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Zoznam skratiek
a pod. a podobne
a. i. a iné
AIC Akaike information criterion; Akaikeho informačné kritérium
atď. a tak ďalej
BIC Bayesian information criterion; Bayesianske informačné kritérium
CBA cost-benefi t analysis; analýza nákladov a prínosov
CCA cost-consequence analysis; analýza nákladov a dôsledkov
CEA cost-eff ectiveness analysis; analýza efektívnosti nákladov
CEAC cost-eff ectivenes acceptability curve; krivka prijateľnosti nákladovej 
 efektivity
CEP cost-eff ectiveness plane; rovina (kvadranty) nákladovej efektívnosti
CMA cost-minimization analysis; analýza minimalizácie nákladov
CMP cievna mozgová príhoda
Cn náklady na novú (hodnotenú) liečbu
COI cost of illness; analýza nákladovosti
Cp náklady na pôvodnú (zaužívanú) liečbu
CUA cost-utility analysis; analýza užitočnosti nákladov
DES discrete-event simulation models
DRG diagnosis related group; skupiny súvisiacich diagnóz
DSA deterministická analýza citlivosti
EBM evidence based medicine; medicína založená na dôkazoch
En klinický dôsledok novej (hodnotenej) liečby
Ep klinický dôsledok pôvodnej (zaužívanej) liečby
EQ-5D European Quality of Life Questionnaire; štandardizovaný dotazník 
 na meranie kvality života
EUnetHTA European Network for Health Technology Assesment; Európske 
 združenie pre hodnotenie zdravotníckych technológií
HDP hrubý domáci produkt
HTA health technology assessment; hodnotenie zdravotníckych technológií
CHEERS consolidated health economic evaluation reporting standards; 
 konsolidované odporúčania pre podávanie správ o zdravotnícko-eko-
 nomických hodnoteniach
ICER incremental cost-eff ectiveness ratio; pomer inkrementálnych nákladov 
 na liečbu a inkrementálnych klinických dôsledkov
ICUR incremental cost-utility ratio; pomer inkrementálnych nákladov 
 na liečbu a inkrementálnych klinických dôsledkov



5ISPOR Slovakia, o.z. Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku, o.z. SLS

ISPOR In ternational Society for Pharmacoeconomics and Outcomes 
 Research; Medzinárodná spoločnosť pre farmako-ekonomiku 
 a výsledku výskumu
IM infarkt myokardu
ITC indirect treatment comparison; nepriame porovnanie liečiv
LYG life years gained; získané roky života
MCDA multicriteria decision analysis; viackritériová rozhodovacia analýza
MKCH medzinárodná klasifi kácia chorôb
mm Hg milimetre ortuťového stĺpca
MTC mixed treatment comparison; zmiešané porovnanie účinnosti
MWSA multi-way sensitivity analysis; viac-cestná analýza citlivosti
MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
napr. napríklad
NCZI Národné centrum zdravotníckych informácií
NICE National Institute for Health and Clinical Excellence
NMA network meta-analysis; sieťová meta-analýza
o.z. občianske združenie
OWSA one-way sensitivity analysis; jednocestná analýza citlivosti
PICOS population, intervention, comparator, outcomes, study; populácia, 
 intervencia, komparátor, výsledky, štúdie
PSA probabilistic sensitivity analysis; probabilistická analýza citlivosti
QALY quality-adjusted life years; rok života v štandardizovanej kvalite
r diskontná sadzba
SE standard error; štandardná chyba priemeru
SF-6D short-form six-dimension; 6-dimenzionálny skrátený dotazník 
 kvality života
SG standard gamble; štandardná lotéria
SLR systematic literature review;, systematický prehľad literatúry
SPC Summary of product characteristics; súhrn informácií o lieku
SR Slovenská republika
SSFE Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku
t časové obdobie
TTO time-trade-off ; metóda časového kompromisu
USD americký dolár
VAS visual analogue scale; vizuálová analógová škála
Z. z. zbierka zákonov
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Predslov

Predkladané Odporúčané postupy pre prípravu farmako-ekonomických analýz 
predstavujú historicky prvé odporúčania odbornej spoločnosti na Slovensku 
týkajúce sa farmako-ekonomiky. Vznikli na základe dopytu po metodických 
odporúčaniach, ktoré by zohľadňovali aktuálne medzinárodné trendy vo farma-
ko-ekonomike a  usmernenia medzinárodných odborných spoločností. K  účas-
ti na tvorbe predkladaných odporúčaní bola začiatkom roka 2019 vyzvaná celá 
členská základňa ISPOR Slovakia, o.z. a  široké auditórium, ktoré sa zúčastňuje 
odborných podujatí venovaných farmako-ekonomike na Slovensku. Prihlásení 
záujemcovia sa rozdelili do 8 pracovných podskupín, pričom každá podskupina 
sa venovala príprave určitej kapitoly odporúčaní. Každá podskupina sa najskôr 
podrobne oboznámila s  medzinárodne akceptovanými odporúčaniami odbor-
ných spoločností (ISPOR, EUnetHTA, INAHTA a pod.), mnohými publikovanými 
prácami z príslušných oblastí, ale aj odporúčaniami lokálnych odborných spoloč-
ností a autorít v rôznych krajinách, pričom najväčší dôraz sa kládol na odporúča-
nia platné v ekonomicko-geografi cky podobných krajinách (napr. Česká repub-
lika) a v krajinách, ktoré sa zohľadňujú pri posudzovaní farmako-ekonomických 
analýz na Slovensku (napr. Veľká Británia). Predbežné čiastkové návrhy odpo-
rúčaní boli prezentované v samostatnom bloku na konferencii Farmako-ekono-
mika a lieková politika v decembri 2019 a v novembri 2020 boli predložené na 
pripomienkovanie členskej základni ISPOR a SSFE na Slovensku. Po zapracovaní 
pripomienok sa prijala fi nálna verzia dokumentu.

Predkladané odporúčania sa opierajú predovšetkým o  publikované usmerne-
nia medzinárodných organizácií, o lokálne odporúčania odborných spoločností 
a zahŕňajú aj ďalšie všeobecne akceptované a využívané postupy navrhnuté re-
nomovanými odbornými autoritami. Odporúčania v  tejto publikácii môžu mať 
všeobecnejší charakter ako slovenské legislatívne normy či metodické usmer-
nenia vydané regulátorom a dokonca sa od nich v niektorých prípadoch môžu 
odkláňať, čo je v príslušných častiach vysvetlené a zdôvodnené.

Publikácia môže slúžiť ako metodický nástroj nielen pre všetkých, ktorí pripra-
vujú alebo hodnotia farmako-ekonomické analýzy, ale aj pre tých, ktorí sa chcú 
oboznámiť so základnými princípmi farmako-ekonomického hodnotenia.

ISPOR Slovakia, o.z. touto cestou vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorí sa zú-
častnili na príprave alebo pripomienkovaní predkladaného prvého vyda-
nia týchto odporúčaní, predovšetkým členom pracovnej skupiny vedenej 
Mgr. Marekom Psotom, PhD.

RNDr. Mária Bucek Pšenková, MPH
Prezidentka ISPOR Slovakia, o.z. 
a
PharmDr. Martin Višňanský, MBA, PhD, MSc
Predseda Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku, o.z. SLS
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1  Úvod

Farmako-ekonomické analýzy poskytujú informácie o  tom, či zdravotnícka 
technológia prináša dodatočný prínos vo vzťahu k nákladovosti a umožňujú tak 
prijímať rozhodnutia o účelnom vynakladaní fi nancií v zdravotníctve. Vo vše-
obecnosti sa ekonomické hodnotenie v oblasti zdravia defi nuje ako porovnáva-
cia analýza alternatívnych spôsobov účinku z hľadiska ich nákladov a dôsledkov 
(1). Pod pojem zdravotnícka technológia je možné zahrnúť všetky intervencie, 
ktoré sa využívajú v zdravotníctve na podporu a zlepšenie zdravia, vrátane lie-
kov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín a  prístrojov, ale napr. aj 
diagnostických a terapeutických postupov (2).

Na Slovensku, podobne ako v mnohých iných krajinách, sa farmako-ekonomic-
ké analýzy využívajú pri rozhodovaní o fi nancovaní zdravotníckych technológií 
z verejných zdrojov. Farmako-ekonomické hodnotenie je potrebné chápať ako 
súčasť širšieho procesu hodnotenia zdravotníckych technológií (health techno-
logy assessment; HTA), ktoré slúži ako nástroj pre rozhodovanie o fi nancovaní 
v zdravotníctve.

Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych 
pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon 
č. 363/2011 Z. z.) stanovuje kritériá pre zaraďovanie liekov, zdravotníckych po-
môcok a dietetických potravín do systému úhrad z verejného zdravotného po-
istenia a určuje kritériá, na základe ktorých je potrebné predložiť farmako-eko-
nomické hodnotenie. Pri liekoch určuje aj spôsob výpočtu hranice nákladovej 
efektívnosti a  umožňuje ich zaradenie do zoznamu kategorizovaných liekov 
len vtedy, ak sa náklady na rok života v  štandardizovanej kvalite nachádzajú 
pod touto hodnotou. Vyhláška MZ SR č. 422/2011 Z. z. o podrobnostiach far-
mako-ekonomického rozboru lieku (ďalej len Vyhláška MZ SR č. 422/2011 Z. z.) 
a Metodická pomôcka pre vykonávanie farmako-ekonomického rozboru lieku, 
medicínsko-ekonomického rozboru zdravotníckej pomôcky a medicínsko-eko-
nomického rozboru dietetickej potraviny (ďalej len Metodická pomôcka) posky-
tujú ďalšie usmernenia pre prípravu farmako-ekonomických analýz, avšak tieto 
dokumenty v súčasnosti už nerefl ektujú novelizované legislatívne úpravy.
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2 Hodnotenie nákladovej efektívnosti

2.1  Predmet a cieľ analýzy

Pri hodnotení nákladovej efektívnosti je potrebné jednoznačne zadefi novať pred-
met a cieľ farmako-ekonomickej analýzy. Tie sa samozrejme môžu odlišovať v zá-
vislosti od toho, kto je prijímateľom informácie o výsledkoch analýzy a za akým 
účelom sa analýza pripravuje, ale aj od širších fi nančných a organizačných aspek-
tov príslušného zdravotného systému a jeho rozhodovacích systémov (1). Okrem 
toho je potrebné uviesť, či sa hodnotenie vykonáva s  cieľom poskytnúť údaje 
potrebné pre rozhodovanie o prerozdeľovaní zdrojov v zdravotníctve, alebo kvôli 
iným účelom (napr. riešenie výskumnej otázky pre účely publikácie). Predmet aj 
cieľ analýzy musia byť v súlade so špecifi káciami študovanej populácie, hodno-
tenej intervencie a  relevantnej porovnávacej liečby, ako aj systému zdravotnej 
starostlivosti (3).

Na Slovensku sa farmako-ekonomické analýzy pripravujú najčastejšie za účelom splne-
nia legislatívnych požiadaviek pri predkladaní žiadostí o zaradenie liekov, zdravotníc-
kych pomôcok a dietetických potravín do systému úhrad.

2.2 Cieľová populácia

Cieľová populácia pacientov sa defi nuje na základe charakteristík pacientov 
(napr. demografi ckých ukazovateľov, rizikových faktorov a pod.), charakteristiky 
ochorenia (napr. epidemiológia, závažnosť ochorenia a pod.) a nastavenia zdra-
votného systému (celý systém alebo len jeho časť, napr. nemocnice a pod.). Cie-
ľová populácia pacientov vychádza zo schválenej indikácie technológie, avšak vo 
farmako-ekonomických analýzach sa môže od nej odlišovať a zahŕňať len určité 
jej podskupiny. Výber hodnotených podskupín môže závisieť od rôznych faktorov, 
ako je napr. účinok technológie v rôznych podskupinách, nákladovosť technoló-
gie, špecifi ká zdravotného systému, či dopad zavedenia technológie na rozpo-
čet platcu zdravotnej starostlivosti (4). Výber cieľovej populácie môže významne 
ovplyvniť výsledky farmako-ekonomického hodnotenia, nakoľko charakteristiky 
vybranej cieľovej populácie môžu ovplyvniť riziko vyplývajúce z ochorenia a tiež 
možnosť pacientov benefi tovať z liečby. To má vplyv na účinnosť technológie, ako 
aj na nákladovosť liečby a tým aj na výsledky analýzy.

Pri výbere a hodnotení podskupín pacientov je potrebné sa riadiť podrobnejšími 
usmerneniami (5). V správe z farmako-ekonomickej analýzy sa odporúča podrob-
ne popísať charakteristiky populácie hodnotenej v základnom scenári a analyzo-
vané podskupiny a podrobne zdôvodniť ich výber (3).
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Na Slovensku je v zmysle Zákona č. 363/2011 Z.z. potrebné, spolu so žiadosťou o zara-
denie lieku, zdravotníckej pomôcky, resp. dietetickej potraviny do systému úhrad uviesť 
návrh indikačného obmedzenia. Vyhláška MZ SR č. 422/2011 Z. z. vyžaduje uviesť vo 
farmako-ekonomickom rozbore opis cieľovej skupiny pacientov, prípadne podskupín 
pacientov a ich charakteristiku. Bližšie usmernenie poskytuje Metodická pomôcka, kto-
rá odporúča jasne špecifi kovať indikácie lieku alebo inej technológie a skupiny (pod-
skupiny) pacientov, na ktoré sa vzťahujú výsledky, popis aktuálnych možností liečby 
a úroveň zabezpečenia zdravotnej starostlivosti (ako sú primárna starostlivosť, nemoc-
ničná starostlivosť, domáca starostlivosť) a tiež epidemiologický profi l skupiny pacien-
tov a kľúčové parametre povahy ochorenia (ako sú priemerné trvanie choroby, prog-
nóza pre podskupiny pacientov, pridružené ochorenia, časy prežívania, počet relapsov 
a  spolupráca pacientov), ktoré sú dôležité pre porozumenie efektívnosti nákladov na 
jednotlivé formy liečby.

