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JSME	  PŘIPRAVENÍ	  NA	  POUŽÍVÁNÍ	  PARAMETRU	  ICER/QALY	  V	  RÁMCI	  
HODNOCENÍ	  ZDRAVOTNICKÝCH	  TECHNOLOGIÍ	  V	  ČR?	  

21.3.	  	  2013	  BRNO-‐	  workshop	  PharmAround	  



ZÁKLADNÍ	  POJMY	  K	  ICER/QALY	  (1/2)	  

ü  Kvalita	  života	  (QoL,	  Quality	  of	  life)	  –	  ve	  smyslu	  hodnocení	  ve	  
zdravotnictví,	  obvykle	  sledujeme,	  jaký	  dopad	  má	  onemocnění	  jedince	  
na	  jeho	  fyzický,	  psychický	  a	  sociální	  stav,	  na	  jeho	  způsob	  života	  a	  pocit	  
životní	  spokojenos7.	  Jedná	  se	  o	  subjek,vní	  posouzení	  vlastní	  životní	  
situace.	  

ü  Rok	  života	  v	  plném	  zdraví	  (QALY,	  quality-‐adjusted	  life-‐year)	  -‐	  
vyjadřuje	  výsledek	  určité	  léčebné	  intervence	  v	  podobě	  počtu	  let,	  o	  
která	  se	  díky	  tomuto	  postupu	  prodloužil	  život	  a	  která	  jsou	  
standardizována	  vzhledem	  k	  jeho	  kvalitě.	  Tento	  parametr	  je	  využíván	  
zejména	  při	  analýze	  užitečnos7	  nákladů	  na	  léčbu	  (cost-‐u,lity	  analysis)	  
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JAK	  MĚŘÍME	  KVALITU	  ŽIVOTA?	  
ü GENERICKÉ	  -‐	  	  Obecné	  -‐	  dotazníky	  kvality	  života:	  

ü hodnor	  všeobecně	  celkový	  stav	  nemocného	  bez	  ohledu	  na	  konkrétní	  
onemocnění,	  jsou	  široce	  použitelné	  u	  jakýchkoli	  skupin	  populace,	  bez	  ohledu	  
na	  pohlaví,	  věk	  …	  

ü Karnofski	  Performance	  Status	  Scale,	  Ac7vi7es	  of	  Daily	  Living	  (ADL),	  Sickness	  
Impact	  Profil	  (SIP),	  Short	  Form	  36	  Health	  Subject	  Ques7onnaire	  (SF	  36)	  ,	  
Nowngham	  Health	  Profile,	  Euro-‐Qol	  EQ-‐5D,	  WHO	  Quality	  of	  Life	  Assessment.	  

ü Vyhodnocení	  dotazníku,	  tj.	  převod	  na	  hodnotu	  u7lity,	  by	  měl	  být	  proveden	  
přes	  českou	  kalibraci	  (pokud	  je	  dostupná)	  nebo	  přes	  údaje	  ze	  států,	  které	  
jsou	  se	  socio-‐ekonomickým	  prostředím	  České	  republiky	  srovnatelné.	  

ü SPECIFICKÉ	  dotazníky	  kvality	  života:	  
ü jsou	  vytvořeny	  již	  pro	  jednotlivé	  typy	  onemocnění	  -‐	  jsou	  citlivější	  

ü Přímé	  metody	  měření	  kvality	  života:	  
ü Kvalitu	  života	  lze	  v	  prvé	  řadě	  měřit	  přímo	  prostřednictvím	  různých	  metod,	  
jako	  je	  Standard	  Gamble	  (SG),	  Time-‐Trade-‐Off	  (TTO)	  nebo	  Visual	  analogue	  
scale	  (VAS).	  
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ü  Užitečnost	  =	  u7lity	  =	  vyjádření	  zdravotního	  stavu	  a	  kvality	  
života	  pacienta	  

ü  hodnoceno	  pacientem,	  lékařem,	  společnosr	  

	  1	  =	  plně	  kvalitní	  život	  
	  0	  =	  smrt	  nebo	  „nekvalitní“	  život	  v	  důsledku	  nemoci	  

ü  QALY	  (Quality	  Adjusted	  Life	  Year)	  =	  u7lita	  x	  roky	  života	  
ü  	  získané	  roky	  života	  přepočítané	  na	  roky	  s	  plnohodnotnou	  kvalitou	  

života	  
ü  umožňuje	  porovnat	  různé	  terapeu7cké	  intervence	  bez	  ohledu	  na	  

druh	  onemocnění	  

ANALÝZA	  NÁKLADOVÉ	  UŽITEČNOSTI	  
COST-‐UTILITY	  ANALYSIS	  (CUA)	  

