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CHOPN Chronická obstrukční plicní nemoc 

IS Informovaný souhlas 

mMRC modifikovaná škála Medical Research Council 

NRHZS Národní registr hrazených zdravotních služeb 

NSC Národní screeningové centrum 

NZIS Národní zdravotnický informační systém 

PL Praktický lékař 

PN Pneumolog 

Post-BDT 
spirometrie 

Post-bronchodilatační spirometrie 

REDCap Research Data Capture 

SZOÚ Souhlas se zpracováním osobních údajů 

ÚZIS ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky 

  

  



   
 

 

Analytická zpráva pilotního projektu 
Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci, verze 1.0  Stránka 4 z 31 

 

Shrnutí a hlavní zjištění 
Cílem pilotního projektu bylo ověřit možnost časného záchytu CHOPN v rizikové populaci 
nemocných. Projekt byl rozdělen do tří ramen – rameno A, B a C. V rameni A a B probíhalo vyšetření 
osob ve spolupracujících pneumologických ambulancích, vyšetření osob v rameni C se odehrávalo 
v ordinaci praktického lékaře. Vyšetření ve všech ramenech zahrnovalo ohodnocení příznaků CHOPN 
pomocí dvou nástrojů – škála mMRC (modifikovaná škála Medical Research Council) a CAT (COPD 
Assessment Test). V rameni A bylo dále provedeno funkční vyšetření plic pomocí tří po sobě 
následujících testů: spirometrie, bodypletysmografie a vyšetření transferfaktoru. Všechny tři testy 
byly provedeny po podání krátkodobě působícího inhalačního bronchodilatancia. V rameni B a C byla 
provedena pouze post-BDT spirometrie. V případě ramene C se jednalo o alternativní metodu, která 
by do budoucna otevřela možnost zavedení tohoto specializovaného vyšetření do běžné praxe 
praktického lékaře, a která by umožnila praktickým lékařům rozšířit možnost diagnostiky plicních 
onemocnění již v primární péči, a tedy by vedla k rychlejšímu záchytu onemocnění CHOPN.  

Aby mohla být osoba zařazena do programu časného záchytu, musela splňovat vstupní kritéria 
projektu – kuřák (muži i ženy) ve věku 40–69 let s cigaretovou zátěží minimálně 10 „balíčkoroků“ 
trpící dušností při rychlejší chůzi po rovině nebo klidné chůzi do schodů do prvního či druhého patra 
bez jiné zjevné příčiny.  

V rámci projektu bylo v rameni A osloveno u praktického lékaře 1 206 osob (polovina osob splňovala 
vstupní kritéria projektu, a byla zaslána k pneumologovi, z nichž se téměř 60 % osob následně 
k pneumologovi dostavilo). Dalších 816 osob přišlo přímo k pneumologovi bez předchozí návštěvy 
u praktického lékaře na základě mediální informační kampaně. Celkem 1 074 osob splňovalo vstupní 
kritéria projektu (tato kritéria byla opakovaně posouzena pneumologem i u osob přicházejících 
od praktického lékaře) a zároveň podstoupili vyšetření u pneumologa. 

Průměrný věk těchto osob byl 57,2 let, do projektu se zapojilo více mužů než žen (muži 57,5 %). 
Ve většině případů se jednalo o aktivní kuřáky 79,8 % s průměrnou spotřebou cigaret 
31,8 balíčkoroků. Tři čtvrtiny osob trpěly nadváhou nebo obezitou. Dvě třetiny osob byly bez 
zásadních komorbidit (65,9 %).  

CHOPN byla nově diagnostikována u 385 vyšetřených osob (35,8 % (CI: 33,0–38,8 %)). U dalších 
292 osob (27,2 %) bylo zjištěno nespecifické postižení plic. Na základě výsledků pilotního projektu lze 
usuzovat, že mezi potenciální rizikové faktory výskytu CHOPN se řadí věk, počet balíčkoroků, body 
mass index a výskyt alespoň 1 komorbidity. U většiny pacientů s CHOPN byla zahájena paušální léčba 
(98,4 %), z toho téměř pětině pacientů (17,1 %) byla navíc indikována i cílená léčba. 

