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Přehled použitých zkratek 

CI Interval spolehlivosti (Confidence Interval) 

CMP Cévní mozková příhoda 

CRF  Formulář pro sběr dat (Case Report Form) 

DM Diabetes mellitus 

DR Diabetická retinopatie 

ICHDK Chronická ischemická choroba dolních končetin 

ICHS Ischemická choroba srdeční 

IS Informovaný souhlas 

ME Makulární edém 

MODY Diabetes dospělého typu objevující se u mladých lidí (Maturity Onset Diabetes of the 
Young) 

NPDR Neproliferativní forma diabetické retinopatie 

NRHZS Národní registr hrazených zdravotních služeb 

NSC  Národní screeningové centrum 

NZIS Národní zdravotnický informační systém 

OR Poměr šancí (Odds ratio) 

PAD Perorální antidiabetika 

PDR Proliferativní forma diabetické retinopatie 

REDCap Aplikace pro sběr výzkumných dat (Research Data Capture) 

SZOÚ Souhlas se zpracováním osobních údajů 

ÚZIS Ústav zdravotnických informací a statistiky 

VZP ČR Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

VoZP ČR Vojenská Zdravotní Pojišťovna České republiky 

ZP MV ČR Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky 
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Shrnutí a hlavní zjištění 

Do projektu bylo zařazeno celkem 3 610 pacientů. Průměrný věk těchto pacientů byl 64 let. 

Do projektu se zapojilo více mužů než žen (muži 58 %). Nejvíce pacientů pochází z Jihomoravského 

kraje (27,4 %). Pacienti nejčastěji dosáhli středoškolského vzdělání (74,3 %). Nejvíce pacientů spadá 

pod Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR (téměř 70 %). Většina pacientů trpěla diabetem mellitem 

2. typu (94,2 %). Průměrná délka trvání diabetu byla 10,7 let. Mezi nejčastější komplikace diabetu 

asociované s diabetickou retinopatií patřila dyslipidemie, nefropatie a ischemická choroba srdeční. 

U některých pacientů nebylo možné pořídit v rámci screeningového vyšetření snímek sítnice, zejména 

z důvodu malé pupily, případně jejich snímky byly nehodnotitelné. Celkový podíl nehodnotitelných 

nebo nepořízených snímků odpovídá přibližně 11 % (CI: 9,8–11,9 %). Hodnocení záchytu diabetické 

retinopatie probíhalo u 3 220 pacientů s pořízenými a hodnotitelnými snímky. Při screeningovém 

vyšetření bylo odhaleno 473 pacientů (14,7 %) s podezřením na diabetickou retinopatii 

(ve 3 případech v kombinaci s makulárním edémem). U dalších 3 pacientů (0,1 %) byl objeven 

samostatný nález svědčící pro makulární edém. Celková pozitivita screeningu byla téměř 15 % 

(CI: 13,6–16,1 %). U většiny pacientů, kteří měli podezření na diabetickou retinopatii, byla zjištěna 

neprofilerativní forma tohoto onemocnění (97,5 %). V rámci screeningového vyšetření u diabetologa 

bylo odhaleno dalších 208 pacientů (6,5 %) s jiným nálezem, nejčastěji se jednalo o věkově 

podmíněnou makulární degeneraci. 

U pacientů s výsledkem screeningu svědčícím pro DR nebo ME byl častěji zastoupen diabetes 

mellitus 1. typu v porovnání se všemi pacienty zařazenými do projektu (9,9 % vs. 4,5 %). Změna je 

pozorovatelná také u délky trvání diabetu (13,3 let vs. 10,7 let). Hodnota mediánu hladiny 

glykovaného hemoglobinu u pacientů s podezřením na DR nebo ME byla 56 mmol/mol, což je o 

4 jednotky vyšší hodnota než u všech zařazených pacientů do projektu. 

Na základě výsledků screeningu u diabetologa lze jako potenciálně rizikové faktory výskytu 

diabetické retinopatie nebo makulárního edému označit typ diabetu, délku trvání diabetu a hladinu 

glykovaného hemoglobinu. Nejrizikovější skupinou diabetiků byli v tomto případě pacienti trpící 

DM 1. typu, kteří měli více než 2x vyšší šanci na onemocnění diabetickou retinopatií či makulárním 

edémem než pacienti trpící DM 2. typu. S narůstající délkou trvání diabetu se zvyšuje riziko 

onemocnění diabetickou retinopatií nebo makulárním edémem. To stejné platí pro zvyšující se 

hodnotu glykovaného hemoglobinu od 61 mmol/mol. 

V případě, že měl pacient pozitivní screening, tedy výsledek svědčící pro diabetickou retinopatii nebo 

makulární edém, bylo mu indikováno vyšetření u oftalmologa. Vyplnění formuláře obsahující 

informace o vyšetření u oftalmologa byl zcela dobrovolný, proto u velké části pacientů nebyli 

informace o vyšetření k dispozici. V některých případech neměli pacienti o vyšetření u oftalmologa 

zájem. Z celkových 476 pacientů s pozitivním výsledkem screeningu se dostavilo k oftalmologickému 

vyšetření 202 pacientů (42,4 %). Z těchto pacientů bylo oftalmologem potvrzeno 109 případů 

(54,0 %) diabetické retinopatie v různých stádiích této nemoci. Převážně se jednalo 

o neproliferativní formu onemocnění.  
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Přidanou hodnotou pilotního projektu byla také diagnostika jiných nálezů v rámci screeningu. Bylo 

odhaleno celkem 208 pacientů s jiným nálezem. Mezi nejčastější jiné nálezy patří věkově podmíněná 

makulární degenerace, glaukom, katarakta, epiretinální membrána a další. 

Na základě dopadové analýzy pilotního projektu bylo prokázáno navýšení pokrytí cílové populace 

oftalmologickým vyšetřením u pacientů pocházejících z diabetologických ordinací zařazených 

do pilotního projektu oproti ostatním diabetologickým ordinacím ČR. Čistá změna pokrytí v průběhu 

projektu oproti období před projektem dosahuje téměř +5 %. Příspěvek pilotního projektu k pokrytí 

cílové populace oftalmologickým vyšetřením činí +5,2 %.  

Z výsledků zjednodušeného modelového ekonomického hodnocení je zřejmé, že screeningové 

scénáře zachytí více časných stadií diabetické retinopatii v modelové populaci 1 000 diabetiků, a to i 

při různých nastaveních vstupních parametrů (senzitivita screeningového vyšetření, délka 

screeningového vyšetření) modelu (procentuální záchyt diabetické retinopatie od 70 % do téměř 100 

% v porovnání se stávající praxí 60 %). Současně je vynaložený náklad na 1 časně detekovanou 

diabetickou retinopatii nižší než za scénáře stávající praxe. Náklad na 1 detekovanou DR se pohybuje 

u screeningových scénářů okolo 4-6 tisíc, kdežto u stávající praxe od 6-8 tisíc na 1 detekovanou DR. 

Mezi potenciální riziko projektu se řadí zejména nedostavení se indikovaných pacientů 

k oftalmologickému vyšetření. V případě, že se pacient k vyšetření nedostaví, nemůže mu být 

stanovena finální diagnóza diabetické retinopatie. Důvodů nedostavení se k vyšetření může být hned 

několik, jako např. dlouhá objednávací doba k oftalmologovi, vzdálenost od místa bydliště pacienta do 

ordinace oftalmologa, případně nezájem pacienta o další vyšetření.  
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1. Úvod 

Účel dokumentu 

Předkládaný dokument „Analytický report z vyhodnocených dat pilotního projektu, včetně on-line 

zveřejněných publikací“ má za úkol informovat o výsledcích pilotního projektu. Cílem analýzy projektu 

bylo vyhodnocení nasbíraných strukturovaných dat z pilotního projektu. Výsledky analýzy byly 

podkladem pro revizi doporučených postupů pro program screeningu diabetické retinopatie a 

makulárního edému u pacientů s diabetem. Součástí statistického vyhodnocení byla:  

- Analýza makro-ukazatelů významných pro vlastní screeningový program 

- Analýza navrženého designu screeningového programu, včetně rozboru problémů a rizik jeho 

realizace na národní úrovni 

- Analýza získaných dat a informací o zdravotním stavu zapojených diabetiků  

V dokumentu jsou popsána data, která byla v analýze použita, jejich zpracování a validita. Dokument 

uvádí metodiku analýzy projektu a přehled použitých statistických nástrojů při analýze dat. Druhá část 

dokumentu se zaměřuje na popis výsledků analýzy projektu.  

Obecná charakteristika sběru dat 

Pro vyhodnocení pilotního projektu Časný záchyt diabetické retinopatie je nezbytně nutné zajištění 

komplexní informační podpory, která je tvořena zejména dostupnými datovými zdroji Národního 

zdravotnického informačního systému (NZIS). Tyto zdroje dat je potřeba doplnit klinickými údaji 

o pacientovi, které souvisejí s tématem pilotního projektu. Sběr klinických dat probíhá elektronickou 

formou pomocí webové aplikace Research Data Capture (REDCap).  

Národní zdravotnický informační systém 

Národní zdravotnický informační systém je jednotným celostátním informačním systémem veřejné 

správy, ve kterém jsou shromažďovány a zpracovány osobní a další údaje ze základních registrů orgánů 

veřejné správy, ministerstev, od poskytovatelů zdravotních služeb, případně dalších osob předávajících 

údaje do NZIS. Tento informační systém se skládá z několika komponent (registrů).[1] 

Pro analýzu dat pilotního projektu je používán zejména Národní registr hrazených zdravotních služeb 

(NRHZS), který shromažďuje data vykázaná všemi poskytovateli zdravotních služeb zdravotním 

pojišťovnám. Registr obsahuje údaje o individuálních úhradách poskytovatelů zdravotní péče, data 

o poskytovatelích zdravotních služeb, data o personálním, technickém a věcném vybavení pracovišť 

a nezbytné seznamy a číselníky. Zjednodušeně řečeno registr obsahuje veškeré vykázané a uznané 

výkony, přípravky a materiál, který byl danému pacientovi u daného poskytovatele zdravotních služeb 

v rámci péče o něj poskytnut.[1] 

Aplikace Research Data Capture 

Sběr dat byl zajištěn a spravován pomocí nástroje pro elektronický sběr dat REDCap hostovaného 

na Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.[2][3] REDCap je bezpečná webová platforma 

navržená pro elektronický sběr dat, která poskytuje intuitivní rozhraní pro zajištění sběru a kontroly 
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dat, prostředí pro sledování manipulace s daty, automatizované exporty kompatibilní se základními 

programy pro analýzu dat a procedury pro integraci a interoperabilitu dat s externími zdroji. 