1	  rok	  plného	  zdraví	   1	  QALY	  

4	  roky	  pocitu	  zdraví	  na	  25%	   1	  QALY	  

JSM
E	  PŘIPRAVEN

Í	  N
A	  PO

U
ŽÍVÁN

Í	  PARAM
ETRU	  ICER/Q

ALY	  V	  RÁM
CI	  HO

DN
O
CEN

Í	  
ZDRAVO

TN
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ZÁKLADNÍ	  POJMY	  K	  ICER/QALY	  (2/2)	  

ü  Poměr	  nárůstu	  přínosů	  a	  nákladů	  (ICER,	  incremental	  cost-‐
effec7veness	  ra7o).	  Pro	  výpočet	  ICER	  plar	  následující	  obecný	  vzorec:	  

ü  ICER	  =	  (NÁKLADYP	  –	  NÁKLADYS)	  /	  (PŘÍNOSYP	  –	  PŘÍNOSYS)	  
	  

ü  ICER	  vyjadřuje	  množství	  finančních	  jednotek	  v	  Kč,	  které	  je	  třeba	  vynaložit	  z	  
prostředků	  zdravotního	  pojištění	  k	  získání	  další	  jednotky	  výsledku	  intervence	  
(QoL,	  LYG)	  navíc.	  

JSM
E	  PŘIPRAVEN

Í	  N
A	  PO

U
ŽÍVÁN

Í	  PARAM
ETRU	  ICER/Q

ALY	  V	  RÁM
CI	  HO

DN
O
CEN

Í	  
ZDRAVO

TN
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S…	  standardní	  intervence,	  P	  …	  posuzovaná	  intervence	  

účinnost	   Kvalita	  
života	  

QALY	   Náklady	  	   ICER/QALY	  

standard	   6	   0,5	   3,0	   500	  000	  Kč	  

Posuzovaný	  
lék	  

6	   1,0	   6,0	   1	  000	  000	  Kč	  

3,0	   500	  000	  Kč	   166	  667	  Kč	  



ZAVEDENÍ	  POUŽITÍ	  INDIKÁTORU	  ICER/QALY	  
V	  RÁMCI	  FE	  HODNOCENÍ	  V	  ČR	  
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Zákon	  298/2011	  
Nákladově	  efek7vní	  jsou	  LP	  jež	  	  při	  srovnatelných	  
nákladech	  přinášejí	  stejný	  nebo	  vyšší	  terapeu7cký	  
účinek	  spočívající	  v	  prodloužení	  života,	  zlepšení	  kvality	  
života	  nebo	  zlepšení	  podstatného	  a	  měřitelného	  
kritéria	  příslušného	  onemocnění	  

	  
Vyhláška	  376/2011	  -‐	  u	  VILP	  

Ž�adatel	  je	  dále	  povinen	  prokázat,	  jakým	  způsobem	  zajisr:	  
a)	  průběžné	  hodnocení	  terapie	  posuzovaným	  vysoce	  

inova7vním	  přípravkem,	  
b)	  limitaci	  dopadu	  dočasné	  úhrady	  na	  finanční	  prostředky	  

zdravotního	  pojištění,	  
c)	  hodnocení	  nákladové	  efek7vity,	  

	  
Doporučené	  postupy	  ČFES	  pro	  FEA	  v	  ČR	  

CUA	  s	  přínosem	  vyjádřeným	  ve	  formě	  QALY	  by	  měla	  	  
být	  upřednostňovanou	  metodou	  v	  rámci	  
farmakoekonomického	  (zdravotně-‐ekonomického)	  
hodnocení.	  

	  
Metodika	  SUKL	  pro	  provádění	  FEA	  (CAU-‐028)	  

Preferované	  typy	  výsledného	  parametru	  přínosu	  (řazené	  
sestupně	  od	  nejvíce	  preferovaného):	  
1.	  QALY	  
2.	  LYG	  (v	  případě	  že	  nelze	  použít	  QALY)	  

	  

	  
	  
	  
Zarmco	  Zákon	  298/2011	  o	  
měření	  QoL	  hovoří	  jako	  o	  
jedné	  z	  možnosh,	  guidelines	  
ČFES*	  a	  SUKL	  preferují	  
doložení	  parametrů	  ICER/
QALY	  
	  
	  
	  

*ČFES	  …	  česká	  farmakoekonomická	  společnost	  



ZAVÁDĚNÍ	  HODNOTY	  OCHOTY	  PLATIT	  (WTP...	  
WILLINGNESS	  TO	  PAY)	  ZA	  ICER/QALY	  

	  
ü  WHO	  -‐	  forma	  doporučení	  …	  3xHDP	  za	  ICER/QALY	  
ü  Prahová	  ochota	  pla7t	  za	  ICER/QALY	  v	  zákonných	  

normách:	  
ü  Polsko	  (3xHDP)	  
ü  Slovensko	  (1	  práh	  ve	  výši	  24	  násobek	  průměrné	  mzdy,	  
	  2	  práh	  ve	  výši	  35	  násobek	  průměrné	  mzdy)	  