26,3 % osob (N = 282) vyšetřených u pneumologa tvořily osoby, které prošly prescreeningem 
u praktického lékaře. Zbylých 73,7 % osob (N = 792) přišlo přímo k pneumologovi bez předchozí 
návštěvy praktického lékaře. Záchyt CHOPN byl vyšší u osob přicházejících přímo k pneumologovi, a to 
39,6 %. U osob přicházejících od praktického lékaře byla CHOPN nově diagnostikována v 25,2 % 
případů. 

Celkem 53,5 % osob vyšetřených u pneumologa zároveň splňovalo inkluzní kritéria i pro screening 
karcinomu plic. U osob splňujících kritéria pro screening karcinomu plic byla CHOPN nově 
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diagnostikována téměř v polovině případů (49,0 %). U osob nesplňujících tato kritéria byl pozorován 
záchyt CHOPN výrazně nižší, a to pouze 20,6 %. 

Do analýzy ramene B bylo zahrnuto 355 osob. Osoby vyšetřené u pneumologa byly většinou muži 
(59,2 %), osoby s průměrným věkem 58,1 let, kuřáci s průměrnou spotřebou cigaret 29,4 balíčkoroků, 
osoby trpící nadváhou nebo obezitou (73,5 %). U téměř dvou třetin osob byla nově diagnostikována 
CHOPN (205 osob; 58,9 %). U dalších 51 osob (14,7 %) bylo zjištěno nespecifické postižení plic. 
U 94,0 % pacientů s CHOPN došlo k zahájení léčby.  

V rámci ramene C bylo zařazeno do analýzy 240 osob. Osoby vyšetřené u praktického lékaře byly 
většinou muži (63,7 %), osoby s průměrným věkem 55,7 let, kuřáci s průměrnou spotřebou cigaret 
25,9 balíčkoroků, osoby trpící nadváhou nebo obezitou (75,5 %). U téměř pětiny osob byla 
diagnostikována CHOPN (45 osob; 18,9 %). U dalších 58 osob (24,4 %) bylo zjištěno nespecifické 
postižení plic. 

Bylo provedeno zjednodušené modelové hodnocení vynaložených finančních nákladů na zavedení 
programu časného záchytu v roční cílové populaci. Celkové náklady na vyšetření sloužící k diagnostice 
CHOPN v roční cílové populaci ČR 975 tisíc osob (definované na základě vstupních kritérií pilotního 
projektu) byly vyčísleny na téměř 850 milionů Kč. Vynaložené náklady byly interpretovány ve vztahu 
ke zdravotním přínosům, tzn. náklady na 1 časně zachycenou CHOPN. Přibližné vynaložené náklady 
představovaly 3 155 Kč na 1 časně detekovanou CHOPN. V praxi by docházelo k částečnému prolínání 
programu časného záchytu CHOPN se screeningem karcinomu plic. Část osob by splňovala zařazovací 
kritéria obou programů. Při uvážení souběhu časného záchytu CHOPN s populačním programem 
časného záchytu karcinomu plic by byly celkové náklady a náklady vynaložené na 1 časně 
detekovanou CHOPN poloviční. Přibližné vynaložené náklady by v takovém případě představovaly 
1 466 Kč na 1 časně detekovanou CHOPN. 

V rámci dopadové analýzy byly srovnány počty záchytů osob s CHOPN a celkové náklady na vyšetření 
v roční cílové populaci osob ČR dle různých scénářů účasti těchto osob v programu. Bylo uvažováno 
několik hypotetických scénářů, které zohledňovaly různou účast osob z cílové populace ČR v programu 
časného záchytu, a to 30 %, 60 % a 90 %. V případě, že bychom uvažovali scénář s nejnižší sledovanou 
účastí osob z cílové populace ČR (30 % osob z roční cílové populace ČR), do projektu by se zapojilo 
celkem 292 337 osob. U 80 508 osob by byla diagnostikována CHOPN. Celkové náklady na vyšetření 
by vyšly na zhruba 254 milionů korun. Při uvážení scénáře s 90% účasti osob z roční cílové populace 
ČR, do projektu by se zapojilo 877 012 osob, z toho by byla zjištěna CHOPN u 241 523 osob. Celkové 
náklady na vyšetření by tak odpovídaly zhruba 762 milionům korun. Pokud bychom uvažovali program 
časného záchytu CHOPN v kombinaci se screeningem karcinomu plic, náklady by byly v obou 
případech poloviční. 
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1. Úvod 