Sběr klinických dat probíhá přes webové formuláře, které byly vytvořeny na základě Case Report Form 

(CRF) pilotního projektu Časný záchyt diabetické retinopatie. CRF představuje souhrnný seznam všech 

proměnných, které budou zaznamenávány v rámci pseudonymního sběru dat projektu (viz dokument 

„RETINO CRF – Case Report Form, verze 2.0“).  Údaje v databázi neobsahují přímé identifikátory. 

Pacienti jsou v databázi vedeni na základě jedinečných systémem automaticky přidělených 

identifikátorů (ID), které neumožňují jejich osobní identifikaci. Podrobnější informace o metodice 

sběru dat jsou k nalezení v dokumentu „Metodika sběru dat projektu Časný záchyt diabetické 

retinopatie, verze 1“. Sběr klinických dat probíhal v období od ledna 2019 do února 2021. Centra byla 

do projektu zařazována ve třech etapách dle dostupnosti fundus kamer potřebných k vyšetření sítnice 

oka pacienta. 

K propojení dat mezi Národním zdravotnickým informačním systémem a REDCap se využívají tzv. 

Rejstříky osobních údajů (Rejstřík). Tyto Rejstříky obsahují osobní údaje pacientů, kteří splnili podmínky 

pro vstup do pilotního projektu (vstupní kritéria projektu, podepsaný Informovaný souhlas (IS) 

a Souhlas se zpracováním osobních údajů (SZOÚ)). 

Metodika sběru dat 

Veškerý sběr dat se odehrává v ordinaci lékaře zapojeného do pilotního projektu. Základním úkolem 

lékaře a sestry, je výběr pacientů splňující kritéria pro vstup do projektu, jejich informování o pilotním 

projektu a o průběhu vyšetření sítnicovou kamerou, zadávání klinických údajů o pacientovi 

do databáze projektu, zaznamenávání výsledků vyšetření sítnicovou kamerou z archivu snímků DICOM 

do databáze projektu a vedení Rejstříků osob zařazených do pilotního projektu. Algoritmus vyšetření 

popisuje obrázek 1. Po příchodu pacienta do ordinace lékař nejprve rozhodne, zda pacient splňuje 

inkluzní kritéria pilotního projektu a o jeho případném zařazení do projektu (i s ohledem na exkluzní 

kritéria projektu). Lékař vyplní formulář s klinickými údaji pacienta, sestra provede vyšetření fundus 

kamerou. Snímky sítnice pacienta odešle do čtecího centra, kde je hodnotí zkušení oftalmologové, 

anotované snímky sítnice uloží do archivu snímků, kde si je diabetolog zobrazí. Lékař kontaktuje 

pacienta, kterému sdělí výsledek vyšetření, v případě pozitivního výsledku doporučí pacientovi 

vyšetření u oftalmologa, kde je mu stanovena finální diagnóza.  
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Obrázek 1: Algoritmus vyšetření pacienta u diabetologa 
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Metodika statistického hodnocení 

Vyhodnocení pilotního projektu Časný záchyt diabetické retinopatie se skládá ze tří základních analýz: 

• Deskriptivní analýza dat 

• Dopadová analýza 

• Zjednodušené modelové ekonomické hodnocení 

Jednotlivé analýzy jsou popsány v následujících podkapitolách. 

Deskriptivní analýza dat 

Jedná se o analýzu základních výsledků pilotního projektu. Do analýzy vstupují klinická data z webové 

aplikace REDCap. Analýza se zaměřuje na popis základních sociodemografických charakteristik 

pacientů vstupujících do projektu, jejich osobní anamnézu, výsledky screeningu u diabetologa 

a výsledky vyšetření u oftalmologa. V následující části jsou popsány analyzované klinické údaje 

pacientů zařazených do projektu. 

Sociodemografické charakteristiky: 

V rámci sociodemografických charakteristik byly hodnoceny parametry jako je věk, pohlaví, pojišťovna, 

vzdělání a kraj bydliště pacienta. Podrobný popis proměnných uvádí tabulka 1. 

Tabulka 1: Sociodemografické charakteristiky pacientů 

Klinický údaj Bližší specifikace 

Věk 18–29 let, 30–39 let, 40–49 let, 50–59 let, 60–69 let, 70–79 let, 80+ let 

Pohlaví muž, žena 

Pojišťovna 111, 201, 205, 207, 209, 211, 213 

Vzdělání 
bez vzdělání, základní, střední (s maturitou / bez maturity / výuční 
list), vysokoškolské (včetně VOŠ) 

Kraj bydliště 
Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Vysočina, 
Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, 
Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Zlínský 

Osobní anamnéza: 

Z hlediska osobní anamnézy se analýza zaměřuje na hodnocení subjektivních potíží se zrakem, kouření, 

hodnoty glykovaného hemoglobinu, typ diabetu, délku trvání diabetu, dosavadní léčbu diabetu 

a komplikace asociované s diabetickou retinopatií. Podrobný popis proměnných uvádí tabulka 2. 

Tabulka 2: Osobní anamnéza pacienta 

Klinický údaj Bližší specifikace 

Subjektivní obtíže se 
zrakem 

ano, ne 

Kouření nekuřák, bývalý kuřák, příležitostný kuřák, kuřák 

Glykovaný hemoglobin hodnoty v mmol/mol 
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Typ diabetu 
diabetes mellitus 1. typu, diabetes mellitus 2. typu, sekundární 
diabetes mellitus, maturity onset diabetes of the young 

Délka trvání diabetu 0–5 let, 6–10 let, 11–15 let, 16–20 let, 21–25 let, 26+ let 

Dosavadní léčba diabetu 
dieta, inzulin, perorální antidiabetika, terapie hypertenze, 
hypolipidemika 

Komplikace asociované 
s diabetickou retinopatií 

cévní mozková příhoda, diabetická noha, dyslipidemie, chronická 
ischemická choroba dolních končetin, ischemická choroba srdeční, 
nefropatie, neuropatie, proteinurie 

Výsledky screeningového vyšetření u diabetologa: 

Výsledkem screeningového vyšetření je informace, zda má pacient podezření na diabetickou 

retinopatii nebo makulární edém, případně jiný nález. Pokud byly snímky vyhodnoceny s podezřením 

na diabetickou retinopatii (DR) nebo makulární edém (ME), bylo analyzováno, zda se jedná o samotnou 

diabetickou retinopatii nebo makulární edém, případně jejich kombinaci. V případě odhalení 

diabetické retinopatie je uváděna její specifikace: neproliferativní diabetická retinopatie (NPDR) nebo 

proliferativní diabetická retinopatie (PDR). Podrobný popis proměnných uvádí tabulka 3. 

Tabulka 3: Výsledky screeningového vyšetření u diabetologa 

Klinický údaj Bližší specifikace 

Výsledek screeningu bez DR, DR a/nebo ME, jiný nález 

Specifikace diabetické 
retinopatie 

NPDR, PDR 

Výsledky vyšetření u oftalmologa: 

Návštěva u oftalmologa musí být indikována diabetologem všem pacientům s podezřením 

na diabetickou retinopatii nebo makulární edém či jiný nález, dále pacientům, kterým nebyl pořízen 

snímek fundus kamerou v rámci screeningu nebo jejich snímek nebyl hodnotitelný. Oftalmologické 

vyšetření stanoví finální diagnózu diabetické retinopatie. V rámci oftalmologického vyšetření je mimo 

výsledek vyšetření hodnocena také léčba aplikovaná oftalmologem u pacientů s nálezem diabetické 

retinopatie. Podrobný popis proměnných uvádí tabulka 4. 

Tabulka 4: Výsledky vyšetření u oftalmologa 

Klinický údaj Bližší specifikace 

Výsledek vyšetření 
bez DR, NPDR počínající, NPDR středně pokročilá, NPDR pokročilá, 
PDR počínající, PDR vysoce riziková, jiný stupeň 

Léčba diabetické 
retinopatie 

laser, centrová léčba, jiná léčba 

V analýze byly použity zejména základní deskriptivní statistiky. Sociodemografické charakteristiky 

pacientů a jejich osobní anamnéza byla zkoumána z několika různých pohledů. Tyto klinické údaje byly 

srovnávány na základě subjektivních potíží, výsledku screeningu u diabetologa a výsledku vyšetření 

u oftalmologa. Pro srovnání klinických údajů mezi příslušnými skupinami pacientů byly použity různé 

statistické testy v závislosti na typu srovnávaných dat. Pomocí těchto testů bylo zjištěno, zda 
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se výběrové charakteristiky v daných skupinách pacientů statisticky významně liší nebo neliší. 

V analýze byly využity Chí-kvadrát test, Fisherův exaktní test, Mannův-Whitneyho test a Kruskalův-

Wallisův test. Nulová hypotéza byla stanovena jako: daná charakteristika pacientů se mezi příslušnými 

skupinami pacientů neliší. Nulová hypotéza byla testována na hladině významnosti 5 %.  Byl vytvořen 

model logistické regrese pro zjištění, které klinické údaje by mohly značit vyšší riziko výskytu diabetické 

retinopatie nebo makulárního edému.   

Mannův-Whitneyho test 

Test srovnává dvě skupiny pacientů (spojitá x kategoriální data). Podmínkou použití tohoto testu je 

nezávislost těchto dvou výběrů. Jedná se o neparametrický test, není potřeba splnění předpokladu 

o rozložení dat. Počítá s pořadím dat v souborech namísto s originálními daty.  

Kruskalův-Wallisův test 

Kruskalův-Wallisův test je zobecněním Mannova-Whitneyova testu pro více než dvě srovnávané 

skupiny. Stejně jako Mannův-Whitneyho test patří mezi neparametrické testy a počítá s pořadím dat 

v souborech namísto s originálními daty.  

Pomocí těchto dvou testů byla srovnávána hladina glykovaného hemoglobinu v krvi mezi příslušnými 

skupinami pacientů v závislosti na počtu těchto skupin. 

