásadní.
Jaké přístrojové vybavení zakoupit? Který postup léčby je optimální? Jak řešit kapacitu
personálu? Tyto a další otázky jsou mnohdy na denním pořádku, kdy je následné rozhodnutí
třeba podpořit důslednou analýzou.
V odvětví průmyslu byla z tohoto důvodu vyvinuta celá řada tzv. metod průmyslového
inženýrství, které mimo jiné poukazují na to, jak lépe organizovat, plánovat, snižovat náklady,
zvyšovat produktivitu, a které tím pádem představují jistý potenciál rovněž při jejich aplikaci
ve zdravotnictví. Řada studií provedených v zahraničí – převážně potom v USA, již poukázala
na aplikace metod jako je Value Stream Mapping, Time-motion studie či analýza workflow,
kdy získaná data o procesech a činnostech vedla k významné podpoře vlastního rozhodování.
Metody průmyslového inženýrství se rovněž jeví jako vhodné nástroje pro účely Health
Technology Assessment HTA. Náplní sdělní je prezentace současného stavu využívání metod
průmyslového inženýrství v oblasti zdravotnictví a diskuze možností jejich aplikace v klinické
praxi v České Republice. ¨
Tato práce je podpořena grantem SGS OHK5-008/11 (ČVUT).
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HTA, Time-motion study, Value Stream Mapping.
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Využití HTA a hodnotového inženýrství při inovaci zdravotnické techniky
Use of HTA and value engineering for innovation in medical technology
Ing. Ivana Juřičková
Abstrakt
Health technology assessment je stále více využívanou metodikou pro hodnocení
zdravotnických technologií. Tento rozvoj je však především v oblasti farmakoekonomie
a při řešení terapeutických a diagnostických metod. V oblasti zdravotnických přístrojů
je tato metodika využívána velmi málo.
Jedním z problémů při využití HTA při výběru zdravotnické techniky je hodnocení
kvality. V současné době je hodnoceno dotazníkovou metodou, což je velmi subjektivní
a v přístrojové technice navíc velmi těžko uchopitelné. Tato práce se zabývá využitím
hodnotového inženýrství jako součástí HTA při inovaci zdravotnické techniky.
Hodnotové inženýrství jako součást hodnocení bylo aplikováno u akutních dialýz a plicních
ventilátorů.
Tato práce byla vypracována v rámci projektu SGS OHK5-008/11.
Klíčová slova
Health technology assessment, Hodnotové inženýrství, Plicní ventilátory, Akutní
dialyzační přístroje.
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Přístupy k vývoji systému pro ocenění a podporu rozhodovaní při nákupu
medicínského zařízení
Development of a decision support and assessment system for a medical
equipment purchases
Roman Komkov
Abstrakt
V poslední době se zvyšují náklady ve zdravotnictví. Jedním z hlavních důvodů
zvýšení je neefektivní využití financí kvůli nekvalitním rozhodnutím v řízení. Tuto situace
může zlepšit vytvoření a aplikace informačního systému pro ocenění a podporu rozhodováni
v oblasti nákupu medicínského zařízení. Důležitým krokem při projektováni informačního
systému je příprava koncepce.
Pro provedení ocenění se používají kriteria a pravidla. Expertní systémy poskytují
pravidla na základě znalostí expertů, čímž zůstávají subjektivními. Zvýšit objektivitu ocenění
je možné pomoci strukturované informace z databáze medicínských informačních systémů,
pojišťoven a následující intelektuální analýze. Znalosti expertů mohou být získány pomocí
vyplnění dotazníků, ale zdroje strukturovaných údajů nemusí být vždy dostupné
a občas neexistují. Tento fakt způsobuje vznik problémů s hledáním zdrojů a sbíráním údajů.
Spojení různých druhů analýzy informací a použití různých druhů informačních zdrojů dává
možnost zvýšit objektivitu a efektivitu ocenění, a také zvětšit oblast použití systému. Otázka
hledání a sběru zdrojů údajů je podstatným problémem při následující aplikaci informačního
systému. Systém lze použít i pro vyřešení problémů budoucích rozhodnutí. Během přípravy
koncepce byl popsán funkční model systému, podle kterého se provede další vývoj prototypu.