Účel dokumentu 
Předkládaný dokument „Analytická zpráva pilotního projektu Časný záchyt chronické obstrukční plicní 
nemoci v rizikové populaci“ má za úkol informovat o výsledcích pilotního projektu. Cílem analýzy 
projektu bylo vyhodnocení nasbíraných strukturovaných dat z pilotního projektu. Součástí 
statistického vyhodnocení byla:  

– Analýza získaných dat a informací o zdravotním stavu osob z aplikace REDCap 
– Vyhodnocení počtu záchytů osob s CHOPN a celkových nákladů na vyšetření v rámci různých 

scénářů účasti osob z cílové populace ČR (dále „dopadová analýza“) 
– Zjednodušené modelové ekonomické hodnocení zavedení daného screeningového programu 

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. 
Další část dokumentu se zaměřuje na popis výsledků analýzy projektu.  

Obecná charakteristika sběru dat 
Pro vyhodnocení pilotního projektu Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové 
populaci bylo nezbytně nutné zajištění komplexní informační podpory. Byla využita zejména klinická 
data osob, která souvisela s tématem pilotního projektu. Sběr klinických dat probíhal elektronickou 
formou pomocí webové aplikace REDCap.[1][2] Sběr dat pro zbylá dvě ramena (rameno B a rameno C) 
probíhal formou papírových dotazníků. 

Aplikace Research Data Capture 

Sběr části dat pilotního projektu byl zajištěn a spravován pomocí nástroje pro elektronický sběr dat 
REDCap hostovaného na Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.[1][2] REDCap je bezpečná 
webová platforma navržená pro elektronický sběr dat, která poskytuje intuitivní rozhraní pro zajištění 
sběru a kontroly 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 probíhal přes webové formuláře, které byly vytvořeny na základě Case Report Form 
(CRF) pilotního projektu Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci.  
CRF představuje souhrnný seznam všech proměnných, které byly zaznamenávány v rámci 
pseudonymního sběru dat projektu. Údaje v databázi neobsahovaly přímé identifikátory. Zapojené 
osoby byly v databázi vedeny na základě jedinečných systémem automaticky přidělených 
identifikátorů (ID), které neumožňovaly jejich osobní identifikaci. Podrobnější informace o CRF 
pilotního projektu i metodice sběru dat jsou k nalezení v dokumentu „Metodika sběru dat pilotního 
projektu Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci“. Sběr klinických dat 
probíhal v období od jara 2019 do prosince 2022 v rameni A, od června 2022 do prosince 2022 v rameni 
B a od září 2022 do prosince 2022 v rameni C.  

V rámci projektu probíhal sběr tzv. Rejstříků osobních údajů (Rejstřík), které sloužily k propojení údajů 
z IS/SZOÚ, aby mohla být provedena řádná analýza dat. Tyto Rejstříky obsahovaly osobní údaje osob, 
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které splnily podmínky pro vstup do pilotního projektu (vstupní kritéria projektu, podepsaný IS 
a SZOÚ). 

Metodika sběru dat a realizace screeningového vyšetření 

Cílovou skupinou projektu Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci byli 
kuřáci (muži i ženy) ve věku 40–69 let s cigaretovou zátěží minimálně 10 „balíčkoroků“ a trpící dušností 
při rychlejší chůzi po rovině nebo klidné chůzi do schodů do prvního či druhého patra bez jiné zjevné 
příčiny. Jeden „balíčkorok“ se přitom rovnal kouření po jeden rok o průměrně vykouřených 
20 cigaretách denně.  

Pilotní projekt byl rozdělen do tří ramen – rameno A, B a C. Základním úkolem lékařů a sester 
na zapojených pracovištích bylo informovat osobu o pilotním projektu a o průběhu screeningového 
vyšetření. Jejich úlohou bylo také zadávání klinických údajů a výsledků vyšetření do databáze projektu 
či papírových dotazníků a vedení Rejstříků osob zařazených do pilotního projektu. 

Rameno A 

Nábor osob pro rameno A probíhal u nasmlouvaných praktických lékařů a pneumologů, případně 
v poradnách pro odvykání kouření (z takové poradny však nakonec nikdo do projektu nevstoupil). Data 
byla sbírána pomocí webové aplikace REDCap. 