Základným predpokladom pri výbere cieľovej populácie (alebo jej podskupín) vo farma-
ko-ekonomickej analýze je súlad s indikáciou podľa SPC a navrhovaným indikačným 
obmedzením. Zároveň je potrebné, aby reprezentovala populáciu pacientov v  reálnej 
praxi na Slovensku. Výsledky analýzy by mali byť predložené pre všetky podskupiny 
pacientov špecifi kované v navrhovanom indikačnom obmedzení.

2.3 Typ analýzy

Pri hodnotení nákladovej efektívnosti sa využíva viacero typov farmako-ekono-
mických analýz (6):

• analýza efektívnosti nákladov (Cost-Eff ectiveness Analysis, CEA),

• analýza užitočnosti nákladov (Cost-Utility Analysis, CUA),

• analýza minimalizácie nákladov (Cost-Minimization Analysis, CMA),

• analýza nákladov a prínosov (Cost-Benefi t Analysis, CBA),

• analýza nákladov a dôsledkov (Cost-Consequence Analysis, CCA).

V praxi sa často využíva aj kombinácia viacerých typov farmako-ekonomických 
analýz (6). Všetky uvedené typy ekonomických hodnotení zdravotníckych tech-
nológií hodnotia nákladovosť, avšak líšia sa spôsobom merania dôsledkov v ob-
lasti zdravia. Pre účely farmako-ekonomického hodnotenia sa často využíva aj 
analýza nákladovosti (Cost of Illness, COI), nejedná sa však o komplexnú farma-
ko-ekonomickú analýzu a jej výsledky sa vo vyššie spomínaných farmako-ekono-
mických analýzach používajú predovšetkým ako zdroje nákladovosti (1). Dopad 
zavedenia technológie na rozpočty platcov sa hodnotí v analýze dopadu na rozpo-
čet, ktorej je venovaná samostatná kapitola.
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Posudzovanie nákladovej efektívnosti

Vzťah medzi nákladmi a prínosmi sa pri porovnávaní dvoch alebo viacerých in-
tervencií hodnotí pomerom inkrementálnej nákladovej efektívnosti (ICER; In-
cremental Cost-eff ectiveness Ratio), ktorý vyjadruje pomer rozdielu nákladov na 
liečbu a rozdielu klinických dôsledkov:

Cp – náklady na pôvodnú (zaužívanú) liečbu, Cn – náklady na novú (hodnotenú) lieč-
bu, Ep – klinický dôsledok pôvodnej (zaužívanej) liečby, En – klinický dôsledok novej 
(hodnotenej) liečby

Parameter ICER vyjadruje výšku potrebných dodatočných nákladov, ktoré je po-
trebné vynaložiť na získanie dodatočnej jednotky zdravia pomocou hodnotenej, 
vo väčšine prípadov novej technológie. V prípade CUA sa prínos novej liečby vy-
jadruje vo forme QALY, v prípade CEA sa používa parameter vhodný pre hodno-
tenie prínosu pri danom ochorení alebo prežívanie vyjadrené v rokoch života.

A. Analýza užitočnosti nákladov (Cost-Utility Analysis, CUA) sa používa v prí-
pade, ak hodnotená intervencia významne ovplyvňuje dĺžku aj kvalitu života 
alebo je v rámci danej intervencie ovplyvnených viac parametrov účinnosti 
a bezpečnosti. CUA je založená na meraní prínosu terapeutických interven-
cií pomocou tzv. rokov života upravených o štandardizovanú kvalitu (Quali-
ty-Adjusted Life Years, QALYs). Napríklad, ak daný liek predĺži život pacienta 
s určitým ochorením o 5 rokov a pacient hodnotí svoju kvalitu života ako po-
lovičnú (0,5) oproti plnému zdraviu, metóda predpokladá, že pacient vďaka 
liečbe získava 5 x 0,5 = 2,5 rokov života upravených o štandardizovanú kvali-
tu. CUA je v súčasnosti vo svete najpoužívanejšou metódou hodnotenia ná-
kladovej efektívnosti a mnohé krajiny ju využívajú ako súčasť rozhodovacích 
procesov o fi nancovaní nových technológií (2). Jej výhodou je predovšetkým 
možnosť porovnávania nákladovej efektívnosti intervencií naprieč rôznymi 
diagnózami a terapeutickými oblasťami. Na druhej strane je táto metóda aj 
často kritizovaná, pretože hodnotí len tri parametre (nákladovosť, prežívanie 
a kvalitu života) a nezohľadňuje niektoré ďalšie možné aspekty hodnotenia 
prínosu nových technológií (napr. sociálne a etické aspekty ochorenia) (1).

B. Analýza efektívnosti nákladov (Cost-Eff ectiveness Analysis, CEA) sa pou-
žíva v prípade porovnávania rôznych intervencií v rámci jedného ochorenia 
alebo zdravotnej komplikácie (napr. ak je hlavným cieľom liečby a tiež kľú-
čovým klinickým prínosom predĺženie strednej dĺžky života) (7). Tento typ 
farmako-ekonomickej analýzy sa využíva najmä v jurisdikciách, ktoré nevy-
žadujú hodnotenie prínosov prostredníctvom QALY (1). Tiež je preferovaný 
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vtedy, keď z objektívnych dôvodov nie je možné kvantifi kovať zmenu v kvali-
te života a teda nie je možné použiť CUA, napr. pri zriedkavých ochoreniach 
(8;9). Naopak, v prípade intervencie, ktorej vedľajšie účinky významne zni-
žujú alebo zlepšujú kvalitu života v dlhodobom časovom horizonte, je vhod-
nejšie použiť CUA (10).

Prínosy intervencie pri CEA sa vyjadrujú vo forme parametrov špecifi ckých 
pre dané ochorenie, ako napr. zníženie krvného tlaku v mmHg, počet zabrá-
nených klinických príhod, počet získaných rokov života a pod., pričom sa od-
porúča preferovať tzv. „hard-endpoints“ (napr. získané roky života [life years 
gained; LYG], počet zabránených klinických príhod), pred zástupnými uka-
zovateľmi, tzv. „surrogate endpoints“ (napr. zníženie cholesterolu, krvného 
tlaku a pod.). Výhodou CEA je to, že využíva parametre relevantné pri danom 
ochorení a umožňuje porovnávanie prínosov rôznych technológií v rámci ur-
čitého ochorenia pomocou tzv. Cost-eff ectiveness frontier (zavedený napr. 
v Nemecku) (11). Nevýhodou však je, že tento typ analýzy neumožňuje roz-
hodujúcim subjektom porovnávať výsledky nákladovej efektívnosti pri zavá-
dzaní technológií v rôznych terapeutických oblastiach.

C. Analýza minimalizácie nákladov (Cost-Minimization Analysis, CMA) sa 
používa pri porovnávaní intervencií s  porovnateľným profi lom účinnosti 
a bezpečnosti (napr. v prípade preukázaného štatisticky nevýznamného roz-
dielu v účinnosti a bezpečnosti). Spolu s CMA je potrebné predložiť dôkaz 
preukazujúci porovnateľnú účinnosť a bezpečnosť hodnotených intervencií 
doložením priameho (tzv. head-to-head), alebo nepriameho porovnania ran-
domizovaných klinických štúdií, meta-analýzy alebo sieťovej meta-analýzy 
(network meta-analysis; NMA) (12).

D. Analýza nákladov a prínosov (Cost-benefi t Analysis, CBA) vyjadruje nákla-
dy aj prínosy hodnotenej intervencie v  peňažných jednotkách. Umožňuje 
porovnanie „hodnoty“ rôznych technológií, napr. bypassu koronárnej artérie 
a skríningu rakoviny prsníka. Nevýhodou CBA je obťažnosť priradiť peňažnú 
hodnotu všetkým relevantným klinickým dôsledkom, vrátane zmien v dĺžke 
alebo kvalite života (13). Vzhľadom na metodologické problémy a  kontro-
verzie spojené s týmto typom farmako-ekonomickej analýzy sa CBA využíva 
menej často ako CUA alebo CEA a väčšinou sa neodporúča ako samostatná 
analýza v základnom scenári (tzv. base case), avšak môže byť vhodné ju využiť 
ako dodatočnú analýzu k CUA alebo CEA (13).

E. Analýza nákladov a dôsledkov (Cost-consequence Analysis, CCA) je 
typom ekonomického hodnotenia, v ktorom sú náklady na intervenciu a jej 
prínosy prezentované oddelene, čo čitateľovi umožňuje vytvoriť si vlastný 



14 Odporúčané postupy pre prípravu  farmako-ekonomických analýz na Slovensku

názor na ich relevantnosť a význam v kontexte svojich rozhodnutí (1). Zvy-
čajne sa vykonáva formou deskriptívnej tabuľky prezentujúcej výsledky účin-
nosti a odhady priemerných nákladov, vrátane vhodných ukazovateľov roz-
ptylu spojeného s každou porovnávanou intervenciou. CCA sa odporúča pre 
hodnotenie komplexných intervencií, ktoré majú mnohopočetné prínosy, 
napr. edukácia o životnom štýle pri diabete, intervencie v oblasti verejného 
zdravia, ktoré majú celý rad zdravotných a iných prínosov, ktoré sú ťažko me-
rateľné v spoločnej jednotke (1). CCA môže byť užitočná najmä pri štúdiách 
uskutočniteľnosti alebo pilotných štúdiách, keď nie je jasné, ktoré náklady 
a výsledky budú pre fi nálne štúdie najrelevantnejšie (1).

Tab.1 Prehľad typov farmako-ekonomických analýz.

V záujme zvýšenia využiteľnosti ekonomického hodnotenia sa odporúča použitie 
oboch základných typov analýz nákladovej efektívnosti, CEA aj CUA. Použitie 
CMA postačuje v prípade, ak sa preukáže, že účinnosť hodnotenej technológie 
a zaužívanej liečby (komparátorov) je porovnateľná. V odôvodnených prípadoch, 
ak nie je možné vykonať CEA alebo CUA, môže byť užitočnou alternatívou pou-
žitie CCA (6).

Legislatíva na Slovensku stanovuje typy analýz, ktoré sa vyžadujú pri predkladaní 
žiadostí o  zaradenie zdravotníckych technológií do systému úhrad. V  zmysle Zákona 
č. 363/2011 Z.z., môže byť liek zaradený do zoznamu kategorizovaných liekov, ak jeho 
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dodatočné náklady vynaložené z verejného zdravotného poistenia za jeden získaný rok 
života štandardizovanej kvality nepresiahnu legislatívne stanovenú prahovú hodno-
tu. Prahová hodnota za jeden získaný rok života štandardizovanej kvality sa v zmysle 
uvedeného zákona určuje ako násobok referenčnej priemernej mesačnej mzdy a koefi -
cientu prahovej hodnoty. Na Slovensku sa pri hodnotení nákladovej efektívnosti liekov 
uplatňuje tzv. fl exibilná prahová hodnota. Koefi cient prahovej hodnoty sa určuje indi-
viduálne pre daný liek a počíta sa ako súčet základného koefi cientu prahovej hodnoty 
a bodov získaných z hodnotenia posudzovaného lieku na základe kritérií stanovených 
Vyhláškou č. 93/2018 Z. z.

Zákon umožňuje tiež použitie analýzy minimalizácie nákladov, a to v prípadoch, keď sa 
preukáže, že posudzovaný liek má štatisticky nevýznamný rozdiel v účinnosti a bezpeč-
nosti a zároveň nižšiu nákladovosť v porovnaní s komparátorom.

Pri ostatných medicínskych technológiách (zdravotnícke pomôcky, ŠZM a  dietetické 
potraviny) vyžaduje Zákon č. 363/2011 Z. z. predloženie medicínsko-ekonomického 
rozboru zahŕňajúceho porovnanie technológie s inými dostupnými možnosťami liečby 
z hľadiska nákladovej efektívnosti, avšak typ farmako-ekonomickej analýzy sa v záko-
ne bližšie nešpecifi kuje.

2.4 Perspektíva hodnotenia

Perspektíva analýzy určuje, kto bude cieľovým prijímateľom výsledkov analýzy 
a tým defi nuje aj rozsah vstupných údajov zahrnutých do analýzy (14). Vo far-
mako-ekonomických analýzach sa najčastejšie využívajú dve základné perspek-
tívy, perspektíva platcu a spoločenská perspektíva. Okrem toho sa môže použiť 
aj perspektíva konkrétnej inštitúcie, perspektíva pacienta, alebo iných subjektov 
(6). Každá z týchto perspektív má svoje špecifi ká, ktoré je nutné v analýze zohľad-
niť. Keďže prijímateľom výsledkov farmako-ekonomickej štúdie môžu byť rôzne 
subjekty, nie je možné určiť jedinú správnu perspektívu (1). Napríklad odbor-
né spoločnosti odporúčajú použitie spoločenskej perspektívy, pretože tá zahŕňa 
všetky potrebné vstupné údaje a umožňuje porovnávať výsledky analýzy medzi 
jednotlivými krajinami (15). Ak sa vykonáva farmako-ekonomická analýza s cie-
ľom zaradenia technológie do systému úhrad, niektoré krajiny odporúčajú použiť 
v základnom scenári hodnotenie z perspektívy platcu zdravotnej starostlivosti so 
zahrnutím priamych nákladov, zatiaľ čo v niektorých iných krajinách sa preferuje 
hodnotenie zo spoločenskej perspektívy, zahŕňajúce aj výdavky iných sektorov 
(napr. sociálne výdavky, výdavky pacienta a pod.) a  stratu produktivity spôso-
benú ochorením. V záverečnej správe o výsledkoch analýzy je nutné zdôvodniť 
a  uviesť perspektívu, z  ktorej bola analýza vykonaná a  zároveň popísať vzťah 
k hodnoteniu nákladovosti (3).
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Na Slovensku sa vo farmako-ekonomických rozboroch za účelom získania úhrady liekov, 
ale aj zdravotníckych pomôcok a  dietetických potravín vyžaduje zahrnutie priamych 
medicínskych nákladov a uplatnenie perspektívy platcu, t.j. zdravotných poisťovní. Me-
todická pomôcka odporúča v analýze uviesť aj hodnotenie zo spoločenskej perspektívy, 
a to v prípadoch, ak nepriame náklady majú podstatný vplyv na výsledky analýzy (napr. 
pri diabetes mellitus, slepote a i.). V takom prípade je potrebné uviesť výsledky takejto 
analýzy oddelene od perspektívy platcu. Pri použití spoločenskej perspektívy má hod-
notenie nepriamych nákladov štandardne zahŕňať: a) sociálne výdavky, b) stratu daní 
a odvodov počas pracovnej neschopnosti a c) stratu produktivity.