Konečným cílem práce je vytvoření a integrace takového systému.
Tato práce se provádí v rámci projektu SGS OHK5-008/11.
Klíčová slova
HTA, Data Mining, databáze, informační systém.
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Myocardial excitation and contraction improvement by optimal positioning
of pacing electrode
Olena Punshchykova
Abstract
The hardware (technical tools) was used to evaluate the heart ventricle excitation
in conditions of artificial pacing, with the aim to determine suitable endocardial electrode
position which enables to hold the characteristics of induced excitation corresponding
to the natural limits. Models of the normal excitation potential spreading along
the myocardium were created for different projections. In comparison with the models,
the new mechanisms of development and progression of heart failure, which are based
on the electrophysiological shifts in the myocardium, were shown. A new term “electrical
and mechanical asynchrony of heart chambers contraction” was approved. New methods
of multi-chambers pacing for their resynchronization were developed and introduced
to clinical practice on the background of completed research. Invasive cardiac
electrophysiological
and
hemodynamic
evaluation
including
comprehensive
echocardiography was performed in order to approve efficiency of resynchronization as a new
method of treatment for 101 patients with dilated cardiomyopathy. Statistical analyses
of clinical data before and in 6 month after operation were performed in this group of patients.
They showed considerable changes of QRS duration (Δ = 58 ms, p < 0,001), left ventricle
ejection fraction (Δ = 8%, p < 0,001) end diastolic volume (Δ = 38 ml, p < 0,02) and other
significant parameters in direction of normal limits. Improved methods of pacing were
introduced in State Institution M. Amosov National Institute of cardio - vascular Surgery
of the Academy of Medical Sciences of Ukraine.
Key words
Electrophysiology, electrode, pacing, cardiomyopathy, resynchronization, asynchrony,
heart, surgery.
References
[1]

[2]

[3]

[4]

Knyshov G., Lazaryschynets V., Trembovetskaya O., Zakharova V., Rasputnyak O.,
Zalevsky V., Rudenko K., Bilynskiy Ye., Shapovalova V., Punshchykova O., Kravchuk
B. Left ventricle mechanics in health and pathology, J. Bakoulev CCVS “Cardiovascular diseases”, V.10, N.6, p.41, 2009, Moscow, Russia.
Knyshov G., Krikunov A., Rudenko K., Lazaryschynets V., Kravchuk B., Rasputnyak
O., Beshlyaga V., Bilynskiy Ye., Punshchykova O., Beregovoi A., Kolliakova N. Left
ventricle reverse remodeling in patients with ischemic and non-ischemic
cardiomyopathy during resynchronization therapy, J. Bakoulev CCVS “Cardio-vascular
diseases”, V.10, N.6, p.101, 2009, Moscow, Russia.
Kravchuk B. Knyshov G., Lazaryschynets V., Zalevsky V., Rasputnyak O., Beshlyaga
V., Dzakhoeva L., Bilynskiy Ye., Trembovetskaya O., Shapovalova V., Paraziy O.,
Punshchykova O., Ventricle asynchrony and methods of its correction, J. Bakoulev
CCVS “Cardio-vascular diseases”, V.10, N.6, p.102, 2009, Moscow, Russia.
Knyshov G., Zalevsky V., Zinkovsky M., Rudenko K., Rasputnyak O., Beshlyaga V.,
Kravchuk B., Dzachoeva L., Zacharova V., Dyrda M., Bilinsky E., Lisnycha V.,
Punshykova O., Kostenko Yu. Hypertrophy cardiomyopathy: where are we now in
understanding of pathophysiology, diagnosis and treatment?, p. 20-30, Modern Medical
Technologies Journal #1, 2009, Kyiv.