ü  Ostatní	  státy-‐	  formy	  publikací,	  doporučení	  (ICER	  liga;	  
Kaplan	  and	  Bush,	  1982…)	  

ü  V	  ČR	  nepsané	  pravidlo	  ochoty	  pla7t	  ve	  výši	  3xHDP	  
(podle	  HDP	  roce	  2011	  ve	  výši	  1	  050	  000,-‐	  Kč)	  

JSM
E	  PŘIPRAVEN

Í	  N
A	  PO

U
ŽÍVÁN

Í	  PARAM
ETRU	  ICER/Q

ALY	  V	  RÁM
CI	  HO

DN
O
CEN

Í	  
ZDRAVO

TN
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náklady	  (Kč)	  

QALY	  

Hodnocený	  LP	  je	  účinnější	  
a	  nákladnější	  než	  hrazený	  

0	   1	   2	   3	  

1	  000	  000	  

2	  000	  000	  

3	  000	  000	  

LP	  B	  

LP	  C	  

WTP	  
=	  willingness-‐to-‐pay	  	  

hrazený	  LP	  A	   LP	  B	   LP	  C	  

náklady	  na	  léčbu	   1	  000	  000	  Kč	   1	  500	  000Kč	   3	  000	  000Kč	  

účinnost	  –	  QALY	   1	  QALY	   1,5	  QALY	   2	  QALY	  

LP	  B	  vs.	  hrazený	  LP	  A	   1	  000	  000	  Kč	  /	  QALY	  

LP	  C	  vs.	  hrazený	  LP	  A	   2	  000	  000	  Kč	  /	  QALY	  

COST-‐EFFECTIVENESS	  PLANE	  
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JE	  POUŽÍVÁNÍ	  INDIKÁTORU	  ICER/QALY	  
DOBROU	  VOLBOU	  (1/2)?	  

PROTI	  
	  
ü  Nezohledňuje	  sociální	  preference	  

společnos7	  (dětská	  onkologie,	  
orphan	  drugs)	  

ü  Je	  to	  velice	  subjek7vní	  parametr	  
(jinak	  hodnor	  QoL	  dialyzovaní	  
pacien7	  	  a	  jinak	  pac.	  s	  artrirdou)	  

ü  Nejednotná	  metodika	  hodnocení	  
QoL	  	  

ü  Dotazníky	  nejsou	  kalibrované	  na	  
českou	  populaci	  	  

ü  Upřednosťnuje	  intervenci	  s	  vyšším	  	  
vlivem	  na	  QoL	  (pacien7	  s	  erek7lní	  
dysfunkcí	  vs	  onkologičr)	  	  

ü  Sběr	  dat	  o	  QoL	  zatěžuje	  zdrav.	  
personál-‐	  administra7va	  

PRO	  
	  
ü  Pomáhá	  porovnat	  různé	  

intervence	  (dialýza	  vs	  
onkologická	  léčba)	  

ü  Umožňuje	  standardizaci	  v	  
rámci	  FE	  hodnocení	  

ü  Zahrnuje	  v	  sobě	  délku	  i	  
kvalitu	  života	  (srovnej	  s	  LYG)	  

ü  Umožňuje	  výběr	  léčby	  s	  
nižším	  ICER/QALY	  

ü  Je	  přínosná	  pro	  chronické	  
stavy	  s	  nízkou	  mortalitou	  
(Parkinson.	  choroba,	  
roztroušená	  skleróza,	  AB)	  	  
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Lék	  A:	  1	  rok	  plného	  zdraví	   1	  QALY	  

Lék	  B:	  4	  roky	  pocitu	  zdraví	  na	  
50%	  

2	  QALY	  

JE	  POUŽÍVÁNÍ	  INDIKÁTORU	  ICER/QALY	  
DOBROU	  VOLBOU	  (2/2)?	  

	  
ü  Nezohledňuje	  sociální	  preference:	  je	  lépe	  žít	  4	  

roky	  s	  kvalitou	  života	  50%	  nebo	  1	  rok	  plně	  
kvalitního	  života?	  
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účinnost	   Kvalita	  
života	  

QALY	   Náklady	  	   ICER/QALY	  

Standard	   6	   0,6	   3,6	   500	  000	  Kč	  

Posuzovaný	  
lék	  

5	   0,5	   2,5	   300	  000	  Kč	  

-‐1,1	   -‐200	  000	  Kč	   181	  818	  Kč	  

KDY	  TO	  NEFUNGUJE	  (WTP	  ICER/QALY)	  –	  
LEVNÝ	  LÉK	  S	  HORŠÍMI	  KLINICKÝMI	  VÝSLEDKY?	  

