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1. Popis zdravotního stavu 

 

2. Ohodnocení zdravotního stavu 

hodnoty/utilita 

vyjádření preference zdravotního stavu 

ordinální preference 

kardinální preference 

rating scale (VAS) 

time trade-off (obětování kvantity za kvalitu) 

standard gamble 

Ohodnocení zdravotního stavu 
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dvoukrokový systém 

1. obecný systém pro popis zdravotního stavu 

 

 

2. ohodnocení daného zdravotního stavu 

 

 

 

příklady 

EQ-5D (EuroQol) 

HUI 

SF-6D 

Multi-attribute utility systems (MAUS) 

profil 

index – preferenční váha 

(vstup pro výpočet QALY) 
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Dolan et al., 1995 

Ohodnocení zdravotního stavu – EQ-5D 

5 dimenzí  
pohyblivost, sebeobsluha, obvyklá činnost,  

bolest/obtíže, úzkost/deprese 

3 úrovně 
1 žádné potíže / 2 určité potíže / 3 extrémní potíže 

 

rok 1993 

preference reprezentativního vzorku  

3395 osob z Anglie, Skotska, Walesu 

metoda Time Trade-Off 

243 (35) + 2 (bezvědomí, smrt) zdravotní stavy 

utilita nejlepšího stavu 1, utilita úmrtí 0 

celkem hodnoceno pouze 45 stavů 

každý respondent hodnotil 13 stavů 

interpolace hodnot pro ostatní zdravotní stavy – 

využití statistického regresního modelu 
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Validita EQ-5D 

Interní validita – zdroje neurčitosti 

design ohodnocovací studie (např. volba podmnožiny stavů) 

předpoklady uvedeného statistického modelu 

predikční neurčitost 

Externí validita 

různé ohodnocení stejného stavu v různých zemích (metoda TTO) 
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Selected EQ-5D health states

Denmark

Germany

Japan

Netherlands

Spain

UK

USA

Zimbabwe

EQ-5D index calculator, Szende, Oppe, Devlin, staženo z economicsnetwork.ac.uk  
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Pětiúrovňový EQ-5D 

známé nevýhody EQ-5D 

ceiling effect (plné zdraví v EQ-5D, ale ve skutečnosti 

určité zdravotní obtíže) 

problém v měření malých změn zejména u mírnějších 

zdravotních problémů 

nedostatek dimenzí pro některé choroby (např. VPMD) 

rozhodnuto, že pětiúrovňová verze může zvýšit reliabilitu a 

senzitivitu, zachovat proveditelnost a redukovat ceiling effect 

pět úrovní: no problems, slight problems, moderate problems, 

severe problems and unable to/extreme problems 

Herdman et al., Qual Life Res 2011 
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kalibrační studie probíhají 

 

 

 

 

 

 

 

v mezičase byla provedena „přechodová“ studie 

respondenti vyplňují oba dotazníky 

(neparametrická) predikce 3L odpovědi z 5L odpovědi 

Odvození preferencí pro EQ-5D-5L 

www.euroqol.org 

EQ-5D-5L Valuation Study Pilot Live 

Spain Completed Completed 

Netherlands Completed Completed 

China Completed Completed 

England Completed Recruiting 

Canada Completed Recruiting 

Northern Ireland/Wales/Scotland Completed April 2013 

Singapore April 2013 May 2013 

Germany April 2013 June 2013 

Hong Kong April 2013 June 2013 
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Validita měření QALY 

předpoklad, že QALY zachycuje společenské preference stran rozdělení 

finančních prostředků 

všechny QALY musí mít stejnou hodnotu! 