18

Vliv inovace vybraných zdravotnických přístrojů na růst produktivity
ve zdravotnictví a zvyšování účinnosti zdravotní péče
Impact of innovation of selected medical devices to productivity growth
in health service and to healthcare efficiency
Ing. Zuzana Heinzová
Abstrakt
Tato práce se zabývá metodikami hodnocení účinnosti, efektivnosti a produktivity
zdravotnických přístrojů. Tyto metodiky jsou řešeny jako součást v dnešní době
se rozvíjejícího procesu HTA (Hodnocení zdravotnických technologií), který již ve světě
existuje jako metoda hodnocení a rozhodování o zdravotnických technologiích. Na trhu
se stále objevují zdravotnické přístroje, které usilují o nahrazení stávajících přístrojů
nebo práce zdravotnického personálu. Tento příklad je možné nalézt v případě automatických
masážních lůžek, která by měla nahradit práci odborně vzdělaných fyzioterapeutů v oblasti
masážních technik. V této práci je demonstrována aplikace hodnocení účinnosti respektive
efektů masážních technik na zdravotní stav pacientů s vertebrogenním onemocněním.
Srovnává se zde automatické masážní lůžko a manuální masáže prováděné patřičně odborně
vzdělaným zdravotnickým personálem. Hodnocena je i kvalita péče obou způsobů masáží
z hlediska klientů, kteří běžně navštěvují dané masážní techniky. Součástí hodnocení
v této práci je také srovnání časových a finančních úspor masážních technik.
Tato práce byla vypracována v rámci projektu SGS OHK5-008/11.
Klíčová slova
Innovation, health technology assessment, cost analysis, cost-minimization analysis
(CMA), cost-effectiveness analysis (CEA), cost-utility analysis (CUA), cost-consequence
analysis (CCA), cost-benefit analysis (CBA).
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Porovnání přístrojů CT a MRI ve zdravotnictví v rámci daného města
Comparison of CT and MRI imaging devices in healthcare within a city
Ing. Jan Koudelka
Abstrakt
Cílem diplomové práce byla optimalizace vyšetřovacího procesu pomocí CT a MR
ve prospěch pacienta. Výpočetní tomografie a magnetická rezonance dnes patří k nejsložitější
technice ve zdravotnictví. Jejich složitost je úzce spjata s vysokou pořizovací cenou a díky
tomu nemohou být těmito přístroji vybavena všechna zdravotnická zařízení. Důsledkem
tohoto je fakt, že na některá vyšetření je nutné čekat i několik týdnů.
Diplomová práce se skládá ze tří částí. První část se věnuje teoretickým poznatkům.
Jsou zde nastíněny fyzikální základy a popsány jednotlivé komponenty obou modalit.
Dále jsou v této přiblíženy srovnávací metody: Cost-effectiveness analýza a multikriteriální
analýza variant. Druhá část je již praktická a skládá se z přehledu a rozmístění obou modalit
po Praze a také z dotazníkového šetření a jeho hodnocení. Ve třetí části je zpracováno
porovnání jednotlivých modelů CT a MR pomocí vybraných analytických metod. Dále je zde
dán prostor k diskuzi, mající za cíl zhodnocení výsledků dosažených pomocí analýz
a navrhnutí optimalizace vyšetřovacího procesu. V závěrečné fázi práce jsou navrhnuty
možnosti ke zlepšení vyšetřovacího procesu vzhledem ke zjištěným informacím a také je zde
prostor k diskuzi, ve které jsou položeny další náměty k této problematice.
Klíčová slova
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Kvalita života a kvalita pracovního života pacientů s roztroušenou
sklerózou
Quality of life and quality of working life in patients with multiple sclerosis
Ing. Veronika Mezerová
Abstrakt
Cílem práce byla analýza kvality života a kvality pracovního života pacientů
s roztroušenou sklerózou léčených v různých specializovaných centrech v ČR. Výsledky
analýzy byly následně hodnoceny podle typu nemoci. U nejčetnější skupiny byly
identifikovány nejvýznamnější nedostatky a navržené možnosti zlepšení.