	  
ü  Posuzovaný	  lék	  je	  sice	  levnější,	  ale	  i	  méně	  účinný	  s	  nižší	  kvalitou	  

života	  –	  přesto	  s	  hodnotou	  ochoty	  pla7t	  za	  ICER/QALY	  je	  mu	  
přiznána	  úhrada	  a	  je	  uvedený	  do	  systému…	  Bude	  vyřazen	  dražší	  
již	  hrazený	  standard?	  

	  
Naštěs,	  zákonodárce	  myslel	  na	  tuto	  alterna:vu	  a	  vzhledem	  k	  dikci	  ustanovení	  §15	  

odst.	  8	  zákona	  o	  veřejném	  zdravotním	  pojištění,	  nelze	  takovou	  hodnocenou	  
intervenci	  považovat	  za	  nákladově	  efek:vní	  
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Nákladově	  efek7vní	  jsou	  LP	  dle	  Zákona	  o	  veřejném	  zdravotním	  
pojištění	  (č.	  298/2011	  Sb.)	  
ü  při	  srovnatelných	  nákladech	  přinášejí	  stejný	  nebo	  vyšší	  
terapeu7cký	  účinek	  

ü  spočívající	  v	  prodloužení	  života,	  zlepšení	  kvality	  života	  nebo	  zlepšení	  
podstatného	  a	  měřitelného	  kritéria	  příslušného	  onemocnění	  

ü  při	  alespoň	  srovnatelném	  terapeu7ckém	  účinku	  
znamenají	  nižší	  celkové	  náklady	  pro	  systém	  zdravotního	  pojištění	  
ü  při	  vyšších	  nákladech	  a	  vyšším	  terapeu7ckém	  účinku	  je	  tento	  

poměr	  srovnatelný	  s	  jinými	  terapeu7ckými	  postupy	  hrazenými	  
z	  prostředků	  zdravotního	  pojištění	  

	  
Z	  tohoto	  důvodu	  je	  nutné	  v	  analýzách	  prezentovat	  kromě	  
výsledného	  ICER	  i	  náklady	  a	  účinnost	  pro	  obě	  intervence	  zvlášť.	  

DEFINICE	  NÁKLADOVĚ	  EFEKTIVNÍHO	  
LÉČIVÉHO	  PŘÍPRAVKU	  -‐	  ČR	  
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účinnost	   Kvalita	  
života	  

QALY	   Náklady	  	   ICER/QALY	  

Standard	   8	   0,5	   4	   500	  000	  Kč	  

Posuzovaný	  
lék	  

5	   0,9	   4,5	   1	  000	  000	  Kč	  

0,5	   500	  000	  Kč	   1	  000	  000	  Kč	  

KDY	  TO	  NEFUNGUJE	  (WTP	  ICER/QALY)	  –	  
DRAHÝ	  A	  MÁLO	  ÚČINNÝ	  LÉK	  S	  DOBROU	  QOL?	  

	  
ü  Posuzovaný	  lék	  je	  dražší,	  méně	  účinný	  s	  vyšší	  

kvalitou	  života	  –	  přesto	  s	  hodnotou	  ochoty	  pla7t	  
za	  ICER/QALY	  je	  mu	  přiznána	  úhrada	  a	  je	  uvedený	  
do	  systému…	  
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ü  Pro	  některá	  onemocnění	  kde	  není	  žádná	  léčba	  
(podpůrná)	  nebo	  jen	  velice	  laciná	  dojde	  k	  zabránění	  
přístupu	  inovací	  

ü  Naopak	  tam	  kde	  je	  trvalý	  přísun	  nových	  léků	  (drahé	  
alterna7vy)	  budou	  snadno	  nová	  léčiva	  vstupovat	  

ü  Diskriminace	  nových	  LP	  ve	  srovnání	  s	  již	  hrazenými	  
přípravky	  

ü  Neexistence	  jednotné	  metodiky	  na	  hodnocení	  QALY	  
ü  Neexistence	  kalibrovaných	  dotazníků	  na	  měření	  QALY	  

na	  české	  populaci	  	  	  

DŮVODY	  PROČ	  PARAMETR	  ICER/QALY	  NEMŮŽE	  BÝT	  
POSUZOVÁN	  DOGMATICKY	  	  

PARAMETR	  QALY	  LZE	  ZACHOVAT,	  ALE	  JE	  TŘEBA	  K	  NĚMU	  DALŠÍ	  PARAMETRY	  –	  POTŘEBA	  
LÉČBY	  V	  DANÉ	  OBLASTI,	  TÍŽE	  ONEMOCNĚNÍ,	  SOCIÁLNÍ	  POTŘEBA	  (DĚTI...)	  	  	  
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