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OSNOVA

• Přehled taxonomie schémat

• Zkušenosti ze světa

• Aplikace v ČR
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NIC NOVÉHO POD SLUNCEM….
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PROČ?

• Reakce na zvyšující se ceny léčiv a omezené veřejné rozpočty

• Plátci tlačí na racionálnější využívání zdrojů

• Zavedení (explicitní, implicitní) hranice ochoty platit

• Jak se vyrovnat s rostoucími náklady?
1) Zvýšení spoluúčasti pacientů

2) Omezování na subpopulace, omezení množství

3) Tlak na CE a BIA

4) Referencování

5) Odmítnutí hrazení

6) Vtáhnout výrobce do hry

Procesy ve zdravotnictví jsou již tak komplexní, že nikdo nemůže nabídnout 
garanci „good outcomes“ 
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HISTORICKÁ ROVNOVÁHA SDÍLENÍ RIZIKA

• inovace ohodnoceny a 
uhrazeny až po 
prokázaném efektu 

• nutnost opustit 
model, že vše co je 
objeveno, vyvinuto a 
vyrobeno bude také 
uhrazeno 
(„blockbuster model“)

• plátci (a pacienti) vystaveni 
riziku, že lék nedosáhne 
potřebných výsledků a platí 
za nedostatečný efekt 

• = plýtvání veřejnými 
prostředky („opportunity
costs“)

Riziko výrobce

Riziko plátce
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TERMINOLOGIE

Risk-sharing agreements, Risk-sharing schemes, Patient access
schemes (PAS)

• Dohoda o sdílení rizika, nejčastěji mezi výrobcem a plátcem/regulátorem

• Musí být vyvážené riziko z obou stran a měřitelné výstupy

Managed entry agreements (MEAs) = řízený vstup

Performance-based, outcomes-based agreements
• Úhrada je odvozena od měřitelného parametru 

• Je závislá na dosažení určitého „outcome“

Coverage with evidence development
• dočasná/podmíněná úhrada

Access with evidence development
• podmíněné schválení LP, než byl podroben úplnému a přiměřenému testování 

(odlišné v různých zemí)
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VARIABILITA, NEJISTOTA, RIZIKO

CEA, 
BIA

 nákladů

 přínosů

Velikost 
populace

Dávkování
Frekvence podání

Délka léčby

Effectiveness
Rizikovost 

Alternativní léčba

Epidemiologie
Diagnostika

Indikační omezení

Variabilita Nejistota

RIZIKO = HODNOTA INFORMACE ROSTE
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Schéma Důvody 

Kontrola budgetu Ekonomická udržitelnost

Otázka nejistoty účinnosti a
nákladové efektivity

Převoditelnost výsledků na jiné 
populace
Dlouhodobá účinnost
Dávkování, dávkovací interval, čerpání 
zdrojů; jiné komparátory

Kontrola a optimalizace použití Definice a kontrola cílové populace 
/subpopulace pacientů
Složitost technologie

DŮVODY K MEAS (KLEMP 2011)
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V OKAMŽIKU VSTUPU NEMUSÍM MÍT VŠECHNA 
DATA

➢ Proces se musí opakovat, pokud se změní základní parametry 
(ceny/náklady, potřeba, údaje o přínosech a rizicích)

Mám dostatek 
informací a 

existuje potřeba

Nemám dostatek 
informací, ale 

existuje potřeba

Mám dostatek 
informací, ale 

neexistuje 
potřeba

Dočasné/podmíněné 
zařazení a opakované 

hodnocení
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SVĚTOVÝ ROSTOUCÍ TREND…
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PBRS VE SVĚTĚ

Source: Carlson J. et al (2014)
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NEJEN ZEMĚ S ROZVINUTÝM HTA/HE
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VÝHODY A NEVÝHODY

VÝHODY NEVÝHODY

VÝROBCE

• Rychlejší vstup na trh
• Optimalizace použití

produktu (cost/benefit)

• Další náklady/administrativa
• Payback/discounts
• Effectiveness může být 

srovnávána s  efficacy
konkurenčního produktu

PLÁTCE

• Maximalizace „value“
• Dostupnost pro pojištěnce
• Kontrola rozpočtu
• Snížení nejistoty