Chí-kvadrát test 

Chí-kvadrát test slouží k analýze nezávislosti v kontingenční tabulce, umožňuje tedy analyzovat vazbu 

mezi dvěma kategoriálními proměnnými. Srovnává pozorované četnosti kombinací kategorií oproti 

očekávaným četnostem. Nulovou hypotézou je zde tvrzení, že náhodné veličiny jsou nezávislé. Tento 

test je parametrický a je zapotřebí splnění určitých podmínek:  

1) Jednotlivá pozorování v kontingenční tabulce jsou na sobě nezávislá, jeden prvek patří pouze 

do jedné buňky kontingenční tabulky 

2) Očekáváné četnosti jsou alespoň v 80 % případů ≥ 5 a ve 100 % případů nesmí být pod 2 

Fisherův exaktní test 

Fisherův exaktní test se využívá stejně jako Chí-kvadrát test k analýze kontingenčních tabulek, zejména 

čtyřpolních s nízkými četnostmi, kde není možné použít zmiňovaný Chí-kvadrát test. Patří mezi 

neparametrické testy.  

Chí-kvadrát test a Fisherův exaktní test byly použity pro analýzu zbylých základních charakteristik 

pacientů, které jsou kategoriálního charakteru.  

Logistická regrese  

Logistická regrese se používá k odhalení prediktorů, které ovlivňují, zda nastane sledovaný jev a určuje 

míru jejich vlivu na výskyt sledovaného jevu. Závislá proměnná je binárního charakteru, nabývá tedy 

dvou hodnot 0/1. Nejčastěji se jedná o situaci, kdy 1 značí přítomnost sledovaného jevu a 0 jeho 

nepřítomnost. V našem případě hodnota 1 značí přítomnost diabetické retinopatie nebo makulárního 

edému a 0 jejich nepřítomnost. V logistické regresi byly zohledněny tyto prediktory: věk, pohlaví, 

kouření, typ diabetu, délka trvání diabetu a hladina glykovaného hemoglobinu.  
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Dopadová analýza 

Hlavním cílem této dopadové analýzy je vyhodnocení, zda došlo ke zvýšení procenta realizovaných 

očních vyšetření u pacientů s diabetem prostřednictvím zavedení vyšetření diabetika přímo v ordinaci 

dispenzarizujícího lékaře po realizaci pilotního projektu „Časný záchyt diabetické retinopatie 

a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu“.  

Dopadová analýza vychází ze dvou zdrojů dat: 

1) Národní registr hrazených zdravotních služeb (NRHZS) 

2) Klinická data z webové aplikace REDCap 

V analýze byly použity základní deskriptivní statistiky. Vyšetření pacientů v rámci projektu probíhalo 

v období od ledna 2019 do února 2021. Centra byla do projektu zařazována ve třech etapách dle 

dostupnosti fundus kamer. 

Analýza se zaměřuje na srovnání celkového pokrytí cílové populace oftalmologickým vyšetřením 

v období před začátkem pilotního projektu a v průběhu realizace pilotního projektu. Do analýzy 

vstupují pouze diabetologické ordinace, kde je cílem zjistit, zda v ordinacích zařazených do projektu 

došlo k navýšení počtu očních vyšetření oproti nestudijním diabetologickým ordinacím.  

̶ Období před projektem: osoby z diabetologických ordinací v roce 2018 

̶ Období v průběhu projektu: osoby z diabetologických ordinací v roce 2020 

Analýza dále srovnává pokrytí cílové populace oftalmologickým vyšetřením v jednotlivých etapách 

zařazení diabetologických ordinací do projektu (období před danou etapou a období během dané 

etapy), opět v rámci ordinací zařazených do projektu a ostatních diabetologických ordinací.  

Metodika výpočtu pokrytí cílové populace oftalmologickým vyšetřením 

 

 

 

Počet osob z diabetologických ordinací (sledované období: 12 měsíců) 

Podmínky zařazení osob:  

̶ Věk 18+ let 

̶ Diabetik (ve sledovaném období vykázána antidiabetika) 

̶ Záznam vykázaný pod odborností diabetologie během sledovaného období  

Počet osob z diabetologických ordinací s oftalmologickým vyšetřením (sledované období: 14 měsíců) 

Podmínky zařazení osob:  

̶ Jedná se o diabetika z definice „Počet pacientů z diabetologických ordinací“ 

̶ Oftalmologický výkon vykázaný pod odborností oftalmologie během sledovaného období:  

1) Komplexní vyšetření oftalmologem (75021) 

2) Cílené vyšetření oftalmologem (75022) 

3) Kontrolní vyšetření oftalmologem (75023) 

pokrytí  =
počet osob z diabetologických ordinací s oftalmologickým vyšetřením

počet osob z diabetologických ordinací
 



   

 

 

Analytický report projektu Časný záchyt diabetické retinopatie, verze 2.0  Stránka 13 z 48 

 

4) Včasný záchyt závažných poruch vidění (obě oči) (75030) 

A/NEBO vyšetření pacientů fundus kamerou u diabetologa v rámci pilotního 

projektu (týká se pouze studijních diabetologických ordinací) 

Jedna osoba mohla být během sledovaného období vyšetřena ve více diabetologických ordinacích. 

Tyto osoby jsou do výpočtu pokrytí zařazeny vícekrát dle počtu diabetologických ordinací, ve kterých 

byly vyšetřeny. 

Sledované období celkového pokrytí před projektem a v průběhu projektu 

Před projektem: 

Pacienti diabetologických ordinací: leden 2018 – prosinec 2018 

Pacienti diabetologických ordinací s oftalmologickým vyšetřením: listopad 2017 – prosinec 2018 

V průběhu projektu: 

Pacienti diabetologických ordinací: leden 2020 – prosinec 2020 

Pacienti diabetologických ordinací s oftalmologickým vyšetřením: listopad 2019 – prosinec 2020 

 

Obrázek 2: Sledované období celkového pokrytí před projektem a v průběhu projektu 

Sledované období pokrytí před projektem a v průběhu projektu dle jednotlivých etap zařazení center do 

projektu 

Etapa I (leden 2019 – listopad 2019): 

Před projektem: 

Pacienti diabetologických ordinací: leden 2018 – prosinec 2018 

Pacienti diabetologických ordinací s oftalmologickým vyšetřením: listopad 2017 – prosinec 2018 

V průběhu projektu: 

Pacienti diabetologických ordinací: prosinec 2018 – listopad 2019 

Pacienti diabetologických ordinací s oftalmologickým vyšetřením: říjen 2018 – listopad 2019 

Etapa II (říjen 2019 – říjen 2020): 

Před projektem: 

Pacienti diabetologických ordinací: říjen 2018 – září 2019 

Pacienti diabetologických ordinací s oftalmologickým vyšetřením: srpen 2018 – září 2019 
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V průběhu projektu: 

Pacienti diabetologických ordinací: listopad 2019 – říjen 2020 

Pacienti diabetologických ordinací s oftalmologickým vyšetřením: září 2019 – říjen 2020 

Etapa III (srpen 2020 – únor 2021): 

Před projektem: 

Pacienti diabetologických ordinací: srpen 2019 – červenec 2020 

Pacienti diabetologických ordinací s oftalmologickým vyšetřením: červen 2019 – červenec 2020 

V průběhu projektu: 

Pacienti diabetologických ordinací: březen 2020 – únor 2021 

Pacienti diabetologických ordinací s oftalmologickým vyšetřením: leden 2020 – únor 2021 

 

Obrázek 3: Sledované období pokrytí před projektem a v průběhu projektu dle jednotlivých etap zařazení center do projektu 

Metodika zařazení diabetologických ordinací do analýzy 

Do analýzy byly zařazeny všechny diabetologické ordinace v České republice, které splňovaly tyto 

podmínky: 

1) Diabetologická ordinace má ve sledovaném období alespoň 50 pacientů 

2) Diabetologická ordinace fungovala v obou srovnávaných obdobích 

3) Diabetologická ordinace zařazená do projektu musí mít propojitelná data s NRHZS 

Diabetologické ordinace byly rozděleny na studijní centra (diabetologické ordinace zařazené 

do pilotního projektu) a nestudijní centra (ostatní diabetologické ordinace, které nebyly zařazené 

do pilotního projektu). Podrobný vývojový diagram zařazení diabetologických ordinací do analýzy 

popisuje obrázek 4. 
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Obrázek 4: Zařazení diabetologických ordinací do dopadové analýzy 

 

Zjednodušené modelové ekonomické hodnocení 

Cílem analýzy bylo provést zjednodušené modelové hodnocení vynaložených finančních nákladů na 

zavedení programu časného záchytu diabetické retinopatie (tj. využití nonmydriatické fundus kamery 

v ordinaci diabetologa, „screening“) a posouzení efektivity vynaložených nákladů. Hodnocení bylo 

provedeno pro lepší představu na modelové populaci 1 000 diabetiků způsobilých pro účast v 

programu a výsledky je tedy možné jednoduše extrapolovat na potenciální relevantní cílové populace 

programu časného záchytu diabetické retinopatie. 

 Vstupní údaje do modelového hodnocení: 

• Odhadovaný podíl pacientů s diabetem vyšetřených u oftalmologa 

• Výsledky pilotního projektu časného záchytu diabetické retinopatie 

• Variantní odhady jednotkové ceny za screeningové vyšetření dle kalkulačního vzorce pro 

výpočet bodové hodnoty výkonu na základě znalostí z pilotního projektu 

Modelové hodnocení bylo vytvořeno pro různé varianty scénářů. Vstupem je populace 1 000 pacientů 

s diabetem a uvažujeme všechny pacienty s diabetem (tedy pacienty, kteří pravidelně navštěvují 

očního lékaře, ale také ti, kteří v recentním období nepodstoupili vyšetření očí), kteří chodí pravidelně 

do ordinace diabetologa. Na obrázku níže představují jednotlivé scénáře 

A. stávající praxi (dle situační analýzy se předpokládá 60% účast na vyšetření u oftalmologa),  

B. kombinaci současné praxe a screeningového vyšetření u ostatních pacientů, kteří 

nenavštěvují oftalmologa, 
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C. hypotetickou situaci vyšetření všech pacientů (i pacientů, kteří by bez zavedení screeningu 

navštívili oftalmologa) screeningovým vyšetřením (s předpokládanou ochotou účasti v 90 %).  