2.5 Časový horizont

Časový horizont farmako-ekonomického rozboru by mal byť dostatočne dlhý, aby 
zachytával všetky merateľné aspekty a rozdiely klinických dôsledkov a nákladov 
medzi porovnávanými technológiami (1). Pri výbere časového horizontu je potreb-
né refl ektovať povahu ochorenia ako aj samotnej skúmanej populácie, a tiež to, či 
porovnávané technológie majú vplyv na prežívanie. Liečba chronických alebo akút-
nych chorôb s dlhodobými následkami má väčšinou dôsledky počas celého života 
pacienta. V tomto prípade sa odporúča použiť celoživotný horizont (1). Krátkodobý 
časový horizont je odôvodnený vtedy, ak medzi porovnávanými možnosťami liečby 
nie je rozdiel v účinnosti na úmrtnosť a dlhodobú mortalitu a rozdiely sa týkajú len 
krátkodobých ukazovateľov účinnosti a nákladovosti. Výber časového horizontu je 
potrebné v každej predkladanej analýze zdôvodniť. Výber časového horizontu sa 
odporúča zahrnúť do analýzy senzitivity, ktorá vyhodnotí jeho vplyv na výsledky 
analýzy (6).

Výber časového horizontu v analýzach nákladovej efektívnosti je na Slovensku stano-
vený v Metodickej pomôcke, v zmysle ktorej má byť časové obdobie použité v analýze 
„jeden liečebný cyklus alebo kalendárny rok a potom ďalších päť nasledujúcich rokov 
na obsiahnutie dlhodobých vplyvov, nie len krátkodobých následkov“. V tomto ohľade 
sa odporúčania obsiahnuté v tomto dokumente líšia od medzinárodne akceptovaných 
odporúčaní, na základe ktorých je potrebné pri niektorých ochoreniach použiť dlhodo-
bý, často až celoživotný časový horizont.

2.6 Komparátor - porovnávaná intervencia

Komparátorom v analýze nákladovej efektívnosti majú byť aktuálne využívané in-
tervencie v príslušnom zdravotnom systéme. Môže to byť jedna alebo viacero tech-
nológií či ich sekvencií, ktoré sa v danom čase používajú v rutinnej v klinickej praxi 
a je možné predpokladať, že ich bude hodnotená technológia nahrádzať. Kompa-
rátorom nemusí byť iba farmakologická, ale aj akákoľvek nefarmakologická inter-
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vencia, alebo tiež žiadna liečba, prípadne najlepšia podporná starostlivosť. Pokiaľ 
je v praxi používaných viacero metód, je vhodné porovnanie s tými, ktoré sú použí-
vané najčastejšie. V odôvodnených prípadoch sa používa aj mix terapií (ak existuje 
v reálnej praxi veľké množstvo podobne účinných a bezpečných intervencií, napr. 
antihistaminiká, antiretrovírusové režimy a  podobne). Výber komparátora pre 
určitú technológiu nemusí byť totožný s jej komparátorom v klinických štúdiách 
a  to kvôli tomu, že niektoré štúdie obsahujú len porovnanie s placebom alebo 
s takými liekmi, ktoré sa v čase prípravy analýzy v danom zdravotnom systéme 
aktuálne rutinne nepoužívajú. Niektoré HTA agentúry umožňujú aj používanie 
„off -label“ komparátorov (t.j. používané mimo schválenej indikácie), ak sa tieto 
používajú rutinne v klinickej praxi (napr. NICE vo Veľkej Británii) (7).  Odporúča 
sa, aby bol výber komparátora riadne popísaný a zdôvodnený, pričom je potrebné 
uviesť a vysvetliť všetky aspekty, ktoré viedli k výberu daného komparátora. Ak sa 
v analýze vynechá niektorý relevantný komparátor, je potrebné uviesť podrobné 
zdôvodnenie. Odporúčaným zdrojom pre odhad zastúpenia jednotlivých liečeb-
ných alternatív sú údaje platcov zdravotnej starostlivosti. Ak tieto údaje nie sú 
dostupné, môžu sa použiť publikované údaje o využívaní aktuálnych intervencií 
z ofi ciálnych zdrojov autorít, registrov, databáz poisťovní, lokálnych prieskumov, 
alebo iných sekundárnych zdrojov (1;6).

Požiadavky na výber komparátora vo farmako-ekonomických rozboroch za účelom zara-
denia lieku do systému úhrad sú na Slovensku zahrnuté vo Vyhláške MZ SR č. 422/2011 
Z. z. Podľa uvedenej vyhlášky sa má porovnanie vykonať „s medicínskou intervenciou 
alebo ich kombináciou, ktorá je štandardne používaná v podmienkach bežnej terape-
utickej praxe, môže byť plne alebo čiastočne nahradená použitím posudzovaného lieku 
a vo vzťahu k verejnému zdravotnému poisteniu je nákladovo najefektívnejšia. Na me-
chanizmus účinku liečiv sa neprihliada. Rozdiely v dĺžke liečby a dávkovaní liekov sa 
zohľadnia primerane“.

Vyhláška ďalej nešpecifi kuje pojem „nákladovo najefektívnejšia“ intervencia, pričom 
však žiadateľovi nemusí byť takáto informácia v čase prípravy analýzy dostupná. Pre-
to je vhodné vykonať porovnanie so všetkými štandardne používanými technológiami 
v podmienkach bežnej terapeutickej praxe na Slovensku. Ako dôvod vylúčenia niekto-
rých komparátorov by sa nemali uvádzať staršie analýzy nákladovej efektívnosti, pre-
tože ich výsledky už nemusia byť v čase predkladania analýzy platné (napr. z dôvodu 
zmien cien liekov a pod.).

Keďže vyhláška nešpecifi kuje, či majú byť v základnom scenári analýzy zahrnuté „off -la-
bel“ komparátory a lieky, ktoré v zmysle indikačných obmedzení nie sú pri danom ocho-
rení hradené, odporúča sa zahrnúť porovnanie s takýmito liekmi v doplnkovej analýze 
scenárov, aby sa poskytlo čo najkomplexnejšie hodnotenie zahŕňajúce všetky používané 
technológie.
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2.7 Účinnosť a bezpečnosť

Systematický prehľad literatúry
Vstupné údaje o účinnosti a bezpečnosti porovnávaných intervencií pre farma-
ko-ekonomické analýzy majú byť identifi kované v procese systematického pre-
hľadu literatúry (systematic literature review; SLR). SLR má byť vykonaný a po-
písaný v súlade s odporúčaniami (16); medzi iným majú byť uvedené informácie 
o použitých databázach, defi nícia kritérií PICOS (populácia, intervencia, kompa-
rátor, výsledky, dizajn štúdií), inklúzne a exklúzne kritériá ako aj spôsob hodno-
tenia vyhľadaných štúdií.

Účinnosť
Vo všeobecnosti sa meranie účinnosti liekov alebo iných technológií (eff ectivene-
ss - t.j. zlepšenie zdravia dosiahnuté v reálnych podmienkach) odporúča viac ako 
meranie pôsobivosti/účinku (effi  cacy - t.j. zlepšenie zdravia dosiahnuté v prísne 
kontrolovaných klinických podmienkach) (17;18). V mnohých prípadoch, najmä 
v prípade nových liekov alebo iných nových technológií, však výsledky z  reál-
nej praxe nie sú v čase predkladania farmako-ekonomickej analýzy k dispozícii. 
Údaje o komparatívnej účinnosti hodnotených technológií sú kritickým vstup-
ným parametrom farmako-ekonomickej analýzy, preto je dôležité, aby pochádzali 
z  dostatočne robustného zdroja. Pri voľbe zdroja údajov, či už z  kontrolovanej 
štúdie alebo štúdie z reálnej praxe, je potrebné túto skutočnosť dôkladne zvážiť. 
V prípade, že nie sú dostupné údaje z reálnej praxe (napr. z registra), je vhodné 
prevziať údaje o účinnosti z priamo porovnávajúcich kontrolovaných randomi-
zovaných štúdií alebo ich meta-analýzy, alebo združenej analýzy, tzv. pooling, 
identifi kovaných v procese SLR. Použitý prístup je potrebné z hľadiska metodiky 
a homogenity zahrnutých štúdií transparentne zdokumentovať v správe z eko-
nomického hodnotenia. Ak priamo porovnávajúce štúdie neexistujú, použije sa 
metodicky vhodne vykonané a popísané nepriame porovnanie. Ak sú dostupné 
údaje z reálnej praxe aj údaje z kontrolovaných štúdií, odporúča sa zvoliť na zákla-
de ich robustnosti jeden zdroj pre základný scenár a overiť vplyv použitia ďalších 
zdrojov v analýzach scenárov. Odporúča sa pre všetky porovnávané intervencie 
vychádzať z rovnakého typu údajov o účinnosti (nie je vhodné napr. pre rameno 
intervencie použiť údaje z kontrolovanej štúdie a pre rameno komparátora údaje 
z reálnej praxe).

Výsledky týkajúce sa účinnosti môžu byť koncové tzv. „hard-endpoints“ (počet 
úmrtí, relapsov, záchvatov atď.) alebo zástupné, tzv. „surrogate endpoints“ (hladi-
na cholesterolu alebo krvného tlaku). Ekonomické hodnotenie by malo byť zalo-
žené na koncových ukazovateľoch, resp. by mal byť popísaný proces transformá-
cie zástupných parametrov na koncové.
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V odôvodnených výnimočných prípadoch (najmä v prípade absencie iných úda-
jov) je možné doplniť vstupné údaje o účinnosti aj plauzibilnými odhadmi (napr. 
názormi odborníkov), ktoré by však mali vo všeobecnosti byť konzervatívne (6).

Nepriame porovnania účinnosti
Ekonomické hodnotenia často vyžadujú porovnanie účinnosti a  bezpečnosti 
posudzovaných technológií napriek tomu, že neexistuje ich priame porovnanie 
v klinickej štúdii. „V takomto prípade je možné uplatniť nepriame porovnanie, 
medzi ktoré sa zaraďuje:
• indirect treatment comparison (ITC, nepriame porovnanie liečiv, ktoré nebo-
 li porovnané navzájom, obe však boli porovnané v rámci priamo porovnávacích 
 štúdií oproti spoločnej komparatívnej liečbe, napr. placebo),
• zmiešané porovnanie účinnosti (MTC, mixed treatment comparison, zahŕňa 
 komparatívne údaje pochádzajúce z priamych porovnaní a z nepriamych 
 porovnaní v prípade, ak existuje viac intervencií používaných v danej indikácii 
 a je potrebné ich vzájomné porovnanie),
• sieťová meta-analýza (network meta-analysis, NMA, založená na sieti viace-
 rých randomizovaných klinických štúdií poskytujúca odhad relatívneho tera-
 peutického účinku) a
• ďalšie typy (19;20).“
Keďže sa komparátory v klinických štúdiách hodnotenej technológie často líšia 
od technológií, ktoré sa aktuálne používajú v  klinickej praxi, nepriame porov-
nania sa vo farmako-ekonomických hodnoteniach využívajú veľmi často. Ako je 
uvedené vyššie, údaje o účinnosti sú jedným z kľúčových parametrov hodnotenia 
nákladovej efektívnosti a preto by v správe z ekonomického hodnotenia mala byť 
transparentne popísaná metodika prípravy nepriameho porovnania, jeho výsled-
ky a spôsob ich použitia v analýze.

Vyššie uvedené usmernenia k údajom o účinnosti sa týkajú všetkých typov far-
mako-ekonomických analýz a hoci sa výsledky nepriameho porovnania najčas-
tejšie používajú v analýze efektívnosti/užitočnosti nákladov, v prípade absencie 
priamych porovnaní je opodstatnené ich použitie aj v analýze minimalizácie ná-
kladov.

Analýza prežívania a extrapolácia jej údajov
Analýza prežívania umožňuje analyzovať čas do výskytu sledovanej udalosti 
(úmrtie, progresia ochorenia, relaps, vyliečenie atď.). Výsledky analýzy prežívania 
sú zvyčajne prezentované formou tzv. Kaplan-Meierovych kriviek (21) a využí-
vajú sa napr. v tzv. partitioned survival modeloch, kde slúžia na odhad distribú-
cie kohorty pacientov medzi hodnotené zdravotné stavy (napr. remisia, relaps, 
úmrtie). Za týmto účelom je potrebné údaje z Kaplan-Meierovych kriviek, ktoré 
sú obmedzené časovým horizontom klinickej štúdie, extrapolovať do dlhého ča-
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sového horizontu. Táto extrapolácia sa vykonáva predĺžením Kaplan-Meierovych 
kriviek pomocou parametrických funkcií (napr. Gompertzova, Weibullova, gam-
ma, log-logistická, log-normálna, exponenciálna a iné). Pri využití týchto funkcií 
je potrebné zvážiť skutočnosť či je už známa úplná krivka prežívania, teda či údaje 
z klinickej štúdie sú už zrelé (tzv. mature). Výber parametrickej funkcie sa riadi 
zhodnotením:

• Akaikeho informačného kritéria (AIC),
• Bayesianského informačného kritéria (BIC), 
• klinickej plauzibility (tzn. či sa extrapolovaná krivka vyvíja tak, ako by bolo 
 očakávané pri aktuálnej znalosti povahy ochorenia, čo je vhodné konzultovať 
 s panelom odborníkov).