• Další náklady/administrativa
• Obtížné opouštění již jednou 

zavedené léčby

PACIENT /
SPOLEČNOST

• Rychlejší  přístup ke slibným 
intervencím

• Investice sledují inovace

• Překážky přístupu 
(specializovaná centra)

• Obtížné opouštění již jednou 
zavedené léčby
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Source: Carlson 2010

KLASIFIKACE R-S SCHÉMAT
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ZJEDNODUŠENÝ PŘEHLED

Čisté finanční schémata Na úrovni pacienta Iniciační terapie hrazená výrobcem

Plátce hradí omezený počet 
dávek/cyklů a následně pokračuje 
výrobce

Na úrovni populace Maximální objem („price-volume“)

Maximální podíl na trhu („market 
share“)

Schémata založená na 
výsledku
(outcomes-based)

Podmíněná úhrada Dočasná úhrada podmíněná sběrem 
dat a jejich analýzou

Hrazení v léčbě je podmíněno 
dosažením nějakého klinického 
parametru

Úhrada navázaná na 
výsledek u 
konkrétního pacienta

Garantování klinického efektu 
(pojišťovna hradí jen respondéry)

Výrobce hradí přesnou identifikaci 
vhodných pacientů (např. 
genotypizace)

Hájek, Doležal 2017
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DUBEN 2017

• BE, NL, UK, SE, IT, CZ, FR; n=164

Performance-based schémata využívá zejména Itálie, kde 
se ale jedná o obdobu našich indikačních omezení a jejich 
monitorování v klinické praxi
Holandsko od nich ustupuje protože jsou neflexibilní a 
trvají příliš dlouho – již přijdou nové léky, změní se 
komparátory, diagnostika, segmentace pacientů 
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Počty MEAs z SI, HU, LV, EE, RO  
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Nejvíce MEAs v ATC skupině L, 
která obsahuje i protinádorové
léky
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MEA/PAS/risk-sharing
- aplikace v ČR
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VILP JAKO TYP MEA

• Cíl: získat data z reálné klinické praxe

• Podívat se na to jaké:
• výsledky (účinnost, bezpečnost)

• cílová populace (odlišné IO vs. SPC) 

• reálné dávkování (…a reálné náklady)

• Pokusit se o srovnání s daty z klinických studií (pokud je to možné…léčená 
populace, režim)

Na základě těchto reálných dat kalkulovat CEA
případně upřesnit BIA

ALE…REALITA:
- Limity 3letého sběru dat (de facto 2 letého), malé soubory
- SUKL stejně považuje za základní scénář dle RCT
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PŘÍPADY, KDY ZP VYŽADUJÍ RS

CEA s ↑ ICER

neschopnost doložit 
nákladovou 

efektivitu / VILP

CEA s ↓ ICER
(<WTP) + 

↑ dopad do rozpočtu

• orfany, onkologika
• Obavy plátců z excesivních a 

nekontrolovaných nákladů

• cesta ke slevě, pokud možná, SUKL 
není ochoten pozitivně rozhodnout
před dosažením dohody

• může se jednat o VILP nebo non-VILP

• Minimální počet produktů
• Registr může přinést unikátní data
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JAK REFORMOVAT VILP

• VILP = dočasná omluvenka ze splnění hranice ochoty platit (1,2 mil. 
Kč/QALY) = urychluje dostupnost inovativních/drahých léků

• Co se změní za 3 roky

• Klesne cena nového léku (naše zkušenost až o 20-40%)

• Někdo jiný (komparátor) dostane trvalou úhradu

• Objeví se nová evidence (ne ta v ČR)

• Sběr dat přes VILP registr by neměl být mandatorní, zvláště tam, 
kde nelze zjistit nic nového

• Lhůtu pro RWE sledování upravovat individuálně vzhledem k 
primárnímu cíli sledování a požadované velikosti analyzovaného 
vzorku (sample size calculation)

• Lépe by měl být ošetřen výstup z dočasné úhrady – proces 
hodnocení SUKLu/předvídatelnost
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EVEROLIMUS (EVEROLIMUS TEVA) - AFINITOR - MRC
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• Limitace celkových nákladů léčby VILP

• Poskytnutí slev z ceny VILP

• Vazba úhrady na smluvně stanovenou míru účinnosti 
či výsledek léčby = Outcomes/performance-based