Bylo zkoumáno 237 pacientů pomocí standardizovaných dotazníků na kvalitu života
lidí s roztroušenou sklerózou a u 199 pacientů s roztroušenou sklerózou byla hodnocena
kvalita pracovního života. K potvrzení závěrů byla následně použita metoda expertních
odhadů. K identifikaci příčiny nízké kvality pracovního života nebo nezaměstnanosti pacientů
s roztroušenou sklerózou byla využita skupinová diskuse.
V rámci této práce vznikla ojedinělá příručka „Fakta a mýty o RS“, která se boří
předsudky pacientů, jejich osobního a pracovního okolí, motivuje je a tím se snaží o lepší
začlenění do pracovního procesu.
Práce byla provedena v rámci projektu SGS OHK5-008/11.
Klíčová slova
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MSQoL-54, SF-36, standardizovaný dotazník.
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Trh veřejného zdravotního pojištění v ČR a jeho předpokládaný vývoj
Public health insurance market in the Czech Republic and its anticipated
development
Ing. Olga Lhotová
Abstrakt
Hlavním cílem této práce bylo komplexní zpracování trhu veřejného zdravotního
pojištění v České republice a jeho predikce ve střednědobém horizontu pro jednotlivé
zdravotní pojišťovny s pozdějším zaměřením na vlastní návrhy zvýšení efektivnosti
vybraných činností zdravotních pojišťoven ve smyslu strategie a náběru nových pojištěnců.
Nejprve byly popsány historický vývoj a základní principy zdravotního pojištění
na našem území. Dále byl zpracován rozbor organizačního uspořádání i struktury plnění úhrad
zdravotního pojistného daných zdravotních pojišťoven na trhu veřejného zdravotního
pojištění v České republice. Byl vytvořen kompletní přehled preventivních programů, bonusů
a výhod pro pojištěnce v roce 2010. Následně byl popsán legislativní rámec problematiky
veřejného zdravotního pojištění a též zdravotních pojišťoven působících na uvedeném trhu.
Poté byla provedena analýza vývoje tržního podílu pojištěnců všech zdravotních pojišťoven
na domácím trhu ve sledovaných parametrech určujících efektivnost a výkonnost zdravotních
pojišťoven v letech 2005 až 2009 (2010). Na základě teoretického rozboru byla vytvořena
predikce předpokládaného vývoje tržního podílu pojištěnců ve střednědobém horizontu,
to je do roku 2015, pro jednotlivé zdravotní pojišťovny s pomocí pilotní studie, dalších dvou
extrapolačních metod a dvou podrobných extrapolačních modelů pro zdravotní pojišťovny
VZP ČR a ZP M-A. Použité metody a vhodnost pro určení správnosti byly porovnány
s demografickým vývojem obyvatel České republiky. Na závěr byly vypracovány též vlastní
návrhy zvýšení efektivnosti vybraných činností zdravotních pojišťoven ve smyslu strategie
a náběru nových pojištěnců. Vlastní návrhy byly ověřeny metodou veřejného dotazníkového
šetření a expertním hodnocením vrcholovými manažery zdravotní pojišťovny.
Ze zjištěných výsledků diplomové práce byl vydán odborný článek a to v odborném
časopise ZP METAL–ALIANCE. Výsledky diplomové práce budou dále využity v ZP M-A.
Práce byla provedena v rámci projektu SGS OHK5-008/11.
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Veřejné zdravotní pojištění, zdravotní pojišťovny, predikce, strategie.
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Klinická a ekonomická analýza farmakoterapie diabetické neuropatie
Clinical and Economic Analysis of Diabetic Polyneuropathy
Pharmacotherapy
Ing. Odeta Matušková
Abstrakt
Cílem práce je provést analýzu a následné porovnání nákladové efektivity variant
léčby diabetické neuropatie dle doporučeného standardu léčebného postupu České
neurologické společnosti.