Praktický lékař nebo pracovník poradny identifikoval rizikové osoby vhodné pro zařazení do projektu, 
informoval je o projektu a v případě zájmu je odeslal k participujícímu pneumologovi, který jim poskytl 
podrobnější informace, znovu zhodnotil vstupní kritéria pro zařazení do projektu, zajistil podpis IS 
a SZOÚ a provedl potřebná vyšetření.  

Do projektu mohly vstoupit také osoby, které nepřišly od praktického lékaře či z poradny pro odvykání 
kouření, ale dostavily se přímo k pneumologovi. Tyto osoby byly v projektu označeny jako osoby „mimo 
program“. 

Vyšetření v pneumologických ambulancích zahrnovalo: 

a) Ohodnocení symptomů CHOPN pomocí dvou nástrojů: 
– škála mMRC (modifikovaná škála Medical Research Council) pro popis plicní dušnosti 
– dotazník symptomů CHOPN nazvaný CAT (COPD Assessment Test) 

b) Provedení funkčního vyšetření plic pomocí tří po sobě následujících testů. Všechny tři testy 
byly provedeny po podání krátkodobě působícího inhalačního bronchodilatancia: 

– spirometrie 
– bodypletysmografie 
– vyšetření transferfaktoru 

Na základě výsledků vyšetření pneumolog rozhodl o přítomnosti onemocnění CHOPN. Pacientům 
s CHOPN byla následně indikována příslušná léčba. Podrobný algoritmus vyšetření v rámci pilotního 
projektu znázorňuje diagram na obrázku 1. 
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Obrázek 1: Algoritmus vyšetření v rámci pilotního projektu v rameni A 

Rameno B 

Nábor osob pro rameno B probíhal ve spolupracujících pneumologických ambulancích dle stejného 
algoritmu jako v rameni A. Ramena se lišila zejména ve formě sběru dat a provedení funkčního 
vyšetření plic. Data byla sbírána pomocí dotazníků.  

Vyšetření v pneumologických ambulancích v rameni B zahrnovalo: 

a) Ohodnocení symptomů CHOPN pomocí dvou nástrojů: 
– škála mMRC (modifikovaná škála Medical Research Council) pro popis plicní dušnosti 
– dotazník symptomů CHOPN nazvaný CAT (COPD Assessment Test) 

a) Provedení post-BDT spirometrie 

Na základě výsledků vyšetření pneumolog rozhodl o přítomnosti onemocnění CHOPN. Pacientům 
s CHOPN byla následně indikována příslušná léčba.  

Rameno C 

Rameno C bylo alternativní metodou, která by v budoucnu mohla otevřít možnost zavedení tohoto 
specializovaného vyšetření do běžné praxe praktického lékaře a v konečném důsledku by mohla vést 
k rychlejšímu záchytu onemocnění CHOPN. Praktičtí lékaři zapojení do ramene C absolvovali kurz 
pořádaný Českou pneumologickou společností ČLS JEP, který se věnoval diagnostice onemocnění 
CHOPN u praktického lékaře. 

Vyšetření v ambulancích praktických lékařů zahrnovalo: 

b) Ohodnocení symptomů CHOPN pomocí dvou nástrojů: 
– škála mMRC (modifikovaná škála Medical Research Council) pro popis plicní dušnosti 
– dotazník symptomů CHOPN nazvaný CAT (COPD Assessment Test) 

a) Provedení post-BDT spirometrie 
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Na základě výsledků vyšetření praktický lékař mohl rozhodnout o přítomnosti onemocnění CHOPN a 
následně zahájit příslušnou léčbu, případně odeslat pacienta k dalšímu vyšetření do ordinace 
pneumologa. 

Metodika statistického hodnocení 
Vyhodnocení pilotního projektu Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci se 
skládalo 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 které vstupují klinická data z webové 
aplikace REDCap (rameno A) či papírových dotazníků (ramena B a C). Analýza se zaměřuje na popis 
základních charakteristik osob vstupujících do projektu, výsledky screeningových vyšetření a případné 
informace o léčbě. V následující části jsou popsány analyzované klinické údaje osob zařazených do 
projektu. 

