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ekonomika zdravotnictví
• 50.léta  20. století (Feldstein, Grosmann, Arrow) 
• analýza chování ekonomických subjektů 

v souvislosti s poskytováním a užíváním 
zdravotnických služeb

19th Colours of Sepsis

Martin Feldstein, 1939
americký konzervativní ekonom
poradce prezidentů USA

Gene Michael Grossman, 1955
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Princeton University, USA

Cena Švédské národní banky 
za rozvoj ekonomické vědy
 na památku Alfreda Nobela
za průkopnické příspěvky k teorii
 všeobecné rovnováhy a teorii blahobytu 



aplikace v praxi 
• technická komponenta
 složitá definice výstupu 
 obtížná měřitelnost zdraví
 vztah mezi objemem zdravotnických služeb a 

zlepšením zdraví 
• etická komponenta
 zdraví jako významná hodnota, kterou nelze 

posuzovat ekonomickými kritérii (cena, náklady…) 
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zdraví
právo na zdraví  

 základní  lidská hodnota
• „zdraví je stav plné fyzické, psychické a sociální 

pohody a nikoli pouze nepřítomnost nemoci nebo 
vady“ (WHO)

 garantovaný přístup ke zdravotnickým službám
• liberální přístup (jedinec získá pouze takovou 

zdravotní péči, na kterou má)
• rovnostářský přístup (každý získává co nejlepší 

možnou úroveň péče)
• požadavky rovnosti dle WHO - stejný přístup, stejná 

kvalita péče pro všechny při stejné potřebě
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role státu
• Platba za ošetřovací den  (fixní paušální částka)
• Platba za výkon (platba za každou jednotlivou 

službu)
• Platba za případ (platba  za určitý objem výkonů, 

spojených do případu, paušální platba)
• Platba DRG (diagnosis related groups - diagnosticky 

příbuzné skupiny, poprvé v 70. letech v USA)
• Kontrakty (finanční prostředky na základě smluv 

mezi poskytovateli a správcem zdravotního fondu)
• Rozpočty  (prostředky na základě kalkulace za 

určitou jednotku: pacient, den, počet lůžek…)   
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 Ekonomický náhled 
      na bezkrevní medicínu 

• velká část nákladů nikdy nenajde cestu do statistiky 
oficiálního financování zdravotní péče
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• úspora  4815.72 £
• jednoduché opatření
• NCH pacienti,  coiling/clipping, aneurysma mozkové 

tepny, SAK
• rutinně test kompatibility
• pouze 33 % pacientů výhledově potřebovalo transfuzi
• u všech  ostatních byla krev zbytečně křížena a 

rezervována
• úspora a doporučení: přijetí konceptu připravené krevní 

skupiny + rychlá transfuzní služba

de Gray L.C., B.F. Matta: The health economics of blood use in cerebrovascular aneurysm surgery: the experience of a UK centre.

Eur. J. Anaesthesiol.,  2005, Dec., 22 (12), 925-8
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• retrospektivní, observační studie
• 152 NCH pacientů,  20 (13,2%) dostalo transfuzi
• ze 236 rezervovaných TP bylo použito pouze 62
• zvýšení nákladů, časové zadržení TP, prodloužení  

stáří 
• rezervace pro lépe vytipované pacienty
• signifikantní prediktory: předoperační Hb <10 g/dl, 

předpokládaná krevní ztráta >1l, vyšší ASA, výskyt 
protilátek, rezident jako lídr NCH týmu

Crawford-Sykes A., et al.: Blood use in neurosurgical cases at the university hospital of the west indies. 

West Indian Med J., 2014 Jan;63(1):54-8. 
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• Haemocompl. 1g – 9402,-
• Haemocompl. 2g – 16469,-
• Ocplex  4988,-
• Atenativ 500 IU  3498,-
• Atenativ 1000IU 6997,-
• Antithrombin – stejná cena jako Atenativ
• Albumin 100 ml  1860,-
• Prothromplex 5985,-
• Kiovig 20 g 25863,-
• Kiovig 10g 12931,-
• Kiovig 5g 6832,-
• Novoseven 1mg 15974,-
• N7 2mg 31948,-
• N7 5mg 79870,-
• N7 8mg  127792,-
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Cenové kalkulace
ROTEM  

Extem:  306,-
Intem:  306,-
Fibtem: 424,-
Heptem: 420,-
Aptem:  404,- Kč

Náklady zahrnují veškerý spotřební materiál potřebný 
pro provedení testu (reagencie, kyvety, špičky). 
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Koncept plasma-free hemoterapie

MUDr. Ivana Zyková
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31 let, zdráv 34 let, zdráv

-   polytrauma, ISS 34
-   srážka motocykl - OA 
- lacerace sleziny  - splenektomie
- frc žeber, PNO, hemothorax l.sin, 

kontuze plíce 
- SAK,  tečkovité hemoragie  F  l.dx., 

F-P l.sin, frc týlní kosti vlevo - 
konzervativně

-   polytrauma, ISS 29
-    zavalení stromem 
-    lacerace sleziny  - splenektomie
- frc žeber, PNO, hemothorax l.sin,    
     kontuze plíce
- frc výběžků L1-5,těla L5, lopatky a  

   
     klíčku   l sin, zápěstních kůstek
- kontuze břišní stěny, ledviny 

vlevo, 6.den revize DB pro 
tenkostřevní ileus, přešití 
deserozací mesenteria

KVS nestabilní v úvodu KVS stabilní

koagulopatie, ROTEM normokoagulace, ROTEM

Ery deleu 4x, Haemocompletan  10 g Haemocompletan 3 g

9 dní 10 dní

uzdravení uzdravení
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náklady  
221 958 144 984

- 85 997 - 25 108

- 38,7 % - 17,3 %
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                Závěr
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Bezkrevní medicína je považována za oblast medicíny, 
která zlepšuje kvalitu péče o pacienty a náklady s ní 

spojené  by měly být posuzovány ve všech svých 
souvislostech.

Poděkování prim. MUDr. Haně Lejdarové
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