Na vybraném vzorku 193 pacientů s diagnózou diabetické neuropatie bylo
uskutečněno přímé porovnání roční nákladové efektivity léčby lékem 1. volby gabapentinem
s lékem 2. volby pregabalinem, které jsou v tomto pořadí doporučeným standardem v léčbě
neuropatické bolesti v České republice. Byla spočítána a vyhodnocena klinická a nákladová
efektivita obou léčebných postupů. Statistické zpracování dat mělo za cíl ověřit,
zda se léčebné postupy postavené na gabapentinu a pregabalinu signifikantně liší na hladině
významnosti. Klinické sledování současně zmapovalo reálné dávkování vybraných léků
v neurologické praxi a dodržování jejich doporučených dávkovacích rozmezí. Součástí práce
je též porovnání standardů léčby neuropatické bolesti v České republice s mezinárodními
doporučeními. Získané výsledky tohoto sledování se mohou stát podnětem pro změnu
standardu léčby neuropatické bolesti v České republice a vytvoření nového algoritmu léčby
bolestivé diabetické neuropatie, odpovídajícího mezinárodním doporučením.
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Životní cyklus interních standardů v nemocnici
Life cycle of internal standards in hospital
Ing. Radka Kejmarová
Abstrakt
Plýtvání se vyskytuje v každém podniku, ve všech oblastech, proto je nutné,
aby jej všichni pracovníci neustále systematicky vyhledávali, identifikovali a bylo následně
odstraněno s cílem zvýšit produktivitu práce a snížit náklady. Výjimkou není ani zdravotnické
zařízení. Jednou z možností jak redukovat náklady, je pomocí vhodně nastavených interních
standardů.
Tímto tématem se zabývám ve své diplomové práci. Mým prvotním cílem je zjistit,
zda životní cyklus interních standardů ve vybraných zdravotnických zařízeních je dynamický.
V případě, že budou odhaleny nedostatky v procesu tvorby interních standardů,
je třeba zaměřit se na hledání kořenové příčiny problému a pokusit se o nápravu. Nápravné
opatření bude implementováno ve vybraném zdravotnickém zařízení, kde bude zhodnocena
jeho funkčnost.
Klíčová slova
Standard, zdravotnické zařízení, životní cyklus, plýtvání, zlepšování, teorie omezení,
motivace.
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ABSTRAKTY K POSTERŮM
Health technology assessment
Health technology assessment
Ing. Ivana Juřičková, Ing. Lukáš Roubík
Abstrakt
Health technology assessment neboli Hodnocení zdravotnických technologií
je multidisciplinární obor, který se systematicky zabývá technickým provedením, bezpečností,
klinickými důsledky, finančními náklady, ale stejně tak sociálními důsledky a právními
i etickými aspekty ve zdravotnických technologiích. Toto hodnocení je aplikováno
jak v oblasti farmakoekonomiky, tak i v oblasti terapeutických a diagnostických metod,
ale i v oblasti přístrojové techniky. Tento obor má stálé progresivní vývojové tendence
a v současné době se tímto oborem a jeho budoucím začleněním do organizačních struktur
začíná zabývat i Česká republika. HTA je již v mnoha státech dobře zavedeno, v některých
z nich je plně funkční a zcela plní své poslání. V jiných státech se HTA postupně
implementuje, v některých funguje, ale ne na tak vysoké kvalitativní a organizační úrovni,
jako například v těch nejvyspělejších zemích zabývající se touto oblastí, mezi něž patří
například Kanada, Velká Británie, USA a další. Tato práce se zabývá základním popisem
metod HTA.
Práce byla vypracována v rámci projektu SGS OHK5-008/11.
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Application of meta-analysis and modelling of different types of ventilation
Ing. Ivana Juřičková
Abstrakt
This poster explains part of HTA – application of meta-analysis and modelling
of different types of ventilation, which is used in children. Meta-analysis inlcudes basic
steps – specifying, identifying the problem and criteria – and than a statistical analysis
combining all examined types of ventilation. Modelling comprehends a Markov model
and Monte Carlo simulation.
This poster was done by SGS OHK5-008/11 and financed by project IGA MZd ČR
NT11532-5/2010-Hodnocení zdravotnických prostředků.