Základní charakteristiky osob zařazených do projektu: 

V rámci základních charakteristik byly u zapojených osob zjišťovány zejména informace o věku, pohlaví, 
době a množství kouření, BMI a Charlsonové komorbiditní index. Popis těchto proměnných uvádí 
tabulka 1. 

Tabulka 1: Základní charakteristiky osob zařazených do projektu 

Klinický údaj Bližší specifikace 

Věk  40–69 let 
Pohlaví muž, žena 

Počet „balíčkoroků“ 10–19, 20–29, 30–39, 40–49, 50+ 
Kouření a další přídatná 
inhalační rizika 

osoba stále kouří, osoba má jiné riziko, osoba stále kouří a má další 
riziko, osoba již nekouří a má další riziko 

Body Mass Index (BMI) těžká podvýživa, podváha, ideální váha, nadváha, obezita I. stupně, 
obezita II. stupně, obezita III. stupně  

Charlsonové komorbidní 
index (CCI) 0, 1, 2, 3, 4 a více komorbidit 
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Výsledky screeningového vyšetření a projevy onemocnění: 

Popis proměnných udávajících výsledky screeningového vyšetření uvádí tabulka 2. 

Tabulka 2: Výsledky screeningového vyšetření a projevy onemocnění 

Klinický údaj Bližší specifikace 

Výsledek screeningového 
vyšetření normální plicní funkce, CHOPN, nespecifické postižení 

Počet respiračních infekcí 
v posledních 12 měsících 0, 1, 2 a více 

Projevy CHOPN 
nižší tolerance fyzické zátěže, chronický či opakovaný suchý kašel, 
chronická bronchitida, dlouhodobá únava bez jasné příčiny, 
dlouhodobá hemoptýza 

Hodnoty mMRC 0, 1, 2+ 

Hodnoty CAT výsledné hodnoty z dotazníku symptomů CHOPN 
Hodnoty Tiffeneaova 
indexu v rámci spirometrie podíl FEV1/FVC, v % 

Následná péče o pacienty paušální i cílená léčba, pouze paušální léčba, bez léčby 

V analýze byly použity zejména základní deskriptivní statistiky. Základní charakteristiky osob a výsledky 
jednotlivých vyšetření byly srovnávány dle výsledku screeningu (osoby s CHOPN vs. osoby bez CHOPN). 
Pro srovnání údajů mezi příslušnými skupinami osob byly použity různé statistické testy v závislosti na 
typu srovnávaných dat. Pomocí těchto testů bylo zjištěno, zda se výběrové charakteristiky v daných 
skupinách osob statisticky významně lišily nebo nelišily. V analýze byly využity Chí-kvadrát test, 
Fisherův exaktní test a Mannův-Whitneyho test. Nulová hypotéza byla stanovena jako: daná 
charakteristika osob se mezi příslušnými skupinami osob neliší. Nulová hypotéza byla testována na 
hladině významnosti 5 %.   

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 

Při nesplnění předpokladů využití Chí-kvadrát testu byla použita jeho neparametrická alternativa 
Fisherův exaktní test. 

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.  
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Mannův-Whitneyho test 

Test srovnává dvě skupiny osob (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.  

Zjednodušené modelové ekonomické hodnocení 

Cílem analýzy bylo provést zjednodušené modelové hodnocení vynaložených finančních nákladů 
na zavedení programu časného záchytu chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci 
a posouzení efektivity vynaložených nákladů. Jako vstupní údaje do modelového hodnocení byly 
využity primárně výsledky pilotního projektu a data NZIS. Dalším neméně důležitým zdrojem byl 
sazebník zdravotních výkonů, který udává bodové hodnoty jednotlivých zdravotních výkonů, které 
byly pro toto hodnocení relevantní. Pro jednoduchost výpočtu byl uvažován přepočet 1 bod = 1 Kč.  

Pro screeningové vyšetření spirometrie byla využita bodová hodnota již existujícího výkonu 25213 – 
Spirometrie (obvykle metodou průtok-objem). V rámci screeningu je toto vyšetření prováděno 
dvakrát. Druhé vyšetření probíhá po tom, co jsou člověku podána bronchodilatancia (výkon 25135). 
Zároveň byl uvažován management screeningu a intervence léčby závislosti na tabáku po vzoru 
screeningu karcinomu plic. 