92/2008 SB (MEGAVYHLÁŠKA)
– „SMLOUVA O SDÍLENÍ RIZIK“
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SCHÉMATA, KTERÁ SE APLIKUJÍ

Budget-cap + pay-back (limitace celkových nákladů)
• při vysokém dopadu na rozpočet s obtížně kontrolovatelnou

preskripcí
• př. diabetologie (nová antidiabetika - FORXIGA)

Sdílení nákladů (cost-sharing)
• výrobce nabízí kompenzaci za přesně definovaný náklad ZP
• GILENYA v terapii MS – náklady na monitorování

Prostá sleva z ceny (discount)
• problematicky vykonatelné – cena pro zdravotnické zařízení klesá, ale 

úhrada zůstává
• možno pay-backem

Vazba na parametr účinnosti (Outcome-based)
• málo využívaná/nutnost klinického registru
• pozitivní i negativní vymezení, tj. nejen odměna, ale také penalizace



27

PRAKTICKÉ PROVEDENÍ V ČR

1. Schémata, která jsou upravena v IO

• vazba na konkrétní klinický parametr

• ne vždy ale musí být outome-based – čisté zastropování

• vynutitelná na předepisujícím/centru

2. Schémata (neveřejná) vyplývající z dvoustranné smlouvy mezi
výrobcem a ZP

• zastropování/slevy/data delivery

• neovlivňují praktický způsob použití

• ALE, mohou ovlivnit reálnou dostupnost (efekt 101. pacienta)
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PRAKTICKÁ ÚSKALÍ REALIZACE

ZP

poskytovatelMAH

distribuce

smlouvy
úhrada
vykazování
?reálná cena?

risk-sharing
data/kontrola

Dodávky platba
(sleva, bonus)
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RIZIKO NAD/PODHODNOCENÍ POPULACE V BIA

PRO RISK-SHARINGOVÉ DOHODY

• BIA v současnosti přímý vliv na smlouvy o sdílení rizik se ZP: zj. v podobě budget-capů

Příklady rizik špatně odhadnuté BIA

1) Výrazné podhodnocení léčené populace
• Např. v BIA, v 5. roce uvažuji 1000 pacientů (net BIA 50 mil Kč), reálný počet pacientů je nicméně například 

3000 (150 mil. Kč)

• Uzavřu budget cap na 1000 pacientů v 5. roce (tj. 50 mil Kč)

• Posléze ale bude výrazně více pacientů skutečně léčeno

• Nastane problém, neboť tyto pacienty bude hradit firma („prodělám“ 100 mil. Kč, resp. vydám zadarmo)

2) Výrazné nadhodnocení léčené populace
• Reálné léčeno 3000 pacientů (opět net BIA 150 mil Kč)

• Ve své BIA „pro jistotu“ odhadnu, že bude léčeno 5000 pacientů (BIA 250 mil. Kč)

• Problém → pro pojišťovnu bude znamenat vysoký dopad do rozpočtu = bude požadovat slevu / nebude 
chtít zařadit přípravek do systému hrazené péče

• Často složité hledání rovnováhy

Podhodnocená BIA
(hradí firma)

Nadhodnocená BIA
(nehradí pojišťovna)
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ZÁVĚRY

• Nová onkologika narážení na možnosti systému a ochotu (plátců) je hradit 
v neomezené míře – vytváří se protiregulace (nejnižší ceny v EU, hranice 
ochoty platit, indikační omezení, omezení rozpočtů)

• ČR má již minimálně 3letou historii aplikace (v průběhu 2014) a je v tomto 
směru standardní zemí EU

• Proces vyjednání RS neměl zdržovat přístup inovativních léků k pacientům 
(potřeba formálních pravidel/lhůt; paralelně s hodnotící fází na SUKL –
některé ZP odmítají)

• Risk-sharingové dohody by měly mít určitou míru transparence (ne 
konkrétní výše finančního plnění, ale minimálně identifikace typu RS – IT, 
UK, SE)

• Tam, kde to je možné, aplikovat schémata založená na výsledku 
(performance/otcomes-based)

• Systém VILP by měl být zachován (rychlejší vstup), ale racionalizován 
(potřeba sběru dat – sběr dat jen v případě odstranitelné nejistoty, 
individuální délka, předvídatelnost ukončení schématu)
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DĚKUJI ZA POZORNOST