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Hodnocení efektivity vynakládaných prostředků na léčbu obezity v ČR
Assessment of obesity treatment cost efficiency in the Czech Republic
Ing. Lukáš Roubík
Abstrakt
Hlavním cílem této práce bylo zhodnocení efektivity vynakládaných prostředků
na léčbu obezity v ČR a analýza ekonomického dopadu rostoucí prevalence obezity
a jejích sekundárních následků pomocí nástrojů Health technology assessment. V práci byly
nejprve zpracovány nejnovější poznatky o etiopatogenezi, epidemiologii, sekundárních
následcích a léčbě obezity jako východiska pro potřebu komplexního hodnocení léčby obezity
v ČR. V souladu s metodikou Health technology assessment byla v práci následně provedena
systematická meta-analýza zahraničních studií pro stanovení relevantních klinických
i ekonomických parametrů. Následně byla v prostředí systému zdravotní péče ČR provedena
podrobná analýza nákladové efektivity konzervativní a chirurgické léčby obezity,
která zahrnovala také inkrementální analýzu, analýzu nákladové efektivity v časovém vývoji,
nákladovou analýzu léčené a neléčené obezity i analýzu celkového rozpočtového dopadu
konzervativní a chirurgické léčby obezity. V další části práce byl pak zhodnocen celkový
ekonomický dopad obezity a jejích sekundárních následků na zdravotnictví v ČR v kontrastu
analýzy vynakládaných prostředků ze systému zdravotní péče na prevenci obezity v ČR.
Tato práce byla vypracována v rámci projektu SGS OHK5-008/11.
Klíčová slova
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Problém nákupu velkých zdravotnických přístrojů v České republice
(především počítačových tomografů a magnetických rezonancí)
Problem of purchase of large medical equipment in the Czech Republic
(especially CT and MRI)
Ing. Žaneta Schrotzová

Abstrakt
Příspěvek rozebírá problematiku nákupu velkých zdravotnických přístrojů v České
Republice v souvislosti s jejich využitelností a financováním. Upozorňuje na stále častější
soupeření státních nemocnic se soukromými zdravotnickými zařízeními z hlediska
dostupnosti zdravotnických přístrojů pro pacienty. Poukazuje na rozdílné nákupy velkých
zdravotnických přístrojů jednotlivými zdravotnickými zařízeními a nastiňuje kladné i záporné
stránky těchto nákupů.
Tato práce je podpořena grantem SGS OHK5-008/11 (ČVUT).
Klíčová slova
Nákup, zdravotnický přístroj, počítačová tomografie, magnetická rezonance,
využitelnost, financování.
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Does the innovation match the market? The role and evaluation
of Telemonitoring services in the Czech Republic
Mgr. Ing. Lenka Jakubův, Ing. Karel Hána, Ph.D., doc. Ing. Juraj Borovský Ph.D.
Abstract
The use of modern technologies, equipment and device especially within a Healthcare
sector requires first of all an evaluation of customer (patient) needs. A high potential can
be seen in application of various Telemedicine services in the Czech Republic mainly due
to the beneficial effect of expenditure and time savings. For this purpose a market analysis
was done, where the main aim was to observe a customer (patient) willingness to use such
a technology. One of the positive outcomes was an result, that of about 84 % respondents
would utilize the service (from 46,75 % respondents, who pointed out to the awareness
about Telemedicine). In order to introduce Telemedicine more in the clinical practice
in the Czech Republic an HTA approach and further investigations are needed.
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Telemonitoring, market analysis, HTA.
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Strategické řízení zdravotnických zařízení v ČR
Strategic Management of Health Care Centers in the Czech Republic
Ing. Karolina Kobilková
Abstrakt
Předmětem práce je určení míry využití strategického řízení v nemocnicích v České
republice. Studie sestává ze dvou analýz.
První z nich se zabývá analýzou využití strategického řízení vlastními nemocnicemi.