 

Obrázek XX: Definice jednotlivých scénářů vstupujících do zjednodušeného modelového ekonomického hodnocení 

Modelový odhad byl ukázkově realizován v rámci jednoho kalendářního roku. Jednotková cena za 

screeningové vyšetření byla orientačně odhadována dle kalkulačního vzorce pro výpočet bodové 

hodnoty výkonu v seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami dle metodiky Ministerstva 

zdravotnictví ČR. Vzhledem k prozatím nestanovené bodové hodnotě screeningového vyšetření byla 

provedena analýza senzitivity s různými variantami jednotkové ceny za screening. V závěru analýzy 

jsou i diskutovány zdravotní přínosy ve vztahu k vynaloženým nákladům navrhované screeningové 

technologie, a to vynaložené náklady navíc na 1 časný nález neproliferativní diabetické retinopatie. 

2. Diagram zpracování dat a definice finální báze k analýze 

Podepsané IS a SZOÚ 

Aby mohl být pacient zařazen do projektu, musí mít podepsán Informovaný souhlas s účastí v projektu 

(IS) a Souhlas se zpracováním osobních údajů v projektu (SZOÚ). V případě, že tyto souhlasy podepsané 

nejsou, má osoba v aplikaci REDCap založený pouze předem definovaný minimální pseudonymní 

záznam, který slouží pro základní charakteristiku osob odmítajících účast v projektu.  

Podpisem Informovaného souhlasu s účastí v projektu pacient souhlasí, že mu byl záměr projektu 

a celý proces vyšetření a nakládání s výsledky vyšetření řádně vysvětlen a souhlasí s účastí v projektu. 

V tomto dokumentu je nutné vyplnit jméno a příjmení pacienta, datum narození, bydliště, jméno 

lékaře, který pacienta informoval o podstatě, smyslu a rozsahu projektu, datum a podpis pacienta. Dále 

je součástí jméno, příjmení a podpis vysvětlujícího lékaře včetně data, kdy byl dokument podepsán.  

Každý pacient uděluje explicitní souhlas se zpracováním osobních údajů poskytovateli zdravotních 

služeb (spolupracujícímu na pilotním projektu s ÚZIS ČR), aby poskytl údaje této osoby ÚZIS ČR. 

Podpisem Souhlasu se zpracováním osobních údajů dává pacient souhlas ke zpracování a uchování 

osobních údajů po dobu trvání pilotního projektu. 

Přibližně 60 % diabetiků (N = 600) navštívilo 
oftalmologa v posledních 14 měsících 
(vychází ze situační analýzy programu 

časného záchytu diabetické retinopatie). 
Zbývajících 40 % nenavštívilo oftalmologa.

Cílová skupina pacientů 

s diabetem

N = 1 000

A. 

Stávající praxe

C. 

Pouze 

screening

B. 

Kombinace 

stávající praxe 

a screeningu

Přibližně 60 % diabetiků (N = 600) navštívilo 
oftalmologa v posledních 14 měsících. 

U zbývající části 40 % diabetiků se přibližně 
90 % (vychází z předběžných výsledků 

průzkumného šetření pilotního projektu) 
zúčastní screeningového vyšetření (N = 360).

90 % pacientů (vychází z předběžných 
výsledků průzkumného šetření pilotního 

projektu) podstoupí screeningové vyšetření. 
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Oba souhlasy by měly být fyzicky přítomny v papírové podobě na pracovišti odboru Národního 

screeningového centra (NSC) ÚZIS ČR, kde podléhají kontrole a následné archivaci dle stanovených 

pravidel.  

Splnění vstupních kritérií 

Kromě podepsaných souhlasů IS a SZOÚ musí pacient splňovat inkluzní kritéria pro vstup do projektu: 

1) Dospělý pacient (věk 18+ let) 

2) Diabetes mellitus 1. nebo 2. typu, sekundární diabetes mellitus, maturity onset diabetes of the 

young (MODY) 

Existuje několik exkluzních kritérií, které vylučují účast pacienta v projektu: 

1) Vyšetření oftalmologem před méně než 14 měsíci 

2) Pacient dispenzarizovaný oftalmologem 

3) Neprůhlednost optických médií 

4) Gestační diabetes 

5) Prediabetes 

6) Přechodná hyperglykémie 

7) Již dříve diagnostikovaný makulární edém 

8) Již dříve diagnostikovaná diabetická retinopatie 

9) Nepodepsaný Informovaný souhlas s účasti v pilotním projektu 

10) Nepodepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů 

  



   

 

 

Analytický report projektu Časný záchyt diabetické retinopatie, verze 2.0  Stránka 18 z 48 

 

Rejstříky 

K propojení dat mezi Národním zdravotnickým informačním systémem a REDCap se využívají tzv. 

Rejstříky osobních údajů (Rejstřík). Sběr osobních dat pacientů probíhá přes zabezpečené externí 

úložiště ÚZIS ČR (Úložiště). Každé zdravotnické zařízení spolupracující na pilotním projektu předává 

osobní údaje pacientů na Úložiště ve formě Rejstříku, který obsahuje osobní údaje každého pacienta, 

který splnil podmínky pro vstup do pilotního projektu (tzn. splnil vstupní kritéria, podepsal IS a SZOÚ). 

V Rejstříku jsou informace o ID REDCap (identifikátor pacienta v aplikaci REDCap), rodné číslo, jméno, 

příjmení a údaje o trvalém pobytu.  

V případě, že pacient nemá vyplněný Rejstřík, ale ostatní inkluzní kritéria projektu splňuje, je tato 

osoba zařazena do deskriptivní analýzy. U této osoby však není možné propojit klinická data 

s Národním zdravotnickým informačním systémem a musí být vyřazena z dopadové analýzy.  

Validita dat 

Pacienta zahrnujeme do analýzy v případě, že má podepsaný IS a SZOÚ, splňuje inkluzní kritéria 

pilotního projektu, má kompletně vyplněný záznam v aplikaci REDCap a v případě dopadové analýzy 

musí mít vyplněný také Rejstřík. 

Finální báze dat pro analýzu 

Deskriptivní analýza 

Registr obsahuje celkem 3 668 záznamů, z toho 20 pacientů nemá validní záznam v aplikaci REDCap. 

Dohromady 38 pacientů nepodepsalo alespoň jeden z papírových souhlasů s účastí v projektu IS/SZOÚ. 

Podmínky pro zařazení do deskriptivní analýzy splňuje 3 610 pacientů. Tito pacienti byli hodnoceni 

z hlediska základních sociodemografických charakteristik. U některých pacientů nebylo možné pořídit 

z objektivních důvodů snímek (např. z důvodu úzké zornice), případně jejich snímek nebyl 

hodnotitelný. Výsledky screeningového vyšetření u diabetologa byly hodnoceny na bázi 3 220 

pacientů. Podrobnější popis zařazování pacientů do deskriptivní analýzy uvádí obrázek 5. 
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Obrázek 5: Flow chart zařazení pacientů do deskriptivní analýzy 
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Dopadová analýza 

Do projektu bylo zařazeno celkem 25 center, viz obrázek 6. Z toho u 3 center se nejedná 

o diabetologické ordinace, ale o ordinace praktického lékaře, tato centra byla z analýzy vyřazena. 

Další 2 centra neměla kompletní nebo nedodala Rejstříky pro propojení dat REDCap a NRHZS. Finálně 

bylo do dopadové analýzy zařazeno 20 diabetologických ordinací.   

 

Obrázek 6: Flow chart zařazení center z pilotního projektu do dopadové analýzy 

Aby bylo možné zařadit pacienta do dopadové analýzy, musí mít kompletně vyplněný Rejstřík pro 

následné propojení dat z databáze REDCap s daty NRHZS. Z celkového počtu 3 610 pacientů vstupuje 

do dopadové analýzy 2 987 pacientů. Podrobnější popis zařazování pacientů do dopadové analýzy viz 

obrázek 7. 
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Obrázek 7: Flow chart zařazení pacientů do dopadové analýzy 
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3. Deskriptivní analýza dat 

Typologie participujících osob 

Sociodemografické charakteristiky 

V rámci deskriptivní analýzy dat byly u všech 3 610 zařazených pacientů hodnoceny základní 

sociodemografické údaje, a to věk, pohlaví, pojišťovna, vzdělání a kraj bydliště.  

Průměrný věk zařazených pacientů byl 64 let. Nejvíce pacientů bylo ve věku 60–79 let, tito pacienti 

zaujímají bez mála dvě třetiny sledovaného souboru pacientů. Více než 58 % sledovaného souboru 

tvořili muži. Nejvíce pacientů spadalo pod VZP ČR, tito pacienti představovali více než 66 % 

analyzovaného souboru. Přibližně 13 % pacientů tvořili pojištěnci ZP MV ČR a 8 % pojištěnci VoZP ČR. 

Tři čtvrtiny sledovaných pacientů měly středoškolské vzdělání, téměř 10 % pacientů uvedlo vzdělání 

vysokoškolské a více než 15 % základní vzdělání. Podrobnější informace o vybraných 

sociodemografických charakteristikách viz obrázek 8. 

 

Obrázek 8: Základní sociodemografické charakteristiky pacientů zařazených do projektu (věk, pohlaví, pojišťovna, vzdělání) 

Dále byl sledován kraj bydliště pacientů zařazených do projektu, viz obrázek 9. Podíl pacientů 

v jednotlivých krajích odrážel počet zapojených center, který nebyl napříč jednotlivými regiony 

rovnoměrně rozložený. Výběr center zohledňoval geografickou a sociální rozmanitost populace České 

republiky s cílem získat reprezentativní vzorek pracovišť, jejichž výsledky bude možné následně 

extrapolovat na celý zdravotnický systém. Pilotní projekt pokryl 11 krajů ČR: Jihomoravský, Pardubický, 

Zlínský, Vysočina, Moravskoslezský, Liberecký, Královehradecký, Středočeský, Plzeňský, Ústecký 

a Karlovarský. Nejvíce zapojených center (5) se nacházelo v Jihomoravském kraji, odkud také pocházel 

největší podíl pacientů, a to 27,4 %. Téměř čtvrtinu pacientů tvořili obyvatelé Královéhradeckého kraje, 

kde se do projektu zapojila 4 centra. Pilotní projekt nepokrýval Jihočeský, Olomoucký kraj a hlavní 
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město Prahu, proto nebylo do tohoto projektu zapojeno žádné centrum, a podíl pacientů v těchto 

krajích je nulový. 

 

Obrázek 9: Základní sociodemografické charakteristiky pacientů zařazených do projektu (kraj bydliště pacienta) 

Osobní anamnéza 

Druhou částí základní deskriptivní analýzy datového souboru bylo hodnocení osobní anamnézy všech 

zařazených pacientů. Zde se hodnotil typ diabetu, délka jeho trvání a způsob, jakým byl doposud léčen. 