Uplatňuje sa aj vizuálna inšpekcia extrapolovanej krivky. V prípade, že je vhod-
ných viacero parametrických funkcií, mala by sa pre základný scenár zvoliť naj-
lepšie zodpovedajúca krivka a vplyv použitia ostatných funkcií by mal byť overe-
ný v analýze scenárov (22).

Bezpečnosť
Údaje o  bezpečnosti majú byť sumarizované podobným spôsobom ako údaje 
o účinnosti. Do ekonomického hodnotenia majú byť zahrnuté všetky nežiadu-
ce účinky, ktoré majú ekonomický alebo klinický význam. Dôležité je zohľad-
niť najmä tie nežiaduce účinky, v ktorých sa porovnávané intervencie odlišujú a 
tiež také nežiaduce účinky, ktoré majú zásadný vplyv na kvalitu života, mortalitu, 
adherenciu k liečbe alebo majú zásadné ekonomické dôsledky. Úvaha o zaradení, 
resp. nezaradení nežiaducich účinkov do ekonomického hodnotenia má byť v zá-
verečnej správe transparentne popísaná.

Legislatíva v  SR priamo neurčuje spôsob výberu zdroja údajov o  účinnosti porovná-
vaných technológií vo farmako-ekonomických analýzach. Určité usmernenie poskytuje 
len Metodická pomôcka. V predkladaných odporúčaniach je možné uviesť s ohľadom 
na ich rozsah len základné usmernenia k  výberu zdrojov pre ukazovatele účinnosti, 
podrobnejšie informácie poskytujú viaceré, vyššie citované odporúčania ISPOR a iných 
inštitúcií.

2.8 Kvalita života

V  prípade hodnotenia nákladovej efektívnosti intervencií formou analýzy uži-
točnosti nákladov sa klinické dôsledky liečby vyjadrujú vo forme rokov života 
štandardizovanej kvality. QALY vyjadruje mieru dĺžky života upravenú o kvalitu 
života (tzv. utilita, užitočnosť alebo váha kvality života) a teda zahŕňa v jednom 
ukazovateli zmenu v prežívaní ako aj v jeho kvalite. QALY tak predstavuje univer-
zálny ukazovateľ, ktorý umožňuje porovnávať prínosy intervencií naprieč rôzny-
mi nozologickými jednotkami (23).
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Pri výpočte hodnoty QALY je dôležité jasne a transparentne popísať, aké hodnoty 
užitočností sa použili. V  optimálnom prípade sa používajú užitočnosti získané 
v populácii, pre ktorú sa analýza vykonáva. Pre Slovenskú republiku však neexis-
tujú publikované údaje o užitočnosti. Preto sa v dôsledku absencie týchto úda-
jov v lokálnych analýzach majú využiť údaje z iných krajín, najlepšie geografi cky 
a ekonomicky podobného regiónu (napr. susedné štáty alebo Spojené kráľovstvo, 
ktoré takýmito údajmi disponujú). Tieto vstupné hodnoty majú byť, podobne ako 
všetky ostatné kľúčové parametre, podrobené analýze citlivosti.

Váhy kvality života pre ten istý zdravotný stav sa môžu odlišovať (24) v závislosti 
od metódy zisťovania (priame metódy: vizuálna analógová škála [VAS], standard 
gamble [SG] alebo time trade-off  [TTO]; nepriame metódy pomocou všeobecných 
dotazníkov, ako je EQ-5D (25) alebo SF-6D (26), prípadne použitie pre ochore-
nie špecifi ckých dotazníkov) ako aj v závislosti od subjektu, ktorého preferencie 
sa merajú (pacient, verejnosť). Z  toho dôvodu je vhodné v analýze užitočnosti 
nákladov používať pre všetky zdravotné stavy váhy kvality života zisťované rov-
nakou metódou.

Pre farmako-ekonomické analýzy sa odporúča použiť výsledky nepriamych me-
tód zisťovania váh kvality života, ktoré využívajú na zisťovanie preferencií širokej 
verejnosti všeobecné multidimezionálne dotazníky. Takto zistené populačné sety 
preferencií môžu byť potom použité na odhad utility u samotných pacientov. Jed-
notlivé dotazníky sa odlišujú počtom dimenzií (napr. EQ-5D-3L a EQ-5D-5L) ako 
aj použitou priamou metódou zisťovania (VAS/SG/TTO) (25;26).

V prípade, že všeobecné dotazníky dostatočne nezachytávajú vplyv ochorenia na 
kvalitu života a jej zmeny, je možné použiť aj pre ochorenie špecifi cké dotazníky 
(napr. dotazníky pre očné ochorenia, reumatoidné ochorenia a  pod.). Výstupy 
takýchto dotazníkov sa odporúča mapovať (tzv. mapping) na všeobecné dotaz-
níky, aby sa tak zabezpečila porovnateľnosť vypočítaných QALY medzi rôznymi 
intervenciami (27).

Údaje týkajúce sa kvality života predstavujú vzhľadom na častú absenciu lokál-
nych údajov jeden z najkomplikovanejších problémov pri lokálnych adaptáciách 
analýz užitočnosti nákladov. Vzhľadom na absenciu lokálnej sady váh kvality ži-
vota sú preto výsledky lokálnych adaptácií farmako-ekonomických analýz ná-
chylné na skreslenie výsledkov. Je preto veľmi dôležité, aby boli postupy použité 
na výpočet QALY dôkladne popísané, argumentované a podrobené analýze citli-
vosti, prípadne viacerým scenárovým analýzam (3).

Na Slovensku usmerňuje výber údajov o kvalite života vo farmako-ekonomických ana-
lýzach Metodická pomôcka, pričom táto uprednostňuje využívanie dotazníkov EQ-
5D, Health Utilities Index a Quality of Well-Being Scale. V prípade liekov alebo iných 
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technológií zameraných na ochorenia, pre ktoré zvyčajné dotazníky neodrážajú zmeny 
v zdravotnom stave pacientov dostatočne citlivo, uvádza ako možný variant získanie 
hodnôt užitočnosti od pacientov pomocou priamych metód merania užitočnosti (hod-
notiaca škála typu time trade-off  alebo standard gamble). Metodická pomôcka umož-
ňuje využiť zahraničné údaje vo farmako-ekonomických analýzach a vyžaduje popis 
metódy výpočtu QALY použitej v pôvodnej štúdii.

2.9 Náklady

Pod pojmom náklady sa rozumie kvantifi kácia vynaložených fi nančných pro-
striedkov z  defi novaných zdrojov na poskytnutú starostlivosť (zdravotnú, so-
ciálnu, celospoločenskú) súvisiacu s  ochorením, ktorého sa predkladaná far-
mako-ekonomická analýza týka (1). Pracovné skupiny ISPOR a  medzinárodná 
literatúra odporúčajú zahrnúť do farmako-ekonomickej analýzy náklady na zák-
lade zvolenej perspektívy (28).

Všetky odporúčania sa zhodujú v tom, že náklady by sa mali prezentovať prehľad-
ne. Množstvo zdrojov by sa malo vykazovať oddelene od jednotkových nákladov 
(jednotkových cien). „Zároveň je potrebné, aby sa pre výpočet nákladovosti pou-
žili lokálne zdroje cien, a to z dôvodu rozdielnosti jednotkových cien a ich nepre-
nositeľnosti medzi rôznymi krajinami, alebo regiónmi (28). Okrem uvedených 
základných odporúčaní pre prípravu a prezentáciu výsledkov analýzy dopadu na 
rozpočet je potrebné sa riadiť aj rozsiahlejšími medzinárodne akceptovanými od-
porúčaniami ISPOR (28).

S  ohľadom na perspektívu hodnotenia sa odporúča postupnosť nasledovných 
krokov: identifi kácia nákladov, identifi kácia spotreby zdravotnej starostlivosti, 
vyhodnotenie nákladov (6;28).

Identifi kácia nákladov
V rámci farmako-ekonomických analýz sa odporúča identifi kácia a detailný popis 
všetkých relevantných nákladov, ktoré súvisia s analyzovanými zdravotnými stav-
mi/ochorením. Pre krytie výdavkov z verejného zdravotného poistenia sa odporúča 
uvádzať náklady platcov zdravotnej starostlivosti samostatne, v rozdelení na (6):

1. Priame medicínske náklady, ku ktorým patria náklady na nemocničnú 
a ambulantnú starostlivosť, diagnostické vyšetrenia (vrátane laboratórnych 
a zobrazovacích zložiek), symptomatickú a špecifi ckú liečbu podľa platných 
indikácií, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny, rehabilitačnú a kúpeľ-
nú starostlivosť a pod. V prípade, že sa akákoľvek liečba v reálnej klinickej 
praxi odlišuje od aktuálne platných schválených indikácií, alebo indikačných 
obmedzení, je potrebné túto skutočnosť uviesť a odôvodniť (6;29).
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2. Priame nemedicínske náklady, predovšetkým náklady na dopravnú zdravot-
 nú starostlivosť (ak je relevantná) (6;15;29).

3. Nepriame náklady predstavujú stratené zdroje, ktoré nie sú kvôli ochoreniu 
vyprodukované a  zahŕňajú predovšetkým sociálne výdavky, práceneschop-
nosť a invalidné dôchodky, sociálne príspevky ťažko zdravotne postihnutým 
a stratu produktivity postihnutého (analyzovanú kapitálovou alebo frikčnou 
metódou). Samostatnú položku nepriamych nákladov predstavujú vlastné 
výdavky pacientov (doplatky na lieky, vlastná doprava do zdravotníckeho 
zariadenia, neformálna starostlivosť, starostlivosť o dieťa) a tzv. nemerateľ-
né (intangible) náklady (tzn. stratené zdroje kvôli bolesti a zníženej kvalite 
života). Táto nákladová zložka sa odporúča uviesť v prípade širšieho pohľadu 
a zahrnutia aj iných perspektív hodnotenia (napr. sociálnej a spoločenskej 
perspektívy), a  to separátne v  samostatnom scenári farmako-ekonomickej 
analýzy (6;30).

Identifi kácia spotreby zdravotnej starostlivosti
Zahŕňa popis čerpania zdrojov pri spotrebe zdravotnej starostlivosti podľa druhu 
liečby a subkategórií defi novaného zdravotného stavu a ďalej podľa vyčlenených 
deskriptívnych ukazovateľov sledovanej populácie (napr. podľa veku, hmotnosti, 
pohlavia, klinického štádia, línie liečby, morfologického typu ochorenia a pod.). 
V rámci identifi kácie spotreby zdravotnej starostlivosti sa zisťuje aj vývoj a dyna-
mika zmien (novej či predchádzajúcej) intervencie a dotknutej kohorty v čase (za 
účelom identifi kácie komparátora a návykov liečby v lokálnom prostredí v porov-
naní so svetovými, európskymi a lokálnymi usmerneniami) (28;29).

Údaje sumarizujúce konkrétne postupy poskytovania zdravotnej starostlivos-
ti sa majú zakladať na dátach z reálnej klinickej praxe a majú byť podporené 
alebo inak odôvodnené platnými smernicami. Deskriptívne charakteristiky 
použitej zdravotnej starostlivosti majú byť prepočítané percentuálnym podie-
lom a frekvenciou ich používania na priemerného pacienta defi novanej kohor-
ty a majú sa získavať (podľa stupňa EBM a lokálnej dostupnosti) z aktuálnych 
údajov alebo predikcií z  registrov pacientov, databáz a  výstupov zdravotných 
poisťovní, z neintervenčných (optimálne prierezových alebo longitudinálnych) 
kvantitatívnych štúdií alebo kvalitatívnych prieskumov na čo najširšej vzorke 
odborníkov disponujúcich skúsenosťami pri manažmente daného zdravotného 
stavu a  z dostupnej lokálnej aktuálnej odbornej literatúry (28;30). V prípade 
kvalitatívnych prieskumov je nutné špecifi kovať zameranie panelu odborníkov 
a kvantifi kovať ich skúsenosti pri manažmente daného ochorenia/pacientov. 
Samostatne sa má popísať dizajn, metodika, zúčastnené centrá prieskumu a po-
užité analýzy dát.
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Vyhodnotenie nákladov
Zdroje cien a ich aktuálnosť ako aj použitá metodika ocenenia zdravotnej starost-
livosti je potrebné podrobne popísať a vysvetliť. V rámci jednotlivých typov pria-
mych medicínskych a nemedicínskych nákladov sa odporúča vychádzať z aktu-
álne platných ofi ciálnych zoznamov cien a úhrad (napr. v SR sú to kategorizačné 
zoznamy pre lieky, dietetické potraviny, zdravotnícke pomôcky a špeciálny zdra-
votnícky materiál, úhrady za ambulantné výkony, resp. úhrady podľa DRG za hos-
pitalizácie, a pod.), z aktuálnych lokálnych publikácií (ak sú relevantné), archívu 
predchádzajúcich žiadostí na stránke MZ SR (ak sú údaje relevantné a aktuálne), 
alebo z vyžiadaných údajov od štátnych autorít (v SR je to napr. NCZI, zdravotné 
poisťovne, MZ SR), alebo zo štúdií a prieskumov. V súvislosti so zvolenou per-
spektívou analýzy je nutné dbať na správnu terminológiu nákladov. Zdroje získa-
ných údajov by mali byť uvedené tak, aby sa dali opakovane dohľadať (6;28;30).