V této analýze je využito strukturovaného dotazníku distribuovaného mezi nemocnice v ČR.
Z této analýzy vyplývá, že většina zdravotnických zařízení, která se účastnila studie, vnímá
konkurenční tlak a také využívá strategického řízení. Nejčastěji je strategické řízení využito
v rámci léčebného procesu, investic do technologií a řízení lidských zdrojů.
Druhá z analýz se zabývá propagací vize, mise a cílů směrem ke koncovému
uživatelovi – pacientovi. Výsledky této analýzy se v některých bodech shodují s analýzou
předešlou, v některých bodech se však rozcházejí. Shodují se hlavní oblasti
strategického řízení. Kde se však studie rozcházejí, je míra využití. Přestože z první analýzy
vyplývá, že nemocnice strategické řízení využívají ve vysoké míře, vize, mise a cíle nejsou
příliš často propagovány. Tento kontrast může mít několik příčin. Proto je otázkou,
zdali nemocnice skutečně v takto vysoké míře aplikují strategické plánování a řízení,
jedná – li se o nedostatečné chápání pojmu či jsou takto pozitivní výsledky způsobené
chápáním strategické řízení jako jistého moderního trendu.
Co je však jisté: strategické řízení zdravotnických zařízení může pomoci lépe odolávat
tlaku tvořenému nedostatkem finančních prostředků na jedné straně a zvyšujícím se finančním
nárokům na rozvoj technologií na straně druhé. Prostřednictvím důsledného strategického
plánování a řízení je možné eliminovat zbytečné procesy, plýtvání různého druhu a najít
tak cestu, jak prostřednictvím efektivního hospodaření rozšířit možnost investic do nových
technologií či zajistit trvalou prosperitu zdravotnických zařízení.
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Časová využitelnost a vytíženost magnetické rezonance v České republice
z národního hlediska
Time capacity and utilization of NMR in the Czech Republic
from a global perspective
Ing. Lucie Tomášková
Abstrakt
Cílem práce je zhodnotit současný stav využitelnosti a vytíženosti magnetických
rezonancí ve zdravotnických zařízeních (ZZ) v České republice, délky čekacích dob
a dostupnost vyšetření těmito lékařskými přístroji pro pacienty. K tomuto účelu je aplikován
teoretický rámec vycházející z odborných publikací, článků a internetových zdrojů na základě
dostupné literatury a také pomocí dat z nejrůznějších organizací, úřadů a ústavů zabývající
se statistickým zpracováním informací v oblasti zdravotnictví.
Část práce je věnována vybavenosti zdravotnických zařízení přístroji MR, počtům MR
v České republice a jejich rozdělení podle krajů a podle síly magnetického pole.
Poté je rozebrána finanční náročnost pořízení MR a finanční náročnost vyšetření magnetickou
rezonancí. Také je zde uvedeno bodové, časové a cenové ohodnocení jednotlivých výkonů
prováděných na MR. Poslední kapitola teoretické části je věnována popsání metody
Cost – benefit analysis (CBA).
Hlavní zdroj informací pro praktickou část vychází ze zpracování odpovědí v rámci
dotazníkového šetření provedeného ve zdravotnických zařízeních na území ČR, která vlastní,
provozují a využívají MR k diagnostickým účelům. Jako metoda této práce je použito
vyhodnocení dotazníků a ze získaných dat je spočítáno extenzivní (časové) využití
magnetických rezonancí. Na podkladě vypočtených výsledků, s kterými se ještě dále pracuje,
a které jsou ještě porovnány s délkou čekacích dob a pracovní dobou ZZ, jsou nakonec
vybrány zdravotnická zařízení (přístroje magnetické rezonance) s nejméně vyhovujícími
výsledky. U těchto ZZ jsou navržena optimalizační řešení ke zlepšení využitelnosti
a efektivnosti magnetických rezonancí a to v podobě vícesměnného provozu, navýšení počtu
zdravotnického personálu a prodloužením pracovních dob a optimalizovat tím dostupnost
vyšetření MR pro pacienty. U vybraných ZZ je také provedena CBA metoda pro ověření
a potvrzení mých výsledků.