 

protipříklady 

větší hodnota intervencí (QALY) u vážně nemocných pacientů 

independent concern for severity 

(zvláště výrazně preferovány život zachraňující nebo prodlužující) 

význam předchozího zdravotního stavu, dostupnost jiné léčby 

délka a posloupnost zdravotních stavů 

 

koncept QALY neuvažuje význam ekvity (společensky významné téma) 

ekvitní váhy, transformace obvyklých utilit na společenské váhy 

 

Nord et al., Value in Health 2009; McGregor & Caro, Pharmacoeconomics 2006 
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Příklad: Validita měření QALY 

Ubel et al., Int J Tech Assess Health Care 1999 
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Měření zdravotních preferencí pro odhad  
utility a QALY 

Nord et al., Value in Health 2009; McGregor & Caro, Pharmacoeconomics 2006 

zdravotní preference 

velká diverzita v možných metodikách odhadu 

(SG > TTO > RS, párové srovnávání, různé dotazníky) 
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Měření zdravotních preferencí pro odhad  
utility a QALY 

Kopec & Willison, J Clin Epi 2003; McGregor & Caro, Pharmacoeconomics 2006 

zdravotní preference 

velká diverzita v možných metodikách odhadu 

(SG > TTO > RS, párové srovnávání, různé dotazníky) 
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Měření zdravotních preferencí pro odhad utility a QALY 

McGregor & Caro, Pharmacoeconomics 2006 

zdravotní preference 

velká diverzita v možných metodikách odhadu 

(SG > TTO > RS, párové srovnávání) 

senzitivita různých nástrojů pro různé domény HRQoL 

 

hledisko 

obecně: pacienti (ex post) vs. obecná populace (ex ante) 

příklad: disutilita erektilní disfunkce 

(zdraví) muži (0,26) vs. lékaři (0,05-0,15) vs. partnerky (0,02) 

 

reliabilita (opakovatelnost měření) 

může být poměrně nízká 
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Reliabilita 

konzistence v opakovaných měřeních 

důkaz, že koncept je pochopitelný širokou skupinou respondentů 

reliabilita 

test-retest  

interrater 

Gold, Cost-effectivness in health and medicine 1996; Froberg & Kane, J Clin Epid 1989  
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Reliabilita 

Groome, et al., J Clin Epi 1999 
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Škály v biostatistice 

nominální (barvy) 

ordinální (malý-střední-velký) 

kardinální (kvantitativní) 

intervalová (teplota) 

pozitivní lineární transformace 

 [°C] = ([°F] − 32) × 5⁄9 

případ kvality života – není jednoznačná nula 

poměrová (délka) – přirozená a jednoznačná nula 

pozitivní multiplikativní transformace 

1 m = 100 cm 

případ délky života 
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Je intervalový charakter preferencí/QALY problém? 

Drummond et al. (2005) 

intervalová škála je plně postačující 

umožňuje běžnou parametrickou statistiku: 

průměr, směrodatnou odchylku, t-test, medián 

komparativní analýza – práce s rozdíly je validní 

 

Duru et al. (2002) 

2 měsíce x 5 °C vs. 1 měsíc x 25 °C 

2 měsíce x 41 °F vs. 1 měsíc x 77 °F 

výsledky s různých studií nejsou porovnatelné 

Prieto & Sacristán (2003) 

návrh alternativního výpočtu QALY pomocí operací s 

komplexními čísly 
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Závěr – výhody QALY 

Drummond et al. Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes 2005 

kdy by měla být využita analýza užitečnosti nákladů 

1. kvalita života je primární výsledek 

2. kvalita života je důležitý výsledek 

(program ovlivňuje mortalitu i morbiditu) 

3. potřeba srovnat programy s různě měřenými výsledky 
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„Závěr“ 
consensus statement (ISPOR development workshop) 

QALY jsou jeden ze vstupů (týkajících se zdraví) pro rozhodování o 

zdraví a zdravotní péči 

QALY mají různé užití (alokace prostředků ve zdravotní péči, ale i 

individuální rozhodování – hledisko) 

zdraví je jeden z determinantů blahobytu 

ex ante i ex post preference mohou být důležité 

cost per QALY dostatečně nezohledňuje otázky ekvity 

různé metody ohodnocení zdraví dávají různé výsledky,  

což vyžaduje další výzkum k nalezení nejvalidnějších nástrojů 

tradiční metoda načítání QALY v čase je příliš zjednodušující 

(není QALY jako QALY) 

je potřeba vytvořit referenční metodu výpočtu QALY 

(zlepšení srovnatelnosti) 

 

 

 Drummond et al., Toward a consensus on the QALY, Value in Health 2009 



Děkuji za pozornost 

Další informace a dokumentaci najdete na 

www.pharmaround.cz 