V analýze nákladovosti je potrebné podrobne popísať a zdôvodniť použitý zdroj 
údajov a metódy zberu a analýzy dát. V prípade kvalitatívnych prieskumov je nut-
né špecifi kovať dizajn a metodiku, ako aj zameranie panelu odborníkov a kvanti-
fi kovať ich skúsenosti pri manažmente daného ochorenia/pacientov. Dáta z vý-
skumných správ a  protokoly použité na zber dát, je nutné priložiť do analýzy 
alebo sprístupniť hodnotiteľovi na vyžiadanie (3;17;18).

Uvádzanie nákladov
Všetky náklady sa majú transparentne uvádzať v agregovanej aj disagregovanej 
forme a  v  tabuľkovej forme sa majú uvádzať všetky významné zložky čistých 
nákladov na zdravotnú starostlivosť. Potrebné je uviesť aj zdroje cien použitých 
na ocenenie zdravotnej starostlivosti a ich aktuálnosť. Pre možnosť validácie vý-
sledkov je vhodné uviesť aj množstvo a jednotkovú cenu spotrebovaných zdrojov 
(6;20).

V  prípade totožných nákladov na rovnakú zdravotnú starostlivosť a  pri rovna-
kej dĺžke a frekvencii jej využívania pri zavádzanej intervencii aj komparátore je 
možné túto položku v oboch ramenách neuvádzať (15;28).

V súvislosti so zvolenou perspektívou analýzy je nutné dbať aj na správnu termi-
nológiu nákladov. Zdroje získaných údajov by mali byť uvedené dostatočne jasne 
tak, aby sa dali opakovane dohľadať. V prípade využitia údajov z prieskumov, štú-
dií a registrov je nutné ich správne citovať (3;17;18).

Vstupné údaje by mali byť prezentované v čo najvhodnejšej forme v závislosti 
od zvolenej perspektívy a typu analýzy. Najvhodnejšou formou je metóda mik-
rocostingu, pri ktorej sa odprezentujú všetky náklady súvisiace s manažmentom 
pacienta s určitým ochorením.
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Na Slovensku sa v zmysle platných legislatívnych a metodických odporúčaní vyžaduje, 
aby sa vo farmako-ekonomických analýzach zahrnul pohľad platcu zdravotnej starost-
livosti (t.j. zdravotných poisťovní). Zároveň sa však nevylučuje ani zahrnutie sociálnych 
výdavkov a straty produktivity, najmä vtedy, ak je možné ich považovať za významné 
a je potrebné ich vyhodnotiť oddelene od priamych nákladov a výsledky sa uvedú v do-
plnkovej analýze.

V  súlade s  vyhláškou MZ SR č. 422/2011 Z. z. sa na Slovensku pri výpočte odhado-
vaných nákladov a  vplyvov na rozpočet verejného zdravotného poistenia má vychá-
dzať z  cien liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín alebo zdravotných 
výkonov a služieb, ktoré sú regulované vecne príslušným orgánom, inak z objektívne 
overiteľných cien; vychádza sa z cien platných/známych v deň podania farmako-eko-
nomického rozboru MZ SR.

Podľa Metodickej pomôcky je možné farmako-ekonomický rozbor uskutočňovať na zák-
lade spoločenského pohľadu a v takom prípade je potrebné oddelene preukázať výsled-
ky jednotlivých zložiek nákladov (priame medicínske náklady, priame nemedicínske 
náklady, náklady súvisiace so zmenou produktivity (nepriame)). Zároveň však uvádza, 
že analýza má byť prispôsobená pohľadu cieľových skupín, ktoré chcú osloviť autori 
rozboru, pričom pre krytie výdavkov z verejných zdrojov je to pohľad zdravotných pois-
ťovní. Metodická pomôcka usmerňuje aj niektoré ďalšie aspekty hodnotenia náklado-
vosti, ako napr. využívanie zahraničných údajov o nákladovosti, zahrnutie sociálnych 
výdavkov a nepriamych nákladov.
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3 Farmako-ekonomické modely

Cieľom ekonomického modelovania vo farmako-ekonomike je odhadnúť 
očakávané klinické a  ekonomické dôsledky porovnávaných alternatív (31). 
Tieto sú následne použité pri odhadovaní nákladovej efektívnosti posudzovanej 
intervencie. Modely sú v oblasti farmako-ekonomiky rutinne využívané najmä 
v nasledovaných situáciách:

• Potreba extrapolácie údajov do dlhšieho časového horizontu (nad rámec 
 časového horizontu klinických štúdií).

• Potreba premeny zástupných ukazovateľov (napr. zmena krvného tlaku, 
 HbA1C, cholesterolu atď.) na výsledný parameter s  vyššou výpovednou 
 hodnotou, tzv. koncový výsledok (prežívanie, resp. QALY).

• Potreba integrácie údajov z  rôznych zdrojov a  rôznej kvality (údaje 
 o účinnosti, bezpečnosti, kvalite života a nákladovosti).

• Potreba porovnania intervencií, pre ktoré neexistuje priame (head-to-head) 
 porovnanie prostredníctvom randomizovanej klinickej štúdie overujúcej ich 
 komparatívnu účinnosť a bezpečnosť.

Existujú viaceré modelovacie techniky, pričom žiadnu nie je možné označiť za 
optimálnu. Výber vhodného typu modelu závisí od charakteru ochorenia, ako aj 
intervencie, ktorá je predmetom analýzy.

Medzi najjednoduchšie modely sa zaraďujú rozhodovacie stromy (decision tre-
es), ktoré sa využívajú pri modelovaní krátkodobých ochorení, prípadne ako 
súčasť zložitejších modelov (napr. kombinácia rozhodovacieho stromu a  Mar-
kovovho modelu). Medzi komplikovanejšie modelovacie techniky sa zaraďujú 
modely pracujúce so zdravotnými stavmi (tzv. state transition models, najčas-
tejšie ide o Markovove modely), simulačné modely diskrétnych udalostí (DSE; 
discrete-event simulation models), či dynamické prechodové modely (dynamic 
transmission models). Princípom modelov pracujúcich so zdravotnými stavmi je 
rozdelenie priebehu ochorenia do niekoľkých vzájomne sa vylučujúcich zdravot-
ných stavov (asociovaných s nákladmi a dôsledkami v zmysle prežívania či kva-
lity života), medzi ktorými sa simulovaná kohorta (alebo individuálny pacient) 
pohybuje v priebehu času – v prípade Markovovych modelov v priebehu presne 
defi novaných časových úsekov - cyklov. Špecifi ckým typom takýchto modelov sú 
tzv. partitioned survival modely, ktoré kohortu pacientov v jednotlivých stavoch 
odhadujú na základe Kaplan-Meierovych kriviek (a ich extrapolácií do dlhšieho 
časového horizontu). DES modely pracujú na úrovni individuálneho pacienta, ale 
namiesto pevných cyklov pracujú s fl exibilným obdobím do vzniku ďalšej udalos-
ti na základe charakteristík pacienta. DES modely sú náročné na vstupné údaje aj 
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na software. Dynamic transmission models sa používajú najčastejšie na modelo-
vanie prenosu infekčných chorôb a v prípade farmako-ekonomických analýz na 
vyhodnocovanie nákladovej efektívnosti vakcín.

Ekonomické modely použité vo farmako-ekonomickej analýze sa majú pripravo-
vať pre prostredie zdravotného systému, pre ktoré sa analýza vykonáva. V prípade 
použitia modelu, ktorý bol vyhotovený pre iný zdravotný systém, je potrebné 
ho plne adaptovať na lokálne podmienky. Pri používaní ekonomických modelov 
sa má postupovať v súlade s odporúčaniami pre správnu prax pri ekonomickom 
modelovaní (32). Použité modely, ako aj všetky predpoklady vykonané pri ich 
tvorbe, alebo adaptácii, majú byť transparentne a jasne popísané v sprievodnej 
správe. V rámci popisu ekonomického modelu je potrebné: 

• Defi novať typ ekonomického modelu a zdôvodniť výber tohto typu modelu.

• V prípade, že je to relevantné s ohľadom na typ modelu, je potrebné podrobne 
 popísať a defi novať zdravotné stavy, dĺžku cyklu a vzťahy medzi zdravotnými 
 stavmi (nápomocná je schéma modelu).

• Defi novať spôsob transformácie zástupných parametrov na prežívanie, resp. 
 QALY.

• Defi novať a podrobne popísať vstupné údaje o účinnosti (vrátane odôvod-
 nenia výberu parametrickej funkcie na extrapoláciu kriviek v  partition 
 survival modeloch), nákladoch, kvalite života a akékoľvek iné údaje, ktoré 
 vstupujú do procesu modelovania, vrátane referencií na všetky použité 
 zdroje.

Pri predkladaní farmako-ekonomickej analýzy s cieľom získania úhrady pre zdra-
votnícke technológie je vhodné v záujme transparentnosti poskytnúť hodnotite-
ľom (pri zachovaní dôrazu na dôvernosť poskytnutých podkladov) plne funkčný 
ekonomický model so sprievodnou dokumentáciou.

Legislatívne a metodické požiadavky sa venujú problematike modelovania vo farma-
ko-ekonomických analýzach len okrajovo v Metodicke j pomôcke. Okrem vyššie uvede-
ných základných odporúčaní je potrebné sa riadiť rozsiahlejšími medzinárodne akcep-
tovanými odporúčaniami ISPOR.

3.1 Diskontácia

Ak sú náklady a prínosy prezentované v časovom horizonte dlhšom ako jeden 
rok, budúce náklady aj prínosy je potrebné diskontovať (1). Diskontovanie je me-
tóda prepočtu budúcich nákladov alebo výnosov na ich súčasnú hodnotu (33). 
Prepočet budúcich hodnôt na ich súčasnú hodnotu sa vykonáva nasledovne:
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hodnotat / (1 + r)t,

t – časové obdobie, r – diskontná sadzba.

Väčšina zahraničných usmernení odporúča použiť na diskontovanie klinických 
dôsledkov a nákladov ročnú diskontnú sadzbu v rozpätí hodnôt 3-5%. Hoci sa 
vo väčšine krajín aplikuje rovnaká diskontná sadzba na klinické dôsledky aj ná-
klady, niektoré krajiny (Poľsko, Belgicko a Holandsko) umožňujú použitie nižšej 
diskontnej sadzby na diskontáciu klinických dôsledkov (34). Použitie nižšej dis-
kontnej sadzby pre klinické dôsledky ako pre náklady sa v odbornej literatúre 
odporúča v prípade technológií, ktoré prinášajú väčšinu prínosov v budúcnosti 
(napr. skríning, vakcinácia, lieky s úvodným podávaním).

V štúdii autorov Gravelle & Smith (2001) sa uvádza, že ak zdravie ovplyvňuje prí-
jem a nemá žiaden úžitkový efekt, potom diskontná sadzba pre prínosy sa má 
počítať podľa vzorca: čistá časová preferencia + (elasticita hraničného úžitku zo 
spotreby – 1) x rast reálneho príjmu (35). Claxton a kolektív autorov (2011) ar-
gumentujú, že vyššia diskontná sadzba pre náklady ako pre zdravie sa má použiť 
v prípade, ak sa očakáva zvýšenie prahovej hodnoty nákladov na QALY (1;35).

V zmysle Zákona č. 363/2011 Z.z., v znení neskorších predpisov, sa prahová hodnota 
na Slovensku určuje v závislosti od priemernej mesačnej mzdy, ktorá medziročne rastie. 
V prípade, že sa použijú tie isté hodnoty, ktoré boli použité pre výpočet 5 % ekonomickej 
diskontnej sadzby v rovnici podľa Gravelle & Smith (2001): 0,992 % + (1,304-1) x 3,3 % 
(33; 36), nižšia diskontná sadzba pre prínosy by sa nachádzala na úrovni 2 %.

Na Slovensku je stanovená diskontná sadzba pre ekonomické analýzy na úrovni 5 % na 
základe dlhodobých spoločenských časových preferencií (social rate of time preference) 
(36) a rovnaká diskontná sadzba je v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 422/2011 Z. z. povinná 
aj pre diskontovanie nákladov a prínosov vo farmako-ekonomických analýzach.

3.2 Výsledky a diskusia

Pri prezentovaní výsledkov je potrebné zahrnúť všetky dôležité aspekty, ktoré 
môžu napomôcť k ich správnej interpretácii a (ak je to relevantné) aj k objektív-
nemu rozhodovaniu o fi nancovaní technológie. Pri numerickom vyjadrení inkre-
mentálnych nákladov a klinických dôsledkov sa odporúča výsledky prezentovať 
v  tabuľkách, v  prehľadnej agregovanej aj disagregovanej forme s  jasným popi-
som a vysvetlením. Okrem numerických rozdielov medzi porovnávanými sku-
pinami je potrebné uviesť oddelene aj výsledné hodnoty pre všetky porovnáva-
né intervencie. Pokiaľ je výsledkom analýzy pomer inkrementálnych nákladov 
a prínosov, odporúča sa uviesť okrem disagregovaného tabuľkového vyjadrenia 
výsledkov aj sumarizáciu zahŕňajúcu vysvetlenie výslednej hodnoty zohľadňujú-
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ce použité vstupné údaje, predpoklady a metodické prístupy. Kvôli komplexnosti 
je pri CUA vhodné prezentovať výsledky nielen vo forme parametra ICUR, ale 
aj v prirodzených jednotkách (napr. LYG-Life Years Gained; získané roky života) 
a uviesť nielen diskontované, ale aj nediskontované výsledky.