Dále také komplikace diabetu asociované s diabetickou retinopatií, hodnoty glykovaného 

hemoglobinu, subjektivní potíže se zrakem a zda byl pacient kuřákem či nikoli. 

Většina pacientů zařazených do projektu trpěla DM 2. typu (94,2 %). U zbývajících se jednalo 

o DM 1. typu, sekundární DM nebo MODY. Průměrná délka trvání diabetu byla 10,7 let, ale u téměř 

60 % sledovaných pacientů byla délka trvání diabetu v rozmezí 0–10 let. Mezi nejčastější komplikace 

diabetu asociované s diabetickou retinopatií patřila dyslipidemie (72,3 %), nefropatie (19,2 %) 

a ischemická choroba srdeční (18,8 %). Nejběžnější léčbou diabetu byla dieta, která byla indikována 

téměř u všech sledovaných pacientů. Dále se jednalo o PAD (87,5 %), terapii hypertenze (78,9 %), 

hypolipidemika (62,8 %) a léčbu inzulinem (27,8 %).  
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Obrázek 10: Osobní anamnéza pacientů zařazených do projektu (typ diabetu, délka trvání diabetu, dosavadní léčba diabetu a 

komplikace asociované s diabetickou retinopatií) 

Hodnota mediánu glykovaného hemoglobinu u pacientů zařazených do projektu byla 52 mmol/mol. 

U poloviny pacientů se pohybovala v rozmezí 44–62 mmol/mol, nejnižší naměřená hodnota byla 

25 mmol/mol, nejvyšší hodnota 141 mmol/mol. U 20 pacientů nebyl údaj o hladině glykovaného 

hemoglobinu uveden. Subjektivní obtíže se zrakem popisovaly zhruba 4 % pacientů. Většina pacientů 

zařazených do projektu byli nekuřáci (61,1 %). Podrobnější informace o anamnéze pacientů viz obrázky 

10 a 11. 

 

Obrázek 11: Osobní anamnéza pacientů zařazených do projektu (glykovaný hemoglobin, subjektivní potíže se zrakem, kouření) 
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Srovnání charakteristik pacientů dle subjektivních potíží 

Za pomocí příslušných statistických testů byly srovnány charakteristiky pacientů dle subjektivních 

potíží pacienta. Tímto způsobem byl hodnocen věk, pohlaví, kouření, hladina glykovaného 

hemoglobinu, délka trvání diabetu, typ diabetu a komplikace diabetu asociované s diabetickou 

retinopatií. 

Na základě Chí-kvadrát testu byla na 5% hladině významnosti zamítnuta nulová hypotéza o neexistenci 

rozdílu mezi sledovanými věkovými skupinami a subjektivními potížemi (p = 0,044). Za použití stejného 

statistického testu, byla prokázána statisticky významná závislost mezi pohlavím a subjektivními 

potížemi (p < 0,001), a také závislost mezi kouřením a subjektivními potížemi (p = 0,002). Podrobnější 

výsledky srovnávací analýzy viz obrázky 12–13 a tabulka 5. 

 

 

Obrázek 12: Srovnání charakteristik pacientů dle subjektivních potíží (věk, pohlaví, kouření) 

Pro hodnocení délky trvání diabetu byl opět využit Chí-kvadrát test, na 5% hladině významnosti byl 

prokázán statisticky významný vztah mezi délkou trvání diabetu a subjektivními potížemi pacienta 

(p = 0,045). Pro srovnání typu diabetu a subjektivních potíží byla využita exaktní alternativa testu 

nezávislosti, a to Fisherův exaktní test. V tomto případě nebyla potvrzena statisticky významná 

závislost sledovaných proměnných (p = 0,777). Pro srovnání hodnot hladin glykovaného hemoglobinu 

u osob bez subjektivních potíží a se subjektivními potížemi byl využit Mannův Whitneyův test. Medián 

u skupiny pacientů bez subjektivních potíží byl 52 mmol/mol, medián u skupiny se subjektivními 

potížemi byl 55 mmol/mol. Nebyla potvrzena statisticky významná závislost subjektivních potíží 

na hodnotě glykovaného hemoglobinu.  
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Obrázek 13: Srovnání charakteristik pacientů dle subjektivních potíží (délka trvání diabetu, typ diabetu, glykovaný hemoglobin) 

Poslední proměnnou, u které bylo hodnoceno srovnání dle subjektivních potíží pacienta, byla 

komplikace diabetu asociované s diabetickou retinopatií. Vzhledem k tomu, že se u jednoho pacienta 

mohlo vyskytovat více komplikací, byly tyto komplikace statisticky testovány odděleně. U většiny bylo 

možné využít Chí-kvadrát test, pouze u jedné, a to syndromu diabetické nohy, bylo nutné využít 

Fisherův exaktní test. Na 5% hladině významnosti byla prokázána statisticky významná závislost 

u nefropatie (p = 0,001), neuropatie (p < 0,001), ICHS (p < 0,001), proteinurie (p < 0,001), 

ICHDK (p < 0,001), CMP (p = 0,007) a syndromu diabetické nohy (p = 0,003). Podrobnější výsledky viz 

tabulka 5. 

Tabulka 5: Srovnání charakteristik pacientů dle subjektivních potíží (komplikace diabetu asociované s diabetickou retinopatií) 

 Ano 
(% pacientů se 

subjektivními potížemi) 

Ne 
(% pacientů se 

subjektivními potížemi 
p-hodnota 

Komplikace    

CMP 170 (7,6 %) 3 440 (3,6 %) 0,007
1
 

Dyslipidemie 2 611 (4,0 %) 999 (3,3 %) 0,339
1
 

ICHDK 187 (9,1 %) 3 423 (3,5 %) < 0,001
1
 

ICHS 678 (7,4 %) 2 932 (3,0 %) < 0,001
1
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Nefropatie 694 (5,9 %) 2 916 (3,3 %) 0,001
1
 

Neuropatie 670 (7,0 %) 2 940 (3,1 %) < 0,001
1
 

Proteinurie 451 (8,9 %) 3 159 (3,1 %) < 0,001
1
 

Syndrom diabetické nohy 64 (12,5 %) 3 546 (3,6 %) 0,003
2
 

1 p-hodnota získána na základě Chí-kvadrát testu  
2 p-hodnota získána na základě Fisherova exaktního testu  

Podrobná analýza klinických výsledků 

Při primárním hodnocení validity dat byla část pacientů ze souboru odstraněna z důvodu nepořízení 

snímku nebo nehodnotitelnosti snímku. Následné hodnocení nálezů bylo provedeno na validní části 

souboru, tj. u 3 220 pacientů. Celkový podíl nehodnotitelných nebo nepořízených snímků odpovídá 

zhruba 11 % s intervalem spolehlivosti 9,8–11,9 %. Pozitivita ve screeningu byla necelých 15 % 

s intervalem spolehlivosti 13,6–16,1 %. Znamená to, že klíčový parametr je možné stanovit při 95% 

intervalu spolehlivosti s přesností cca +/− 1 %. Podrobnější informace viz obrázek 14. 

 

Obrázek 14: Flow chart hodnocení výsledků screeningu doplněný o intervaly spolehlivosti 

Při screeningovém vyšetření bylo odhaleno 473 pacientů (14,7 %) s podezřením na diabetickou 

retinopatii (ve 3 případech v kombinaci s makulárním edémem). U dalších 3 pacientů (0,1 %) byl 

objeven samostatný nález svědčící pro makulární edém. U většiny pacientů, kteří měli podezření na 

diabetickou retinopatii, byla zjištěna neprofilerativní forma tohoto onemocnění (97,5 %). V rámci 

screeningového vyšetření u diabetologa bylo odhaleno dalších 208 pacientů (6,5 %) s jiným nálezem, 

nejčastěji se jednalo o věkově podmíněnou makulární degeneraci. Podrobnější výsledky 

screeningového vyšetření u diabetologa viz obrázek 15. 
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Obrázek 15: Výsledky screeningového vyšetření u diabetologa 

Charakteristiky pacientů s výsledkem screeningu u diabetologa svědčícím pro diabetickou 
retinopatii a/nebo makulární edém 

V další části analýzy byly sledovány charakteristiky 476 pacientů, kteří podstoupili screeningové 

vyšetření u diabetologa, jehož výsledkem bylo podezření na diabetickou retinopatii nebo makulární 

edém, případně kombinaci těchto dvou diagnóz. 

Průměrný věk těchto pacientů byl 62 let. Stejně jako u všech zahrnutých pacientů do projektu 

se nejčastěji vyskytovali pacienti ve věku 60–79 let. Více než polovinu tvořili muži (57,1 %), taktéž více 

než polovina těchto pacientů byli nekuřáci (60,9 %). Celkem 89,3 % pacientů mělo DM 2. typu. Oproti 

celkovému souboru všech zahrnutých pacientů do projektu byl častěji zastoupen DM 1. typu (4,5 % vs. 

9,9 %). Změnu lze také sledovat u délky trvání diabetu. Zatímco pro všechny zařazené pacienty byla 

průměrná délka trvání tohoto onemocnění 10,7 let, u pacientů s výsledkem screeningu svědčícím pro 

DR nebo ME je průměrná délka trvání 13,3 let. Hodnota mediánu glykovaného hemoglobinu byla 

56 mmol/mol, což je o 4 jednotky vyšší hodnota než u všech zahrnutých pacientů do projektu. 

Nejčastějším typem komplikace diabetu asociované s diabetickou retinopatií je stejně jako u všech 

zahrnutých pacientů do projektu dyslipidemie. Podrobnější výsledky hodnocení charakteristik pacientů 

s výsledkem svědčícím pro DR/ME viz obrázek 16. 
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Obrázek 16: Charakteristiky pacientů s výsledkem screeningu svědčícím pro diabetickou retinopatii a/nebo makulární edém 

Charakteristiky pacientů s výsledkem screeningu u diabetologa svědčícím pro makulární 
edém 

Na základě výsledku screeningového vyšetření u diabetologa bylo u 6 pacientů podezření na makulární 

edém. Průměrný věk těchto pacientů byl 56 let. Jednalo se o 5 mužů a 1 ženu. Z těchto 6 pacientů byli 

2 kuřáci, 4 z nich měli DM 2. typu a průměrná délka trvání diabetu u těchto pacientů byla 13,7 let.  

