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OSNOVA 

• Principy 

• Zahraniční inspirace 

• Aktuální situace v ČR 

• Panelová diskuse 



MARY BAKER V PRAZE (31. ŘÍJNA 2012) 

PACIENTSKÁ AKADEMIE 

• prezidentka European Brain Council 

• Volná citace: 

• „….pacientské organizace se musí naučit rozumět a 
pracovat s výsledky EBM a HTA“ 

 

• HTA summer school for patient groups (partnerem LSE) 



VELMI AKTUÁLNÍ TÉMA… 

• ISPOR Congress 2013 (květen) 

– FIRST PLENARY SESSION:  
FINDING THE PATIENT IN HEALTH RESEARCH & POLICY 

– SECOND PLENARY SESSION:  
FINDING THE PATIENT IN THE DRUG DEVELOPMENT 
PROCESS 

• Patient-centered outcomes 

• Patient-reported outcomes 

• Patient-important outcomes 

• Patent-based HTA 

 

 



PROČ ??? 

• Protože všichni jsme (potenciální) pacienti 

• Protože zdravotní péče je solidárně hrazena z našich 
daní (individuální pojištění v ČR neexistuje) 

• Protože účast veřejnosti/pacientů zvyšuje transparenci 
rozhodovacích procesů 

• Protože HTA (4. překážka) může oddálit dostupnost  

R
x 

HTA review 
~ 2 years 

New drug 
application & review                                          

~ 2 years Preclinical & clinical development                               
~ 8 years 



PROTOŽE POHLED PACIENTA JE UNIKÁTNÍ/JINÝ 





DEFINICE HTA 

• Multidisciplinární proces, který shromažďuje a 
hodnotí informace o  
– medicínských,  
– sociálních,  
– ekonomických  
– a etických dopadech používání medicínských 

technologií.  
• Hodnocení je prováděno systematickým, 

transparentním a nezkresleným způsobem s cílem 
připravit informace pro zdravotní politiku, která je 
účinná, bezpečná, orientovaná na pacienta a 
poskytuje nejvyšší možnou hodnotu (value).  

www.eunethta.net 



KDO JE PARTNEREM PRO HTA? 

• PACIENTI 

– Pacientské organizace/skupiny 

– V ČR poměrně velká roztříštěnost a neshoda, ale zástupci 
dostupní 

– Hájí skupinové/individuální zájmy 

• ZÁSTUPCI VEŘEJNOSTI 

– Celospolečenská perspektiva 

– Kdo to je? 

– Jak reflektovat názory/hodnoty veřejnosti na medicínské 
technologie (NICE Citizen´s Council)? 

 



HTA ORIENTOVANÉ NA PACIENTA 

Otázky v HTA řešené HTA procesy 

Orientace na problémy pacientů  
(NE lékařů, NE systému) 

Aktivní účast pacientů 

Perspektiva pacienta  
(více než perspektiva občana, 
daňového poplatníka) 

Respektování vyváženého vztahu 
lékař-pacient a společného 
rozhodování 

Zahrnutí preferencí pacienta  
(PRO/HRQoL/QALY) 

Motivace k aktivnímu přistupu 
pacientů ke zdraví (životní styl) 

Bridges 2007 



JAKÁ JE ROLE PACIENTŮ? 

• Vstupy do „vědecké“ domény (sesearch) 

– Postoje, preference, nezastupitelná data 

– Perspektiva pacienta (HRQoL, PRO) 

 

• Aktivní účast v procesu  

– Výběr priorit 

– Fáze posouzení/rozhodování 

– Implementace doporučení 

– Zpětná vazba 



RŮZNÉ MODELY ÚČASTI V PROCESU HTA 

• Přímá účast veřejnosti/pacientů 

– Členové komisí, které rozhodují 

– Poradní sbory 

– Mandatorní stanoviska 

• Kontrola procesu/sdílená odpovědnost a kontrola 

– Dostupnost HTA dokumentů na www 

– Pacientské rady (Citizens Council) 

– Odvolací proces – možnost napadnout rozhodnutí 

 



PŘÍKLAD KANADA 



NICE – CITIZENS COUNCIL 

• 30 členů odpovídající demografickému vzorku UK 

• 1 člen = 3 roky 

• = zpětná vazba zahrnující „pohled veřejnosti“ v 
etických, morálních a sociálních otázkách – Social Value 
Judgements 

• NICE guidances: 

– Pacientské organizace mají stejná práva na ovlivnění jako 
odborné společnosti 

 







CO POVAŽUJÍ OBČANÉ ZA PODSTATNÉ… 

• Náhodný výběr 16 jedinců z 1600 – Alberta/Kanada 

• 2,5 denní trénink v HTA – prezentace, diskuse, různé technologie 

• Identifikováno 13 kritérií, která byla následně panelem oceněna 

Menon 2008 



NÁVRH SYSTÉMU HTA V ČR 

Hodnocení  
(assessment) 

Posouzení 
(appraisal) 

Rozhodnutí 
(decision) 

Komise pro nové 

technologie 

-MZd 

-VZP, SZP 

- OS 

- občané/pacienti 

-(výrobci) 

Různé pro každou 

technologii 

 - správní řízení 

SUKLu 

-Číselníky ZP 

- DRG 

- MZd 

Light – HTA 

-dossier žadatele 

- odborní oponenti 

-Hearing 

- HTA assessment 

report 





PACIENT JAKO INFORMOVANÝ PARTNER 



CESTA K VYŠŠÍ EFEKTIVITĚ? 

Bridges 2007 

Informovaný pacient = odpovědný pacient  



PŘEKÁŽKY ZAPOJENÍ PACIENTŮ/VEŘEJNOSTI 
DO HTA V ČR 

• Neochota hledat vhodný model („chceme je tam?“) 

• Informační asymetrie 

• Roztříštěnost pacientských skupin - ?společný zájem? 

• Kapacity (odborné, finanční) 



Děkuji za pozornost ! 
www.iheta.org 

 
dolezal@iheta.org 

http://www.iheta.org/
http://www.iheta.org/


PANELOVÁ DISKUSE 

• Anna Arellanesová, René Břečťan -  ČAVO 

• Jana Pelouchová, DIAGNÓZA CML 

• Ondřej Dostál, D&D Health 



OTÁZKY 

• Jak vnímáte současné postavení? 

• Lze srovnat minulý stav se současností? 

• Je lepší vtáhnout do hry pacienty nebo zástupce 
veřejnosti? 

• V jaké fázi by měli pacienti do rozhodovacího procesu 
vstupovat? 

• Existuje nějaký Evropský model, který se Vám líbí? 

 