Vplyv neistých vstupných parametrov a neistoty vyplývajúcej zo štruktúry mode-
lu a použitých predpokladov na odhadovanú inkrementálnu nákladovú efektív-
nosť je potrebné preveriť v analýze senzitivity a v doplnkovej analýze scenárov, 
ktoré sú popísané v samostatnej kapitole. V diskusii sa odporúča uviesť limitácie 
analýzy a zovšeobecniteľnosť jej výsledkov. Pokiaľ sú už pri študovanej techno-
lógii publikované iné analýzy nákladovej efektívnosti, mala by sa zahrnúť dis-
kusia o tom, do akej miery sú zistenia porovnateľné a v čom spočívajú dôvody 
prípadných rozdielností (napr. iné metodologické prístupy, perspektíva, časový 
horizont, vstupné dáta, diskontná sadzba a pod.). Okrem toho sa v rámci diskusie 
odporúča uviesť všetky dôležité faktory, ktoré môžu ovplyvniť rozhodovanie o fi -
nancovaní technológie (napr. etické a sociálne aspekty, alebo dopad na rozpočet 
platcu), eventuálne uviesť potrebu ďalšieho výskumu v danej problematike (1;3).

Numerické výsledky CUA (ICER, ICUR) sa môžu doplniť aj grafi ckým znázor-
nením, pomocou tzv. kvadrantov nákladovej efektívnosti (tzv. cost-eff ectiveness 
plane) (1). Horizontálna os kvadrantov nákladovej efektívnosti predstavuje roz-
diel v účinnosti medzi hodnotenou intervenciou a komparátorom a vertikálna os 
predstavuje rozdiel ich nákladovosti (obr. 1). Ak sa výsledok hodnotenia nachá-
dza v kvadrante II alebo IV, hodnotená technológia (A) je účinnejšia a lacnejšia 
ako komparátor (O) a označuje sa ako dominantná technológia. V kvadrante IV 
je naopak hodnotená technológia menej účinná a nákladnejšia ako komparátor. 
V kvadrantoch I alebo III závisí výsledok nákladovej efektívnosti od zavedenej 
prahovej hodnoty, ktorá zohľadňuje ochotu platcu daného zdravotného systému 
fi nančne ohodnotiť klinické prínosy (resp. straty) nových technológií (1).
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Obr. 1 Kvadranty nákladovej efektívnosti, podľa Black a kol. 1990 (37)

Legislatíva na Slovensku jednoznačne stanovuje typy analýz, ktoré sú potrebné predložiť 
spolu so žiadosťou o zaradenie zdravotníckych technológií do systému úhrad. V zmysle 
Zákona č. 363/2011 Z. z. sa vyžaduje predloženie CUA (ktorú je možné doplniť o CEA) 
alebo v špecifi ckých prípadoch CMA (ak má posudzovaný liek štatisticky nevýznamný 
rozdiel v účinnosti a bezpečnosti a zároveň nižšiu nákladovosť v porovnaní s kompará-
torom). Výsledky analýzy preto musia byť predložené v zodpovedajúcom formáte, buď 
ako inkrementálny pomer rozdielu nákladov a účinkov (náklady/QALY ICUR, ICER), 
alebo ako porovnanie nákladovosti v  CMA. Metodická pomôcka špecifi kuje niektoré 
ďalšie všeobecné požiadavky na prezentáciu výsledkov farmako-ekonomických analýzy 
(napr. zovšeobecniteľnosť a prenositeľnosť výsledkov analýzy).

3.3 Analýza senzitivity

Primárnym cieľom analýzy senzitivity je poskytnúť informácie o  robustnosti 
výsledkov a  záverov farmako-ekonomických analýz. Analýza senzitivity umož-
ňuje skúmať dopad neistôt a nepresností na výsledky analýz, pričom môže byť 
zameraná na vplyv jednej premennej alebo viacerých premenných formou de-
terministickej analýzy senzitivity (DSA) – jednocestná analýza senzitivity (one-
way sensitivity analysis, OWSA) alebo viac-cestná analýza senzitivity (multi-way 
sensitivity analysis, MWSA). Analýza senzitivity môže byť založená aj na overení 
vplyvu zmeny všetkých parametrov na základe priemeru a mier centrálnej ten-
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dencie a rozptylu (probabilistická analýza senzitivity, PSA) (38). Rozsah zmeny 
vstupných stredných hodnôt v DSA by mal byť založený na plauzibilných hodno-
tách získaných z rovnakého zdroja ako je stredná hodnota (napr. smerodajná od-
chýlka, 95 % interval spoľahlivosti). V prípade, že takéto údaje nie sú dostupné, 
stredné hodnoty by mali byť zmenené v plauzibilnom rozsahu (napr. +/- 20 %), 
pričom výber rozsahu by mal byť zdôvodnený (napr. zmena vstupného nákladu 
na zdravotný stav o 30 % môže byť plauzibilná; zmena pomeru rizík o 30 % môže 
viesť k neplauzibilným záverom) (38).

Výsledky deterministickej analýzy môžu byť prezentované v  grafi ckej podobe 
(tzv. tornádo diagram), prípadne za účelom lepšej čitateľnosti aj vo forme tabuľ-
ky, ktorej obsahom majú byť okrem výsledných hodnôt ICER/ICUR aj čiastkové 
výsledky (t.j. inkrement QALY a inkrement nákladov) tak, aby bol výsledok ana-
lýzy jednoznačne interpretovateľný (38).

V rámci PSA sa overuje vplyv premenných vychádzajúcich z priemerných hodnôt 
a štatistických distribúcií, ktoré berú do úvahy štandardnú chybu priemeru (SE), 
pričom v prípade nedostupnosti takéhoto údaju sa má použiť plauzibilný rozsah 
hodnôt (napr. +/- 20 %). Výber štatistických distribúcií by mal rešpektovať po-
vahu vstupného parametra tak, aby nedošlo ku generovaniu nereálnych hodnôt 
(napr. kvalita života vyššia ako 1, záporné náklady atď.), pričom výber distribúcií 
má byť zdôvodnený.

PSA sa opakuje s cieľom dosiahnutia stabilných výsledkov mnohokrát – je vhod-
né vykonať 1000 alebo viac simulácií. Výsledok každej PSA je možné zakresliť 
do grafu nákladovej efektívnosti (cost-eff ectiveness plane, CEP) v podobe inkre-
mentu nákladov a QALY. V uvedenom grafe je vhodné uviesť (a vyčísliť) proporciu 
simulácií, ktoré spadajú do jednotlivých segmentov CEP. Súčasťou výstupu PSA 
má byť aj hodnota priemerného ICER/ICUR získaného z opakovaných simulá-
cií. Porovnanie výsledku v základnom scenári s týmto priemerným ICER/ICUR 
by malo byť v rámci PSA jasne popísané a diskutované. Na základe vykonaných 
simulácií je možné zostrojiť krivku nákladovej efektívnosti (cost-eff ectivenes ac-
ceptability curve, CEAC), ktorá udáva s akou pravdepodobnosťou je intervencia 
nákladovo efektívna v  porovnaní s  komparátorom pri zvolenej hranici ochoty 
platiť (napr. s prahovou hodnotou nákladov/QALY).

Vplyv rôznych štrukturálnych nastavení modelu (napr. zohľadnenie/nezohľadne-
nie výskytu nežiaducich účinkov či odlišný zdroj pre modelovanie mortality spo-
jenej s ochorením atď.) je potrebné zohľadniť v tzv. analýzach scenárov a ich vý-
sledky popísať a diskutovať v sprievodnej správe farmako-ekonomickej analýzy.

Výsledky ekonomického modelovania by mali byť validované, t.j. porovnané 
s  dostupnými údajmi z  reálnej praxe (napr. prežívanie pacientov generované 
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ekonomickým modelom pri liečbe komparátorom by malo korešpondovať s prie-
merným prežívaním pozorovaným v  reálnej praxi) a  výsledkami iných ekono-
mických modelovaní v rovnakej oblasti. Výsledky týchto porovnaní je potrebné 
popísať a  diskutovať v  sprievodnej správe farmako-ekonomickej analýzy. Far-
mako-ekonomické analýzy je potrebné doplniť oboma typmi analýzy senzitivity 
(DSA a PSA) a v prípade, že je to relevantné, aj analýzami scenárov a validáciou.

Pravidlá pre vykonanie analýzy senzitivity vo farmako-ekonomických rozboroch na Slo-
vensku stanovuje Vyhláška MZ SR č. 422/2011 Z. z. a  sčasti aj Metodická pomôcka. 
V zmysle vyhlášky má analýza citlivosti vychádzať z najpravdepodobnejších hodnôt ne-
určitých parametrov, najpravdepodobnejších hodnôt neurčitých parametrov znížených 
najmenej o 30 % a najpravdepodobnejších hodnôt neurčitých parametrov zvýšených 
najmenej o 30 %.
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4 Analýza dopadu na rozpočet

4.1 Úvod

Analýza dopadu (vplyvu) na rozpočet je odporúčaná mnohými národnými aj 
medzinárodnými smernicami ako nástroj rozhodovacieho procesu pri zavádzaní 
a hradení nových medicínskych intervencií. Táto analýza odhaduje dopad zave-
denia medicínskej technológie na výdavky zdravotného systému a väčšinou do-
pĺňa analýzu nákladovej efektivity (28;39).

Na Slovensku je analýza dopadu na rozpočet v  zmysle Vyhlášky MZ SR č. 422/2011 
Z.z. o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku povinnou súčasťou žiadosti 
o zaradenie nových liekov do zoznamu kategorizovaných liekov a vyžaduje sa tiež pri 
žiadosti o zrušenie indikačného obmedzenia alebo rozšírení indikačného obmedzenia 
liekov.

4.2 Cieľ analýzy

Cieľom analýzy vplyvu na rozpočet je odhad dopadu zavedenia medicínskej inter-
vencie na výdavky zdravotníckeho systému. Cieľ analýzy má zohľadňovať potreby 
subjektu, ktorý vykonáva analýzu dopadu na rozpočet, či už sa jedná o zdravotný 
systém, zdravotné poisťovne, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, alebo iné 
subjekty a  v  závislosti od toho sa môže líšiť napr. v  dĺžke časového horizontu
alebo vo výbere typu nákladov (28;39).

4.3 Perspektíva hodnotenia

Perspektíva analýzy má odrážať jej účel a je potrebné, aby bola vykonaná z po-
hľadu subjektu, ktorý má hodnotenú technológiu fi nancovať, napr. z perspektívy 
zdravotného systému, zdravotných poisťovní, alebo aj pacienta. Analýza má byť 
zároveň dostatočne fl exibilná, aby v nej bolo možné zahrnúť aj výdavky mimo 
zdravotného systému a aby z jej výsledkov bol zrejmý celkový dopad zavedenia 
technológie, vrátane perspektív ďalších platcov (napr. výdavky sociálneho systé-
mu, pacientov a pod.) (28;39).

S ohľadom na slovenské legislatívne a metodické požiadavky zahrnuté vo Vyhláške MZ 
SR č. 422/2011 Z. z. a v Metodickej pomôcke, analýza dopadu na rozpočet pre účely za-
radenia lieku do systému úhrad zo zdravotného poistenia má byť realizovaná z pohľadu 
platcu, čiže z perspektívy zdravotných poisťovní, pričom v odôvodnených prípadoch je 
možné vykonať hodnotenie aj z celospoločenskej perspektívy. V takom prípade je potreb-
né výsledky prezentovať oddelene.
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4.4 Cieľová populácia

Pojem „cieľová populácia pacientov“ zahŕňa populáciu všetkých pacientov vhod-
ných na liečbu v zmysle indikácie hodnotenej technológie. Odhad veľkosti cieľo-
vej populácie je veľmi dôležitý vstupný parameter potrebný pre výpočet dopadu 
zavedenia technológie na rozpočet. Preferovaným prístupom je získanie odhadov 
veľkosti a charakteristiky cieľovej populácie priamo od platcov zdravotnej starostli-
vosti. Pretože tieto údaje zvyčajne nie sú verejne dostupné, odporúča sa použiť vý-
počet založený na národných údajoch o incidencii a prevalencii ochorenia (28;39).

Na Slovensku je v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 422/2011 Z. z. pri výpočte dopadu na roz-
počet za účelom zaradenia lieku do zoznamu kategorizovaných liekov potrebné uviesť 
predpokladaný počet liečených pacientov a výsledky analýzy vplyvu na rozpočet verej-
ného zdravotného poistenia v roku, v ktorom sa farmako-ekonomický rozbor predkladá, 
a v nasledujúcich piatich rokoch. Za týmto účelom je potrebné čo najpresnejšie odhad-
núť výpočet dynamiky cieľovej populácie pacientov počas piatich rokov prospektívne 
a  zároveň aj rýchlosť zavedenia intervencie. Okrem toho, na Slovensku sú pre lieky 
určené na liečbu ochorení s prevalenciou nižšou ako 1:50 000 zavedené špecifi cké legis-
latívne podmienky na zaradenie do systému úhrad. Nižšie uvádzame základné odporú-
čania pre odhad veľkosti cieľovej populácie.