Hodnota mediánu glykovaného hemoglobinu byla 55,5 mmol/mol, nicméně rozpětí zde bylo poměrně 

široké, nejnižší naměřená hodnota byla 40 mmol/mol, nejvyšší 100 mmol/mol. Výsledky jsou 

orientační a mohou být zatížené statistickou chybou z důvodu malého počtu těchto případů. 

Podrobnější výsledky hodnocení charakteristik pacientů s výsledkem svědčícím pro ME viz obrázek 17. 
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Obrázek 17: Charakteristiky pacientů s výsledkem screeningu svědčícím pro makulární edém 

Srovnání charakteristik pacientů dle výsledku screeningu u diabetologa 

Pomocí příslušných statistických testů byly srovnány charakteristiky pacientů dle výsledku screeningu 

u diabetologa. V rámci tohoto testování nebylo rozlišováno, zda bylo u pacienta podezření na DR či 

ME. Byly tedy uvažovány tři kategorie: bez DR/ME, DR a/nebo ME, jiný nález.  

Pomocí Chí-kvadrát testu byla na 5% hladině významnosti testována závislost výsledku screeningu 

u diabetologa na věku, pohlaví, kouření a délce trvání diabetu. Pro srovnání typu diabetu a výsledku 

screeningu u diabetologa byla z důvodu nesplnění předpokladů využití Chí-kvadrát testu použita jeho 

neparametrická alternativa Fisherův exaktní test. Pro testování hladiny glykovaného hemoglobinu 

napříč třemi skupinami výsledků screeningového vyšetření byl použit Kruskalův Wallisův test. 

Byla prokázána statisticky významná závislost mezi věkem a výsledkem screeningu u diabetologa 

(p < 0,001), závislost byla potvrzena také u pohlaví (p = 0,044), glykovaného hemoglobinu (p < 0,001), 

délky trvání diabetu (p < 0,001) a typu diabetu (p < 0,001). Podrobnější srovnání charakteristik pacientů 

dle výsledku screeningu u diabetologa viz obrázek 18.   
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Obrázek 18: Srovnání charakteristik pacientů dle výsledku screeningu u diabetologa (věk, pohlaví, kouření, délka trvání 

diabetu, typ diabetu a glykovaný hemoglobin) 
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Srovnání charakteristik pacientů dle podílu pacientů s podezřením na DR a/nebo ME 

Byla sledována závislost podílu pacientů, u kterých došlo ke zjištění DR a/nebo ME v rámci jednotlivých 

klinických proměnných (věk, pohlaví, kouření, typ diabetu, délka trvání diabetu, hladina glykovaného 

hemoglobinu a komplikace diabetu). Oproti předešlé kapitole nebyl samostatně uvažován výsledek 

screeningu u diabetologa „Jiný nález“. Byly tedy uvažovány dvě kategorie: bez DR, DR a/nebo ME. 

Jedná se pouze o bivariátní pohledy, které mohou být zkresleny zavádějícími efekty jiných 

proměnných, proto nelze výsledky tohoto srovnání interpretovat kauzálně. 

Pomocí Chí-kvadrát testu byla na 5% hladině významnosti testována závislost podílu pacientů 

s podezřením na DR a/nebo ME na věku, pohlaví, kouření, délce trvání diabetu a komplikacích diabetu 

asociovaných s diabetickou retinopatií. Pro srovnání typu diabetu a podílu pacientů s podezřením 

na DR a/nebo ME byla z důvodu nesplnění předpokladů využití Chí-kvadrát testu použita jeho 

neparametrická alternativa Fisherův exaktní test. Pro testování hladiny glykovaného hemoglobinu byl 

použit Mannův Whitneyův test. Podrobný popis testovaných proměnných a výsledků viz tabulka 6 a 7. 

Jako statisticky významná závislost výskytu diabetické retinopatie a/nebo makulárního edému 

se ukázala u sledovaných proměnných: věk (p = 0,039), typ diabetu (p < 0,001), délka trvání diabetu 

(p < 0,001), glykovaný hemoglobin (p < 0,001) a všechny komplikace diabetu mimo dyslipidemii 

a ICHDK. 

Tabulka 6: Srovnání pacientů s diabetickou retinopatií/makulárním edémem z hlediska sledovaných klinických charakteristik 

 Počet pacientů 

(% zachycených retinopatií a makulárních edémů) 
p-hodnota 

Věk   

18–39 153 (19,0 %) 

0,0391 
40–59 921 (16,8 %) 

60–79 1 936 (13,4 %) 

80+ 210 (15,7 %) 

Pohlaví   

Muž 1 856 (14,7 %) 
0,8121 

Žena 1 364 (15,0 %) 

Kouření   

Nekuřák 1 973 (14,7 %) 

0,2061 Bývalý kuřák 528 (17,2 %) 

Příležitostný kuřák 136 (11,0 %) 
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Kuřák 583 (13,7 %) 

Typ diabetu   

DM 1. typu 147 (32,0 %) 

< 0,0012 
DM 2. typu 3 035 (14,0 %) 

Sekundární DM 21 (9,5 %) 

MODY 17 (11,8 %) 

Délka trvání diabetu   

0–10 let 1 848 (10,8 %) 

< 0,0011 11–20 let 1 032 (18,0 %) 

21+ let 340 (26,8 %) 

Glykovaný hemoglobin 
(HbA1c)4 

  

20–40 mmol/mol 367 (10,4 %) 

< 0,0011 
41–60 mmol/mol 1 934 (12,2 %) 

61–80 mmol/mol 716 (20,7 %) 

81+ mmol/mol 185 (28,6 %) 

1 p-hodnota získána na základě Chí-kvadrát testu; 2 p-hodnota získána na základě Fisherova exaktního testu 

Tabulka 7: Srovnání pacientů s diabetickou retinopatií/makulárním edémem z hlediska sledovaných klinických charakteristik 

 Ano 
(% zachycených 

retinopatií a 
makulárních edémů) 

Ne 
(% zachycených 

retinopatií a 
makulárních edémů) 

p-hodnota 

Komplikace    

CMP 143 (22,4 %) 3 077 (14,4 %) 0,0091 

Dyslipidemie 2 318 (15,0 %) 902 (14,2 %) 0,5551 

ICHDK 157 (17,8 %) 3 063 (14,6 %) 0,2691 

ICHS 578 (17,5 %) 2 642 (14,2 %) 0,0441 

Nefropatie 594 (20,7 %) 2 626 (13,4 %) < 0,0011 
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Neuropatie 586 (20,8 %) 2 634 (13,4 %) < 0,0011 

Proteinurie 396 (23,0 %) 2 824 (13,6 %) < 0,0011 

Syndrom diabetické nohy 58 (32,8 %) 3 162 (14,5 %) < 0,0011 

1 p-hodnota získána na základě Chí-kvadrát testu  

Prediktory ovlivňující výsledek screeningu: retinopatie a/nebo makulární edém 

K identifikaci potenciálních prediktorů, které by mohly ovlivnit výsledek screeningového vyšetření 

u diabetologa byl vytvořen model logistické regrese, do kterého vstupovalo šest klinických faktorů: 

věk, pohlaví, kouření, typ diabetu, délka trvání diabetu a hladina glykovaného hemoglobinu. Jako 

závislá proměnná zde vystupuje výsledek screeningového vyšetření, binární proměnná, kde hodnota 1 

značí výsledek svědčící pro diabetickou retinopatii a/nebo makulární edém.  

Vytvořený model poukázal na existenci několika potenciálních prediktorů ve sledovaném datovém 

souboru. Jako statisticky významný prediktor se zde ukázal DM 1. typu, oproti referenčnímu 

DM 2. typu. Pacienti s tímto typem diabetu by mohli mít více než dvojnásobně vyšší šanci na pozitivní 

výsledek screeningového vyšetření, oproti pacientům s DM 2. typu. Dalším potenciálním prediktorem 

je delší doba trvání diabetu. Se zvyšující se délkou trvání diabetu se zvyšuje šance na výskyt diabetické 

retinopatie a/nebo makulárního edému. Pacienti, kteří trpí diabetem v rozmezí 11–20 let, mají téměř 

dvojnásobně vyšší šanci na pozitivní výsledek screeningu, oproti pacientům, u nichž je diabetes 

diagnostikován po dobu 0–10 let, u pacientů s délkou trvání diabetu více než 20 let je tato šance 

dokonce trojnásobná. Posledním potenciálním prediktorem jsou vyšší hladiny glykovaného 

hemoglobinu. I zde je patrné, že se zvyšující se hladinou glykovaného hemoglobinu se zvyšuje šance na 

pozitivní výsledek screeningového vyšetření u diabetologa. Pacienti s hladinou glykovaného 

hemoglobinu v rozmezí 61–80 mmol/mol mají téměř dvojnásobnou šanci na pozitivní výsledek 

screeningu oproti referenci, u pacientů s hladinou glykovaného hemoglobinu 81+ mmol/mol je tato 

šance trojnásobná. Detailní výsledky modelu logistické regrese jsou uvedeny v tabulce 8. 

Tabulka 8: Prediktory ovlivňující výsledek screeningu diabetické retinopatie a/nebo makulárního edému 

  OR (95 % CI) p-hodnota 

Věk 

Reference: 18–39 let 

40–59 let 1,208 (0,726–2,011) 0,467 

60–79 let 0,841 (0,499–1,418) 0,515 

80+ let 0,886 (0,465–1,689) 0,714 

Pohlaví 

Reference: Ženy 
Muži 0,954 (0,773–1,179) 0,664 

Kouření 

Reference: Nekuřák 

Bývalý kuřák 1,272 (0,968–1,671) 0,085 

Příležitostný kuřák 0,681 (0,387–1,198) 0,182 

Kuřák 0,828 (0,623–1,101) 0,194 

Typ diabetu 

Reference: DM 2. typu 

DM 1. typu 2,081 (1,350–3,207) 0,001 

Sekundární DM 0,707 (0,160–3,115) 0,646 
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MODY 0,979 (0,220–4,358) 0,978 

Délka trvání diabetu 

Reference: 0–10 let 

11–20 let 1,811 (1,444–2,272) <0,001 

21+ let 3,010 (2,222–4,076) <0,001 

Glykovaný hemoglobin 

Reference: 20–40 mmol/mmol 

41–60 mmol/mol 1,140 (0,789–1,646) 0,485 

61–80 mmol/mol 1,842 (1,246–2,723) 0,002 

81+ mmol/mol 2,803 (1,736–4,525) <0,001 

Vyšetření screeningem indikovaných pacientů u oftalmologa  

Návštěva oftalmologa musí být indikována diabetologem všem pacientům, kterým nebyl pořízen 

snímek, jejich snímek nebyl hodnotitelný nebo měli nález (DR/ME/jiný). Dle zmiňovaných kritérií mělo 

být k oftalmologickému vyšetření indikováno 1 074 pacientů. Téměř 45 % z těchto pacientů bylo 

indikováno k oftalmologickému vyšetření z důvodu výsledku screeningu, který svědčil pro diabetickou 

retinopatii či makulární edém, u dalších téměř 20 % pacientů byl při screeningovém vyšetření 

detekován jiný nález. Zbývající část pacientů byla indikována k oftalmologovi z důvodu nepořízení 

snímku nebo nehodnotitelnosti snímku. Celkem 5 pacientů nebylo dle protokolu indikováno 

k oftalmologovi, ačkoli splňovali podmínky k indikaci. Tito pacienti byli zařazeni do speciální kategorie 

„Pacient neindikován k oftalmologovi“. Podrobnější informace viz obrázek 19. 