Klíčová slova
Magnetická rezonance, efektivnost, čekací doba, zdravotnické zařízení, zdravotnický
personál, finanční náročnost MR, Cost – benefit analýza.
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Work productivity and productivity costs of patients with ankylosing
spondylitis in the Czech Republic
Kruntorádová Klára, Klimeš Jiří, Doležal Tomáš, Vocelka Milan, Petříková Alena
Abstract
To assess the impact of ankylosing spondylitis (AS) on work productivity,
to determine factors influencing work productivity and to estimate productivity costs incurred
by AS in the Czech Republic.
A questionnaire including Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire
(WPAI:AS), Health Assessment Questionnaire (HAQ) and Bath Ankylosing Spondylitis
Disease Activity Index (BASDAI) were filled out by 230 patients with AS
in productive age. The interdependence between HAQ, BASDAI, disease duration, age
and WPAI:AS scores were described by Spearman´s rank correlation coefficient. We have
analyzed differences between work-active and all patients (work-active + disable) groups,
effect of biological treatment and education level on work productivity. Productivity costs
were calculated by friction cost approach (FCA) using friction period of 130 work-days
and average monthly gross income as denominator.
HAQ, BASDAI and age significantly influence patients’ productivity. Patients
on biologics had lower impairment of daily activities and work productivity
and revealed lower HAQ and BASDAI as well. Average annual productivity costs per one
patient were €2,923.
Key words
Ankylosing spondylitis, work productivity, WPAI, productivity costs, employment
status.
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Analýza ekonomické náročnosti ventilace helioxu s otevřeným
a polozavřeným okruhem
Economic analysis of heliox application using open and semi-closed circuit
Ing. Adéla Grünes, Ing. Richard Grünes
Abstrakt
Světová zdravotnická organizace uvádí, že odhadem 210 milionů lidí celosvětově trpí
CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc), v roce 2004 byla čtvrtou nejčastější příčinou
úmrtí na světě. Cílem práce je provést analýzu finanční náročnosti podávání helioxu
u zvoleného dodavatele plynu pro standardní podávání otevřeným okruhem, porovnat
ji s analýzou předpokládaného podávání nově navrženým polozavřeným okruhem. Zjistit
teoreticky dosaženou úsporu spotřeby helia, která je patrně největším limitujícím faktorem
bránícím širšímu klinickému použití helioxu.
V porovnání ekonomické náročnosti ventilace helioxu otevřeným a polouzavřeným
okruhem je potřeba spočítat náklady na jednu minutu ventilace u obou systémů (viz Tab. 1).
Cenu jedné minuty při ventilaci s polouzavřeným okruhem je třeba vypočítat zvlášť pro fázi
denitrogenace a pro fázi ventilace po denitrogenaci. Z průzkumu českého trhu v roce 2008
víme, že nejnižší cena byla 0,61 Kč za jeden litr směsi včetně dodatečných nákladů.
Pro rozbor ekonomické náročnosti byla namodelována situace, kdy se na umělé plicní
ventilaci vystřídalo 60 pacientů, každý pacient byl ventilován necelých 13 hodin
a tedy celková doba, po kterou byli pacienti napojeni na ventilačním okruhu, byla
46 080 minut.
Závěr: Aplikace směsi helia a kyslíku představuje moderní a efektivní způsob
podpůrné terapie u pacientů s CHOPN. Výsledky analýzy ukazují, že bude-li použití nově
navrženého polouzavřeného okruhu klinicky vyhovující, umožní tento zcela nový způsob
aplikace helioxu snížení nákladů na samotnou plynnou směs na hodnotu menší než 10 % ceny
odpovídající standardnímu způsobu podávání helioxu v současné době.
Studie byla podpořena grantem Ministerstva zdravotnictví č. NS10087-4/2008,
částečně granty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 102/08/H018
a č. SGS11/171/OHK4/3T/17, a výzkumným programem MSM 6840770012.
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