Pre potreby vyčíslenia veľkosti cieľovej populácie pacientov je potrebné dispono-
vať informáciami o celkovom počte všetkých jedincov pri danom ochorení podľa 
MKCH kódu alebo iného odôvodniteľného diagnostického kritéria a ďalších pod-
mienok v zmysle indikácie liečiva. Cieľová populácia má odrážať skutočnú a úpl-
nú veľkosť dotknutej populácie po zohľadnení všetkých podmienok a obmedzení 
vyplývajúcich z indikácie. Výpočet cieľovej populácie má zahŕňať:

1. Prevalentných pacientov, t.j. populáciu všetkých prežívajúcich pacientov 
s  defi novaným ochorením k  určitému časovému bodu (tzv. bodová preva-
lencia), ktorým je zvolený (väčšinou posledný) deň v roku. Pod pojmom re-
levantnosť sa rozumie vzťah celkového prežívania pacientov pri ochorení, 
ktorého sa výpočet cieľovej populácie týka, v zmysle:
• chronické ochorenia neinfekčného charakteru (napr. onkologické ochore-
  nia, väčšina kardiovaskulárnych ochorení, chronických ochorení dýcha-
  cieho systému, chronických duševných a metabolických ochorení a pod.) 
  s  dlhodobým potenciálom relapsu/progresie (vrátane metastázovania) 
  musia zahŕňať celoživotnú bodovú prevalenciu,
• akútne prebiehajúce, väčšinou krátkodobé ochorenia (vrátane napr. úrazov 
  a niektorých infekčných ochorení) s potenciálom úplného vyliečenia (tzn.
  nielen remisie ochorenia) majú zahŕňať intervalovú prevalenciu, kde zvoleným 
  intervalom je medián času vedúci k úplnému vyliečeniu pri danom ochorení.
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2. Všetkých novodiagnostikovaných pacientov, t. j. incidenciu ochorenia 
v aktuálnom roku, kedy sa žiadosť predkladá. Do výpočtov incidencie sa za-
hŕňajú aj pacienti, ktorí potenciálne zomrú v priebehu roka, nakoľko tento 
fakt ich neexkluduje z podania aspoň jednej dávky liečiva. V prípade absencie 
aktuálnych údajov o incidencii ochorenia je potrebné predikovať ich vhodne 
zvoleným a citovateľným matematickým postupom na národných dátach zo 
starších publikovaných zdrojov. V prípade úplnej absencie zdrojov je potrebné 
získať údaje o počte novopribudnutých ochorení za zvolenú časovú jednotku 
(ktorou je v prípade chronických ochorení jeden rok, v prípade akútnych vy-
liečiteľných ochorení medián trvania dĺžky ochorenia až do vyliečenia) iným 
štandardizovaným epidemiologickým postupom.

Pri odhadoch dopadu novej intervencie na rozpočet je dôležité zohľadnenie tzv. 
„catch-up“ („doháňacieho“) efektu. To znamená, že je potrebné zohľadniť aj tých 
pacientov, u ktorých už zlyhala špecifi cká terapia pred jedným alebo viacerými 
rokmi a poskytuje sa im najlepšia podporná starostlivosť alebo iná terapia, ktorá 
môže byť menej účinná ako nový liek.

Súčet absolútnych početností predposlednej koncoročnej prevalencie a aktuál-
nej incidencie ochorenia tvorí základňovú kohortu chorých, na ktorej je ďalej 
v zmysle indikácie liečiva možné aplikovať ďalšie obmedzenia na výpočet kon-
krétnej subkohorty pacientov (napr. podľa pohlavia a vekových kategórií, klinic-
kých štádií a foriem ochorenia vrátane napr. morfológie, výsledkov genetického, 
imunohistochemického a  iného vyšetrenia, špecifi ckých typov zdravotnej sta-
rostlivosti vrátane napr. línie a druhu liečby a pod.)

Tento spôsob aplikácie výpočtov sa defi nuje ako „top-down“ prístup, tzn. zhora 
(z celej populácie všetkých prežívajúcich pacientov) smerom nadol (na pacientov 
vhodných pre použitie danej technológie, resp. na liečbu podľa indikácie liečiva) 
a zahŕňa tak všetky potenciálne zdroje cieľovej populácie.

Pri aplikácii prístupu „bottom-up“ (zdola nahor), tzn. pri vyčíslení veľkosti populá-
cie pacientov na základe počtov chorých, ktorí už v minulosti danú terapiu v SR ab-
solvovali, je rizikom tzv. „šedá“ zóna, tzn. populácia, ktorá indikáciu na daný prístup 
spĺňa, ale z akýchkoľvek dôvodov obmedzujúcich dostupnosť technológie v minu-
losti (napr. pri žiadaní liečby na výnimky a pod.) ju nemohla absolvovať celá. Prí-
stup „bottom-up“ sa pri výpočte cieľovej populácie pacientov odporúča napr. len 
vo výnimočných prípadoch pri absencii akýchkoľvek celkových národných zdrojov 
prevalencie a  incidencie ochorenia a v  takomto prípade je potrebné do výpočtu 
zohľadniť časový vývoj spotreby daného liečiva za čo najširšie predchádzajúce ob-
dobie (minimálne však za tri roky). Zároveň spôsob výpočtu negarantuje reálnosť 
celkovej cieľovej populácie v  nasledujúcich rokoch, nakoľko nedokáže väčšinou 
zohľadniť vo výpočte neznámu premennú pacientov z tzv. „šedej“ zóny.
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Predikcia počtu liečených pacientov môže zohľadňovať mieru progresie, úmrtí, 
dĺžku liečby, podiely vyliečených a pod., ktoré musia byť relevantne odôvodni-
teľné a zdroje údajov verejne dohľadateľné. V prípade, ak existujú alternatívne 
technológie, je možné pri predikcii vychádzať z analýzy časového trendu ich pe-
netrácie na lokálny trh. Všetky vyššie uvedené odhady je potrebné analyzovať 
vhodne zvolenými matematickými postupmi (28;39).

4.5 Komparátor

Podobne ako v analýze efektívnosti nákladov, komparátorom v analýze dopadu 
na rozpočet by mali byť aktuálne využívané intervencie v  danom zdravotnom 
systéme. Môže to byť jedna konkrétna intervencia, v niektorých prípadoch žiad-
na intervencia, alebo len podporná liečba, najčastejšie sa však jedná o mix aktu-
álne využívaných intervencií v cieľovej populácii pacientov. Všetky identifi kova-
né intervencie používané v praxi v súlade so schválenou indikáciou je potrebné 
zohľadniť v základnom scenári, pričom ich zastúpenie má vychádzať z reálneho 
trhového podielu. Ak sa v cieľovej populácii využívajú „off -label“ intervencie (t.j. 
používané mimo schválenej indikácie), môžu sa doplnkovo uviesť v analýze sce-
nárov alebo analýze senzitivity, aby sa poskytol čo najpresnejší popis aktuálneho 
spektra používaných intervencií a zároveň čo najreálnejší dopad na zdroje platcov 
v čase posudzovania. V prípade, že so zavedením novej intervencie súvisí použitie 
diagnostického testu, odporúča sa zahrnúť ho do analýzy v jeho predpokladanej 
frekvencii. Ak existuje predpoklad, že súčasný mix intervencií sa v priebehu času 
môže meniť aj pri neprítomnosti novej intervencie, je potrebné túto skutočnosť 
zohľadniť pri identifi kácii mixu komparátorov (epidemiologické zmeny trendov, 
dostupnosti intervencií v použitom mixe a pod.).

Odporúčaným zdrojom pre údaje o  aktuálnom mixe intervencií sú údaje plat-
cu. Ak tieto údaje nie sú dostupné, možno použiť publikované údaje o využíva-
ní aktuálnych intervencií z registrov, databáz poisťovní, lokálnych prieskumov, 
prieskumu trhu alebo iných sekundárnych zdrojov (28;39).

Rýchlosť zavádzania novej intervencie a zloženie budúceho mixu intervencií závisí 
od rozsahu, v ktorom nová intervencia nahradí alebo doplní aktuálne používané 
intervencie. Odhad rýchlosti zavádzania novej intervencie sa odporúča vykoná-
vať na základe použitia údajov z iného regiónu, kde už bola intervencia zavedená; 
použitím odhadu očakávaného podielu na trhu od výrobcu; alebo extrapoláciou 
skúseností s rozšírením produktu pri podobnej intervencii a podmienkach. Na 
odhad rozsahu, v akom bude dostupnosť novej intervencie redukovať použitie 
každej aktuálne používanej intervencie, sa odporúča použiť ako zdroje prieskum 
trhu, odhady výrobcu alebo skúsenosti klinických expertov (28;39).
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Je vhodné, aby komparátor zvolený v analýze dopadu na rozpočet bol konzistent-
ný s komparátorom zvoleným v analýze nákladovej efektívnosti (ak je táto reali-
zovaná). V niektorých situáciách, napr. ak v analýze nákladovej efektívnosti nie 
je možné vykonať porovnanie so všetkými používanými technológiami, nemusí 
sa zloženie komparátorov plne zhodovať.

V slovenských legislatívnych a metodických opatreniach nie sú detailne popísané od-
porúčania týkajúce sa výberu komparátora v niektorých špecifi ckých situáciách, napr. 
pri off -label technológiách, alebo pri ochoreniach kde sa používa väčšie množstvo in-
tervencií, alebo ak pre niektoré technológie nie je možné vykonať priame ani nepriame 
porovnanie výsledkov o účinnosti a bezpečnosti. V takom prípade je vhodné sa riadiť 
medzinárodnými odporúčaniami odbornej spoločnosti ISPOR, ktoré publikoval Sullivan 
a kol. v roku 2014 (28).

4.6 Časový horizont

Časový horizont analýzy by mal zohľadňovať rozpočtový proces platcu, pričom 
najčastejšie sa používa obdobie 1-5 rokov. Ak je zvolený iný časový horizont, je 
potrebné zdôvodnenie so zreteľom na cieľ analýzy, charakter ochorenia a trvanie 
liečby. Dlhší časový horizont môže mať svoje opodstatnenie napr. pri vakcinácii, 
prevencii a pod., kedy sa možné úspory prejavia neskôr ako za 5 rokov. Časový 
horizont by preto mal byť zvolený tak, aby sa počas neho prejavili hlavné rozdiely 
v nákladoch a úsporách medzi scenármi (28;39).

Na Slovensku sa v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 422/2011 Z. z. odporúča použiť časový 
horizont piatich rokov od zavedenia novej intervencie do systému úhrad.

4.7 Modelovanie

Podobne ako pri analýze nákladovej efektívnosti sa na stanovenie analýzy vplyvu 
na rozpočet verejného zdravotného poistenia využíva modelovanie, pretože je 
tak možné lepšie defi novať cieľovú populáciu, zahrnúť relevantného komparáto-
ra, náklady a vykonať analýzu v rámci vhodného časového horizontu v rôznych 
scenároch.

V analýze vplyvu na rozpočet verejného zdravotného poistenia sa odporúča mo-
delovať súčasný stav bez novej technológie (liek, zdravotnícka pomôcka, dietetic-
ká potravina alebo zdravotný výkon/služba) a stav po zaradení novej technológie 
do systému úhrad. Oba scenáre musia refl ektovať zmeny veľkosti populácie, za-
stúpenie jednotlivých technológií na trhu alebo zmeny v poskytovanej zdravot-
nej starostlivosti. Výsledkom je prezentácia dát vo forme inkrementu/dekremen-
tu nákladov po zavedení novej technológie, alebo akejkoľvek zmeny v  zmysle 
používania súčasnej technológie (28;39).
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Na výpočet vplyvu na rozpočet verejného zdravotného poistenia je vhodné použiť 
prehľadné tabuľkové výstupy v prostredí Excel, a to najmä kvôli ľahšej zrozumi-
teľnosti pre platcov (28;39). Ak je to potrebné, môže sa použiť kohortový model 
špecifi cký pre ochorenie, alebo individuálny simulačný model, avšak v  takom 
prípade má takýto model spĺňať medzinárodne akceptované odporúčania (32).

4.8 Vstupné údaje

Vstupné údaje analýzy vplyvu na rozpočet verejného zdravotného poistenia majú 
prioritne vychádzať z dostupných národných zdrojov a až v prípade, ak lokálne 
vstupné údaje nie je možné získať, môže byť použitý zahraničný zdroj. Za ná-
rodné zdroje sa považujú najmä overiteľné údaje štátnych orgánov, stanoviská 
národných expertov, lokálne prieskumy alebo údaje poskytnuté platcami. Kľú-
čovými vstupnými údajmi analýzy vplyvu na rozpočet verejného zdravotného 
poistenia sú okrem cieľovej populácie pacientov, ktorá je podrobnejšie popísaná 
vyššie, náklady na novú a existujúcu technológiu a zmeny vo využívaní zdravot-
nej starostlivosti súvisiace so zavedením technológie (28;39). Zavedenie nových 
intervencií môže viesť k zmene vo využívaní zdravotnej starostlivosti (napr. zní-
ženie frekvencie hospitalizácií). Preto ak sú dostupné spoľahlivé údaje a ak sa 
očakáva, že uvedené zmeny budú mať dopad na zdravotnícky rozpočet, mali by 
sa tieto náklady zahrnúť, avšak model má byť dizajnovaný tak, aby bolo možné 
ich interpretovať oddelene. V prípade, že so zavedením novej intervencie priamo 
súvisí použitie diagnostického testu, odporúča sa zahrnúť ho do analýzy v jeho 
predpokladanej frekvencii.

Štandardne sa v tomto type analýzy hodnotia len priame náklady na liečbu a ná-
klady mimo zdravotného systému sa zohľadňujú len zriedkavo, napr. zahrnutie 
sociálnych výdavkov pri komplexnom hodnotení výdavkov, pri potrebe zohľad-
nenia produktivity práce z pohľadu zamestnávateľov, alebo pri ochoreniach s vy-
sokou mortalitou, ktoré majú dopad na výber daní a poistného (28;39). Odhad 
nákladov by sa mal čo najviac priblížiť reálnym výdavkom a mal by byť založený 
na aktuálnej akvizičnej cene intervencie pre platcu (vrátane akýchkoľvek zliav), 
ako aj dodatočných nákladov na požadovanú diagnostiku. Ak takéto údaje nie sú 
verejne dostupné, mali by sa použiť verejne dostupné cenníky.