 

Obrázek 19: Vyšetření indikovaných pacientů u oftalmologa 

Vyplnění formuláře obsahující informace o vyšetření u oftalmologa byl zcela dobrovolný, proto u velké 

části pacientů nebyli informace o vyšetření k dispozici. V některých případech neměli pacienti 

o vyšetření u oftalmologa zájem. Ze všech 476 pacientů, kterým byla doporučena návštěva u 

oftalmologa z důvodu výsledku svědčícího pro DR nebo ME, se k návštěvě oftalmologa dostavilo pouze 

202 z nich (42,4 %). Diabetická retinopatie byla potvrzena u 109 pacientů (54 %) v různých stádiích této 

nemoci. Nejčastěji se jednalo o počínající neproliferativní formu diabetické retinopatie (52 pacientů), 

dále o středně pokročilou neproliferativní formu diabetické retinopatie (28 pacientů). Pokročilá 

neproliferativní forma DR byla zjištěna u 8 pacientů. Ve dvou případech byla detekována počínající 
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proliferativní diabetická retinopatie. Celkem 30 pacientům byla indikována léčba laserem, 4 pacientům 

tzv. „centrová léčba“, u 6 pacientů se jednalo o jinou léčbu. Detailnější informace viz obrázek 20.  

 

Obrázek 20: Vyšetření indikovaných pacientů u oftalmologa z důvodu výsledku screeningu svědčícího pro DR/ME 

Obdobným způsobem byl analyzován vzorek pacientů, kteří byli indikování k návštěvě oftalmologa 

z důvodu jiného nálezu, nepořízeného nebo nehodnotitelného snímku. Jedná se o vzorek 593 pacientů, 

z nichž se k vyšetření dostavilo 59 z nich (9,9 %). U 4 pacientů byla zjištěna diabetická retinopatie 

(6,8 %), ve všech případech se jednalo o neproliferativní formu tohoto onemocnění. Detailnější 

informace viz obrázek 21.  

 

Obrázek 21: Vyšetření indikovaných pacientů u oftalmologa z důvodu jiného nálezu, nepořízeného/nehodnotitelného snímku 
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Srovnání charakteristik pacientů s podezřením na DR nebo ME dle výsledku vyšetření u 
oftalmologa 

K oftalmologickému vyšetření bylo indikováno celkem 476 pacientů s podezřením na diabetickou 

retinopatii nebo makulární edém. K vyšetření se dostavilo 202 pacientů (42,4 %). Bylo potvrzeno 

celkem 109 případů diabetické retinopatie (54 %). V rámci této analýzy byla snaha identifikovat 

potenciální rizikové faktory diabetické retinopatie. Konkrétně byla testována asociace výskytu 

diabetické retinopatie a věku, pohlaví, kouření, hladiny glykovaného hemoglobinu, délky trvání 

diabetu, typu diabetu a komplikací diabetu asociovaných s diabetickou retinopatií. 

Pomocí Chí-kvadrát testu byla na 5% hladině významnosti testována závislost výsledku 

oftalmologického vyšetření na věku, pohlaví, kouření, délce trvání diabetu a komplikacích diabetu 

asociovaných s diabetickou retinopatií. Pro srovnání typu diabetu, komplikace syndromu diabetické 

nohy a výsledku oftalmologického vyšetření byla z důvodu nesplnění předpokladů využití Chí-kvadrát 

testu použita jeho neparametrická alternativa Fisherův exaktní test. Pro testování hladiny glykovaného 

hemoglobinu byl použit Mannův Whitneyův test. 

Byla prokázána statisticky významná asociace mezi výsledkem oftalmologického vyšetření a hodnotou 

glykovaného hemoglobinu (< 0,001), dyslipidemií (p = 0,003), neuropatií (p = 0,001), ICHDK (p = 0,002) 

a syndromu diabetické nohy (p = 0,023). Podrobnější výsledky jsou popsány na obrázku 22 a v tabulce 

9.   
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Obrázek 22: Srovnání charakteristik pacientů dle výsledku vyšetření u oftalmologa (věk, pohlaví, kouření, délka trvání diabetu, 

typ diabetu a glykovaný hemoglobin) 

Tabulka 9: Srovnání charakteristik pacientů dle výsledku vyšetření u oftalmologa (komplikace diabetu asociované 

s diabetickou retinopatií) 

 Ano 
(% pacientů DR/ME) 

Ne 
(% pacientů DR/ME) 

p-hodnota 

Komplikace    

CMP 16 (37,5 %) 186 (53,2 %) 0,475
1
 

Dyslipidemie 157 (48,4 %) 45 (73,3 %) 0,003
1
 

ICHDK 13 (15,4 %) 248 (58,9 %) 0,002
1
 

ICHS 10 (100,0 %) 192 (51,6 %) 0,003
1
 

Nefropatie 59 (59,3 %) 143 (51,7 %) 0,326
1
 

Neuropatie 56 (75,0 %) 146 (45,9 %) <0,001
1
 

Proteinurie 53 (58,5 %) 149 (52,3%) 0,441
1
 

Syndrom diabetické nohy 7 (85,7 %) 195 (52,8 %) 0,089
2
 

1 p-hodnota získána na základě Chí-kvadrát testu  
2 p-hodnota získána na základě Fisherova exaktního testu  
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Design a logistiky projektu a posouzení případných rizik navržené technologie 

V rámci screeningu u diabetologa může být pacientovi na základě výsledku vyšetření fundus kamerou 

doporučeno vyšetření u oftalmologa, který stanoví jeho finální diagnózu. V takovém případě musí 

pacient absolvovat definitivní vyšetření u oftalmologa, což může být potenciálním rizikem projektu, 

kdy se tito pacienti k oftalmologickému vyšetření nedostaví. Důvodů může být hned několik, jako např. 

dlouhá objednávací doba k oftalmologovi, vzdálenost od místa bydliště do ordinace oftalmologa, 

případně nezájem pacienta o další vyšetření. 
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4. Dopadová analýza  

Hlavním cílem této dopadové analýzy je snaha zjistit, zda došlo ke zvýšení procenta realizovaných 

očních vyšetření u pacientů s diabetem prostřednictvím zavedení vyšetření diabetika přímo v ordinaci 

dispenzarizujícího lékaře po realizaci pilotního projektu „Časný záchyt diabetické retinopatie 

a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu“.  

Analýza se zaměřuje na srovnání celkového pokrytí cílové populace oftalmologickým vyšetřením 

v období před začátkem pilotního projektu a v průběhu realizace pilotního projektu. Do analýzy 

vstupují pouze diabetologické ordinace, kde se snažíme zjistit, zda v ordinacích zařazených do projektu 

došlo k navýšení počtu očních vyšetření oproti nestudijním diabetologickým ordinacím. Podrobná 

metodika hodnocení dopadové analýzy je uvedena v podkapitole „Metodika statistického hodnocení“ 

v rámci 1. kapitoly.   

Byla srovnávána centra zapojená do pilotního projektu (studijní centra) oproti všem ostatním 

diabetologickým ordinacím v ČR, které splňovaly podmínky pro zařazení do dopadové analýzy. 

Do analýzy bylo zařazeno celkem 20 diabetologických ordinací z pilotního projektu s celkem 2 987 

pacienty, u kterých byly dostupné validní Rejstříky, pomocí kterých bylo možné propojit data 

z pilotního projektu z aplikace REDCap s Národním zdravotnickým informačním systémem. Na základě 

tohoto propojení bylo možné zjistit příspěvek projektu k pokrytí oftalmologickým vyšetřením.  

Pokrytí cílové populace před projektem a v průběhu projektu 

Bylo srovnáno celkové pokrytí cílové populace oftalmologickým vyšetřením v období před projektem 

(rok 2018) a v průběhu realizace projektu (rok 2020). Do analýzy bylo zařazeno celkem 509 center: 

20 studijních center a 489 nestudijních center.  

V rámci studijních center došlo k navýšení pokrytí mezi obdobím před projektem a v průběhu projektu 

o 0,8 %. U nestudijních center došlo naopak k poklesu pokrytí cílové populace mezi těmito obdobími, 

a to o téměř 4 %. Tento pokles mohl nastat vlivem pandemie Covid-19. Grafické znázornění změny 

pokrytí v období před projektem a v průběhu projektu je pozorovatelné na obrázku 23. Čistá změna 

pokrytí v průběhu projektu oproti období před projektem dosahuje necelých 5 %. Příspěvek pilotního 

projektu k pokrytí cílové populace oftalmologickým vyšetřením činí +5,2 %. Jako příspěvek k pokrytí byl 

brán počet vyšetřených pacientů u diabetologa v rámci projektu ze všech pacientů diabetologických 

ordinací v daném období. V případě, že má pacient vyšetření u oftalmologa a zároveň byl vyšetřen 

v rámci projektu, je primárně brán jako pacient z projektu. 
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Obrázek 23: Pokrytí cílové populace oftalmologickým vyšetřením před projektem a v průběhu realizace projektu 

Pokrytí cílové populace dle etap zařazení center do projektu 

Studijní centra byla zařazována do projektu ve třech etapách dle dostupnosti fundus kamer: 

– Etapa I: leden 2019 – listopad 2019 

– Etapa II: říjen 2019 – říjen 2020 

– Etapa III: srpen 2020 – únor 2021 

Pokrytí cílové populace oftalmologickým vyšetřením bylo sledováno v rámci jednotlivých etap vždy 

v období před danou etapou a v průběhu dané etapy. Na obrázku 24 je znázorněno srovnání pokrytí 

cílové populace mezi jednotlivými etapami v rámci studijních a nestudijních center. Z prvního grafu je 

patrné, že u studijních center došlo mezi obdobím před projektem a obdobím v průběhu projektu 

k nárůstu pokrytí cílové populace oftalmologickým vyšetřením, a to u všech tří etap. Nejvyšší nárůst je 

pozorovatelný u etapy I a II. Výsledky z etapy III mohou být zkreslené v důsledku krátkého trvání této 

etapy. Druhý graf na obrázku 24 znázorňuje změnu pokrytí cílové populace u nestudijních center 

v obrobí před danou etapou a v průběhu dané etapy. V etapě I došlo k mírnému nárůstu pokrytí cílové 

populace v průběhu projektu oproti období před projektem. U etap II a III pozorujeme naopak pokles 

pokrytí cílové populace. 
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Obrázek 24: Srovnání pokrytí cílové populace mezi jednotlivými etapami v rámci studijních a nestudijních center 

Etapa I: leden 2019 – listopad 2019 

Do analýzy bylo zařazeno celkem 513 center: 6 studijních center a 507 nestudijních center. Sledované 

období před projektem a v průběhu realizace projektu je popsáno na obrázku 25. V rámci studijních 

center pozorujeme nárůst pokrytí cílové populace mezi obdobím před projektem a obdobím v průběhu 

realizace projektu o 6 %, u nestudijních center došlo k nárůstu pouze o 1,2 %. Čistá změna pokrytí 

v průběhu projektu oproti období před projektem dosahuje téměř +5 %. Příspěvek pilotního projektu 

k pokrytí představuje více než 14 %. Období v průběhu projektu není zcela pokryto etapou I, která 

trvala kratší dobu než 1 rok. Výsledky z této etapy mohou být mírně zkresleny. 
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Obrázek 25: Pokrytí cílové populace oftalmologickým vyšetřením před etapou I a v průběhu etapy I 

Etapa II: říjen 2019 – říjen 2020 

Do analýzy bylo zařazeno celkem 511 center: 7 studijních center a 504 nestudijních center. Sledované 

období před projektem a v průběhu realizace projektu je popsáno na obrázku 26. V rámci studijních 

center pozorujeme nárůst pokrytí cílové populace mezi obdobím před projektem a obdobím v průběhu 

realizace projektu o 6 %, u nestudijních center došlo naopak k poklesu pokrytí o 2,9 %. Čistá změna 

pokrytí v průběhu projektu oproti období před projektem dosahuje téměř +9 %. Příspěvek pilotního 

projektu k pokrytí představuje necelých 10 %.  

 

Obrázek 26: Pokrytí cílové populace oftalmologickým vyšetřením před etapou II a v průběhu etapy II 

Etapa III: srpen 2020 – únor 2021 

Do analýzy bylo zařazeno celkem 526 center: 7 studijních center a 519 nestudijních center. Sledované 

období před projektem a v průběhu realizace projektu je popsáno na obrázku 27. V rámci studijních 

center pozorujeme nárůst pokrytí cílové populace mezi obdobím před projektem a obdobím v průběhu 

realizace projektu o 3,2 %, u nestudijních center došlo naopak k poklesu pokrytí o 1,0 %. Čistá změna 

pokrytí v průběhu projektu oproti období před projektem dosahuje více než +4 %. Příspěvek pilotního 

projektu k pokrytí představuje více než 6 %. Období v průběhu projektu není zcela pokryto etapou III, 

která trvala kratší dobu. Výsledky z této etapy mohou být zkresleny. 
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Obrázek 27: Pokrytí cílové populace oftalmologickým vyšetřením před etapou III a v průběhu etapy III 
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5. Zjednodušené modelové ekonomické hodnocení 

Hlavním cílem hodnocení bylo provést zjednodušené modelové hodnocení vynaložených finančních 

nákladů na zavedení programu časného záchytu diabetické retinopatie a posouzení efektivity 

vynaložených nákladů různých scénářů na populaci 1 000 diabetiků.  

Vstupní předpoklady modelového hodnocení: 

• U scénáře A (Stávající praxe) se předpokládá 60% účast na oftalmologickém vyšetření 

(během uvažovaného roku). 

• Pozitivita (15 %) a pozitivní prediktivní hodnota (PPV, 55 %) screeningového vyšetření 

vycházející z výsledků pilotního projektu programu časného záchytu diabetické retinopatie. 

• Téměř 100 % detekovaných diabetických retinopatií v rámci pilotního projektu bylo 

v neproliferativní fázi. 

• Detekční míra časného stádia diabetické retinopatie v rámci oftalmologického vyšetření je 

více jak 8 % (vychází z pozitivity a pozitivní prediktivní hodnoty pilotního projektu za 

předpokladu 100% senzitivity screeningového vyšetření) 

• Bodová hodnota (1 bod = 1 Kč) za screeningové vyšetření byla stanovena na 322 bodů, 

výpočet vycházel z kalkulátoru Ministerstva zdravotnictví, kde dle platného číselníků a sazeb 

byly odhadnuty přímé, osobní a režijní náklady. Byla uvažována délka vyšetření 10 minut, 

úroveň nositele výkony L3 odbornost diabetolog, cena přístroje 420 tisíc (životnost 5 let a 

náklady na údržbu za rok 500 Kč). Navíc bylo k bodové hodnotě připočteno 181 bodů za 

čtení oftalmologa dle veřejné zakázky pilotního projektu. 

• Bodová hodnota za vyšetření oftalmologem byla stanovena na 678 bodů (v rámci vyšetření 

diabetika s doporučením od diabetologa na oční vyšetření v rámci pravidelného ročního 

screeningu diabetické retinopatie je vykázáno 1x cílené vyšetření 75022 – 274 bodů, 2x 

vyšetření očního pozadí 75153 – 332 bodů a 2x změření tlaku 75161 – 72 bodů). 

• Předpoklad 100 % účasti na doplňujícím vyšetření u oftalmologa po pozitivním výsledku 

screeningového vyšetření. 

Výsledky modelového hodnocení jsou znázorněny na obrázku níže. 
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Obrázek XX: Modelové hodnocení nákladů a zdravotních přínosů jednotlivých scénářů 

Scénář A byl vyčíslen na 407 tisíc za všechna vyšetření a bylo časně detekováno 50 diabetických 

retinopatií (přibližné vynaložené náklady 8,1 tisíce na 1 časně detekovanou DR), nicméně u zbylých 

neúčastnících se osob nebylo detekováno 33 DR (pouze 60 % detekovaných ze všech DR u celé cílové 

populace 1 000 diabetiků), které mohou z dlouhodobého hlediska negativně ovlivnit zdravotní stav 

pacienta. 

Scénář B je nákladnější v porovnání se scénářem A (523 tisíc), ale bylo detekováno časně 80 

diabetických retinopatií, což představuje 96 % detekovaných ze všech DR a na 1 časně detekovanou 

DR jsou vynaloženy náklady přibližně 6,5 tisíce korun. 

Scénář C byl nejméně nákladný (290 tisíc) a bylo detekováno 74 DR (celkem 90 % ze všech DR) a na 1 

časně detekovanou DR jsou vynaloženy náklady přibližně 3,9 tisíce korun. 

Byla provedeno doplňující analýza zohledňující potenciální změny ve vstupních parametrech modelu – 

především senzitivita screeningového testu a délka trvání vyšetření, a tedy jednotková cena za 

screeningové vyšetření.  

Původní hodnocení 

• Scénář A (bez screeningu) 

o 60 % detekovaných diabetických retinopatií v časném stadiu 

o vynaložené náklady 8,1 tisíce na 1 časně detekovanou DR 

• Scénář B (kombinace se screeningem) 

o 96 % detekovaných diabetických retinopatií v časném stadiu 

o vynaložené náklady 6,5 tisíce na 1 časně detekovanou DR 

• Scénář C (pouze screening) 

o 90 % detekovaných diabetických retinopatií v časném stadiu 
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o vynaložené náklady 3,9 tisíce na 1 časně detekovanou DR 

Senzitivita screeningového vyšetření nastavená na 80 % 

• Scénář A (bez screeningu) 

o 60 % detekovaných DR 

o vynaložené náklady 6,6 tisíce na 1 časně detekovanou DR 

• Scénář B (kombinace se screeningem) 

o 89 % detekovaných DR 

o vynaložené náklady 5,7 tisíce na 1 časně detekovanou DR 

• Scénář C (pouze screening) 

o 72 % detekovaných DR 

o vynaložené náklady 3,9 tisíce na 1 časně detekovanou DR 

Senzitivita screeningového vyšetření nastavená na 80 % a délka trvání vyšetření 15 minut (393 bodů) 

• Scénář A (bez screeningu) 

o 60 % detekovaných DR 

o vynaložené náklady 6,6 tisíce na 1 časně detekovanou DR 

• Scénář B (kombinace se screeningem) 

o 89 % detekovaných DR 

o vynaložené náklady 6 tisíc na 1 časně detekovanou DR 

• Scénář C (pouze screening) 

o 72 % detekovaných DR 

o vynaložené náklady 4,8 tisíce na 1 časně detekovanou DR 

 

Z výsledků zjednodušeného modelového ekonomického hodnocení je zřejmé, že screeningové scénáře 

zachytí daleko více časných stadií diabetické retinopatii v modelové populaci 1 000 diabetiků, a to i při 

různých nastaveních vstupních parametrů (senzitivita screeningového vyšetření, délka screeningového 

vyšetření) modelu (procentuální záchyt diabetické retinopatie od 70 % do téměř 100 % v porovnání se 

stávající praxí 60 %). Současně je vynaložený náklad na 1 časně detekovanou diabetickou retinopatii 

nižší než za scénáře stávající praxe. Náklad na 1 detekovanou DR se pohybuje u screeningových scénářů 

okolo 4-6 tisíc, kdežto u stávající praxe od 6-8 tisíc na 1 detekovanou DR. Vzhledem k zjednodušenému 

modelovému hodnocení nebyl modelován přirozený průběh onemocnění a progrese DR. Zároveň byla 

uvažována 100% účast na vyšetření u oftalmologa po pozitivním výsledku screeningového testu. 
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