Pri analýze dopadu na rozpočet sa diskontácia neodporúča, pretože pre platcu je 
dôležitá informácia o očakávanom dopade zavedenia intervencie v každom časo-
vom bode analýzy, avšak je možné ju doplniť v prípade požiadavky platcu alebo 
hodnotiteľa (28;39).
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4.9 Výsledky

Podobne ako pri analýze efektívnosti nákladov, popísanej vyššie, výsledky analý-
zy dopadu na rozpočet majú byť jasne a zrozumiteľne vysvetlené, aby bolo mož-
né analýzu jednoducho overiť, eventuálne replikovať. Pri použití modelovania 
sa majú uprednostňovať tabuľky so zrozumiteľnou štruktúrou a dizagregovaný-
mi výstupmi, zahŕňajúcimi údaje o počte pacientov, využívaní zdrojov a nákla-
dovosti. Tieto údaje majú byť uvedené pre každé obdobie časového horizontu 
a zvlášť pre jednotlivé intervencie, nežiaduce udalosti a zdravotné stavy. Ak je 
predmetom analýzy viacero indikácií, resp. viacero podskupín cieľovej populácie, 
je potrebné ich tiež prezentovať oddelene. Použitý model má byť jasne popísaný, 
vrátane všetkých predpokladov. K validácii výsledkov analýzy sa pre vyhodnote-
nie neistoty spojenej so vstupnými údajmi a dizajnom modelu odporúča deter-
ministická analýza senzitivity. Ku všetkým použitým dátam je potrebné priložiť 
referencie. V prípade, že sa použijú nepublikované údaje, je potrebné to zdôvod-
niť a údaje predložiť alebo ich sprístupniť na vyžiadanie.

V súlade s vyhláškou MZ SR č. 422/2011, Z. z. sa na Slovensku pri výpočte odhado-
vaných nákladov a  vplyvov na rozpočet verejného zdravotného poistenia má vychá-
dzať z  cien liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín alebo zdravotných 
výkonov a služieb, ktoré sú regulované vecne príslušným orgánom, inak z objektívne 
overiteľných cien; vychádza sa z cien platných v deň podania farmako-ekonomického 
rozbor u MZ SR.

Legislatíva na Slovensku detailnejšie neurčuje aký typ priamych nákladov sa má 
zohľadniť v analýzach dopadu nových liekov na rozpočet za účelom zaradenia lieku 
do systému úhrad (a tiež pri žiadosti o zrušenie indikačného obmedzenia alebo rozší-
rení indikačného obmedzenia liekov), avšak v prevažnej väčšine predkladaných analýz 
žiadatelia uvádzajú jednoduché tabuľkové vyjadrenie dopadu zavedenia novej techno-
lógie bez zohľadnenia vplyvu na iné typy zdravotnej starostlivosti (napr. hospitalizácií 
a pod.). Okrem uvedených základných odporúčaní pre prípravu a prezentáciu výsled-
kov analýzy dopadu na rozpočet je potrebné sa riadiť aj rozsiahlejšími medzinárodne 
akceptovanými odporúčaniami ISPOR (28).
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5 Záverečná správa o farmako-ekonomickej analýze

Transparentnosť a štruktúra správ je pri farmako-ekonomických hodnoteniach 
veľmi dôležitá, pretože pri nesprávnom rozhodovaní, ktoré vychádza zo zavádza-
júcich informácií, môže dôjsť k neefektívnemu vynakladaniu prostriedkov a vý-
znamným fi nančným stratám. Záverečná správa má preto obsahovať všetky dô-
ležité informácie umožňujúce preskúmanie a zhodnotenie metodiky, vstupných 
údajov a záverov štúdie.

Pri tvorbe, ale aj hodnotení správy o farmako-ekonomickej analýze sa odporúča 
riadiť sa medzinárodne uznávanými odporúčaniami CHEERS, ktorých cieľom je 
poskytnúť usmernenia, ktoré majú slúžiť ako nástroj pre tvorbu a hodnotenie vy-
kazovania zdravotnícko-ekonomického hodnotenia (3). Veľmi dôležité je podrob-
ne popísať použitú metodiku a postup uviesť v krokoch, aby bolo možné rozumieť 
jednotlivým postupom, preveriť použité dáta a ich zdroje a na ich základe analýzu 
replikovať. Správa má byť napísaná jasne a  zrozumiteľne, bez akýchkoľvek ne-
presných a zavádzajúcich tvrdení. Pri všetkých použitých postupoch, vstupných 
údajoch, alebo prevzatých informáciách je potrebné uviesť citácie na zdroje, ktoré 
je možné dohľadať a vykonať ich overenie. Pokiaľ niektoré použité údaje alebo 
postupy nie sú publikované, majú byť citované ako „data on fi le“ a musia byť do-
stupné hodnotiteľom na požiadanie pri zohľadnení zachovania dôvernosti týchto 
údajov. Ak niektoré informácie nie sú vôbec dostupné a použijú sa racionálne 
predpoklady, tieto je potrebné transparentne uviesť a zdôvodniť.

Záverečné správy majú obsahovať základné formálne náležitosti, ako je delenie 
textu do kapitol, jednotné formátovanie, číslovanie strán, dátum vykonania ana-
lýzy a v prípade publikácie v odborných časopisoch aj ďalšie náležitosti vyžado-
vané vydavateľom. Správa má byť kvôli prehľadnosti štruktúrovaná a má obsa-
hovať jasne oddelené časti: cieľ analýzy, populácia, perspektíva, časový horizont, 
typ analýzy, popis ochorenia, zaužívanej liečby a komparátora, popis hodnotenej 
technológie, modelovanie, formát výsledkov, zdrojové údaje o účinnosti, kvali-
te života a nákladovosti, diskontná sadzba, výsledky, analýza citlivosti, diskusia 
a prehľad použitej literatúry a zdrojov. V prípade rozsiahlej analýzy je kvôli pre-
hľadnosti vhodné, ak sa okrem súhrnnej správy uvedie pri každej kapitole analý-
zy zhrnutie najdôležitejších bodov.

Štruktúra farmako-ekonomického rozboru predkladaného na Slovensku za účelom zara-
denia lieku do systému úhrad je určená povinným formulárom, publikovaným na stránke 
MZ SR. Obsah farmako-ekonomického rozboru určuje aj Vyhláška MZ SR č. 422/2011 Z.z. 
a sčasti aj Metodická pomôcka. Okrem uvedených usmernení je potrebné v záverečnej 
správe zohľadniť aj požiadavky medzinárodne uznávaných odporúčaní CHEERS, ktoré sú 
na stránke www.ispor.sk dostupné aj v slovenskom jazyku (3).
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6 Farmako-ekonomika v kontexte hodnotenia zdravotníckych technológií

Ekonomika zdravia, resp. farmako-ekonomika je súčasťou širšieho procesu HTA. 
Pod pojmom HTA sa rozumie interdisciplinárny proces, ktorý sumarizuje infor-
mácie o medicínskych, sociálnych, ekonomických a etických aspektoch využíva-
nia zdravotníckych technológií, pričom hodnotenie sa vykonáva systematickým, 
transparentným, nepredpojatým a robustným spôsobom (6). Cieľom HTA je po-
skytnúť informácie potrebné pre rozhodovanie o účinnej a bezpečnej zdravot-
níckej politike, ktorá je orientovaná na pacienta a snaží sa dosiahnuť najlepšiu 
možnú hodnotu. Hodnotenie má zahŕňať 9 základných oblastí, zahŕňajúcich po-
pis súvisiacej problematiky a hodnotenej technológie, jej účinnosť a bezpečnosť 
a tiež ekonomické, etické, organizačné, sociálne a právne aspekty jej zavádzania 
do praxe (40). Využívanie týchto oblastí pri rozhodovaní o fi nancovaní nových 
zdravotníckych technológií sa významne líši medzi rôznymi krajinami. Kým 
niektoré sa zameriavajú najmä na klinické prínosy a ekonomické hodnotenie je 
skôr druhoradé, v mnohých ďalších krajinách, vrátane Slovenska, je nákladová 
efektívnosť dôležitou súčasťou procesu rozhodovania o úhradách.

6.1 Kritériá pri hodnotení prínosov zdravotníckych technológií

Najčastejšie sa pri hodnotení nákladovej efektívnosti využíva parameter nákla-
dy/QALY, ktorý je však zároveň aj často kritizovaný, pretože zahŕňa len tri vstup-
né parametre (náklady, dĺžku prežívania a kvalitu života súvisiacu so zdravím) 
a nezohľadňuje ďalšie prínosy spojené so zavedením technológie (41). Na druhej 
strane je jeho výhodou využiteľnosť pri porovnávaní nákladovej efektívnosti 
technológií naprieč rôznymi diagnózami a  tiež rozsiahla, dlhodobo využívaná 
štandardizovaná metodika. Mnohé krajiny zohľadňujú v procese rozhodovania 
aj ďalšie kritériá, ako napr. inovatívnosť technológie, nenaplnenú potrebu lieč-
by, závažnosť ochorenia, „orphan status“ či dopad na rozpočet. Tieto kritériá sa 
môžu pritom uplatňovať tak, že sa akceptuje vyššia prahová hodnota nákladov/
QALY, alebo sa zohľadňujú ďalšie aspekty prínosu v samotnom hodnotení klinic-
kých prínosov a nákladovej efektívnosti (42). Napríklad vo Veľkej Británii sa pri 
technológiách, ktoré zlepšujú prežívanie v terminálnych štádiách života, môže 
uplatniť vyššia pridaná hodnota kvality života, čo umožňuje dosiahnuť nižšie 
výsledné náklady/QALY. Iný prístup je zavedený v SR, kde sa základná prahová 
hodnota, ktorá je stanovená ako 35-násobok priemernej mesačnej mzdy v ná-
rodnom hospodárstve, môže znížiť alebo zvýšiť po zohľadnení piatich ďalších 
kritérií. V posledných rokoch sa začínajú uplatňovať aj tzv. viackritériové rozho-
dovacie analýzy (MCDA-Multicriteria Decision Analysis), pri ktorých je ekono-
mické hodnotenie len jedným z viacerých kritérií a výsledkom takejto analýzy je 
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vážený priemer skóre všetkých posudzovaných kritérií (43). Podobne ako výber 
kritérií, aj spôsob zohľadňovania kritérií pri hodnotení prínosov zdravotníckych 
technológií sa medzi krajinami významne líši a zahŕňa rôzne systémy od jedno-
duchých skórovacích systémov, až po komplexné MCDA analýzy, ktoré si vyžadu-
jú matematické modelovanie.

6.2 Prahová hodnota nákladovej efektívnosti

Prahová hodnota nákladovej efektívnosti vyjadruje maximálnu hodnotu pomeru 
nákladov a dôsledkov (vyjadrenú väčšinou ako náklady/QALY), pri ktorej sa zdra-
votnícka technológia považuje v príslušnom zdravotníckom systéme za náklado-
vo efektívnu. Ak sa tento pomer nachádza nad stanovenou prahovou hodnotou, 
tak sa znižuje pravdepodobnosť zaradenia technológie do systému úhrad, ale-
bo to dokonca môže predstavovať legislatívnu prekážku, ako je tomu napr. v SR 
alebo Poľsku. Prahová hodnota nákladovej efektívnosti vyjadruje ochotu zdra-
votníckeho systému fi nancovať zdravotnícke technológie a  jej hodnota sa me-
dzi rôznymi krajinami významne líši, pričom (po upravení na paritu kúpnej sily) 
varíruje v rozpätí od 4 419 USD/QALY v  ajsku, do 173 971USD/QALY v Nórsku 
(44). Niektoré krajiny majú stanovenú túto hodnotu arbitrárne alebo odkazujú 
na Svetovú zdravotnícku organizáciu a stanovujú ju na úrovni jeden až trojnásob-
ku HDP na obyvateľa (45).

Ako je uvedené vyššie, na Slovensku je pri zaraďovaní liekov do systému úhrad legisla-
tívne zavedená fl exibilná prahová hodnota nákladov/QALY, ktorej základná hodnota 
sa stanovuje podľa priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve a ďalších pia-
tich legislatívne určených kritérií. Výhodou tohto prístupu je to, že okrem nákladovosti 
a prínosov z hľadiska prežívania a kvality života sa zohľadňujú do istej miery aj niekto-
ré ďalšie kritériá dôležité pre objektívne posudzovanie nových liekov.

6.3 Prenositeľnosť údajov medzi krajinami

Výsledky farmako-ekonomických analýz vykonaných v  rôznych krajinách sa 
môžu významne odlišovať a ich prenášanie, rovnako ako aj prenášanie rozhod-
nutí o fi nancovaní hodnotených zdravotníckych technológií, sa preto neodporú-
ča (29). Dôvodom je množstvo navzájom sa líšiacich lokálnych faktorov, ako sú 
napr. zavedené terapeutické postupy, nákladovosť, výber cieľovej populácie, ale 
aj metodických požiadaviek (napr. výška diskontnej sadzby, perspektíva analýzy 
a pod.), ktoré majú vplyv na výsledky farmako-ekonomickej analýzy. Hodnotenie 
nákladovej efektívnosti je preto potrebné interpretovať v  kontexte konkrétne-
ho zdravotného systému. Vo všeobecnosti sa za prenositeľné považujú výsledky 
o účinnosti a bezpečnosti technológií prevzaté z klinických štúdií. Ak sa prenášajú 
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hodnoty kvality života, mali by sa použiť údaje zo socio-ekonomicky a geografi c-
ky podobných krajín a tiež je potrebné prihliadať na spôsob ich zbierania, pretože 
metodické požiadavky krajín sa v tomto ohľade môžu líšiť. Naopak, neodporúča 
sa prenášať epidemiologické údaje a údaje o využívaní zdravotnej starostlivosti 
a  nákladovosti a  zaužívaných terapeutických postupoch. Použitie akýchkoľvek 
zahraničných údajov vo famako-ekonomických analýzach je potrebné podrobne 
zdôvodniť a ich vplyv na výsledky analýzy overiť v citlivostnej analýze (1;29).

Metodická pomôcka zohľadňuje a špecifi kuje niektoré aspekty prenositeľnosti údajov 
o klinických účinkoch, kvalite života, nákladovosti a nákladovej efektívnosti zdravot-
níckych technológií.
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