Uvažované výkony u praktického lékaře: 
– Management screeningu: 213 bodů 
– Rozšířená intervence léčby závislosti na tabáku: výkon 25504, 142 bodů (frekvence 15,7 %) 

Uvažované výkony u pneumologa: 
– Management screeningu: 213 bodů 
– Rozšířená intervence léčby závislosti na tabáku: výkon 25504, 142 bodů (frekvence 74,9 %) 
– Spirometrie (obvykle metodou průtok-objem): výkon 25213, 305 bodů 
– Aplikace bronchodilatancia: výkon 25135, 69 bodů 
– Spirometrie (obvykle metodou průtok-objem): výkon 25213, 305 bodů 

V praxi by docházelo k částečnému prolínání programu časného záchytu CHOPN se screeningem 
karcinomu plic. Část osob by splňovala zařazovací kritéria obou programů. Z tohoto důvodu byly 
uvažovány dva scénáře:  

– Scénář A: Program časného záchytu CHOPN bez uvážení probíhajícího screeningu karcinomu plic 
– Scénář B: Program časného záchytu CHOPN v kombinaci se screeningem karcinomu plic 

Ve scénáři B byly tedy uvažovány náklady pouze u osob, které nesplňovaly zařazovací kritéria pro 
screening karcinomu plic – předpokládá se, že osobám splňujícím tato kritéria by byla vyšetření 
provedena/vykázána v rámci screeningu karcinomu plic, čímž by došlo k ušetření celkových nákladů. 
Podíl osob splňujících kritéria pro screening karcinomu plic byl odhadnut z výsledků pilotního projektu 
ramene A, a to na 53,5 %. 

Vynaložené náklady scénářů byly interpretovány ve vztahu ke zdravotním přínosům (náklady 
na 1 časný nález CHOPN).  
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Výsledky modelového ekonomického hodnocení pilotního projektu byly extrapolovány na potenciální 
roční cílovou populaci v České republice. Tato cílová populace byla definována na základě inkluzních 
kritérií pilotního projektu. Nejprve byla zjištěna populace osob ve věku 45–69 let v ČR. Poté bylo 
odhadnuto % osob s již diagnostikovanou CHOPN (2,0 %) z dat NRHZS. Neméně důležitou informací 
bylo % kuřáků v cílové populaci osob, tento odhad byl získán z Národního výzkumu užívání tabáku 
a alkoholu v ČR (39,2 %). Nakonec bylo zjištěno % osob, které splňovaly kritéria balíčkoroků a dušnosti, 
tyto údaje byly získány z dat pilotního projektu (57,2 %). Cílovou populaci tvořilo 974 458 osob. 

Vstupní předpoklady modelového hodnocení vycházející z výsledků pilotního projektu:  

– Osoby splňující vstupní kritéria projektu vyšetřeni u PL: 43,3 % z cílové populace ČR 
 z toho následně navštíví PN 46,5 % osob  

(osobám, které následně navštíví PN, byla znovu zhodnocena vstupní kritéria 
pneumologem, do podílu osob přicházejících od praktického lékaře byly zařazeny pouze 
osoby, které splňovaly vstupní kritéria i u PN a byly u něj vyšetřeny) 

– Osoby splňující vstupní kritéria projektu přicházející k PN mimo program: 56,7 % 
– Detekční míra: 35,8 % z osob vyšetřených u pneumologa 

Dopadová analýza 

Hlavním cílem dopadové analýzy bylo srovnání počtu záchytů osob s CHOPN a celkových nákladů na 
vyšetření v roční cílové populaci osob ČR dle různých scénářů zapojených osob do programu časného 
záchytu. Analýza byla založena na výsledcích pilotního projektu a následně rozšířená na cílovou 
populaci osob v ČR. Cílová populace byla odhadnuta na základě inkluzních kritérií pilotního projektu a 
vycházela ze stejné metodiky jako v kapitole „Zjednodušené modelové ekonomické hodnocení“. 
Cílovou populaci tak tvořilo 974 458 osob.  

Vstupní předpoklady dopadové analýzy vycházející z výsledků pilotního projektu:  

– Osoby splňující vstupní kritéria projektu vyšetřeni u PL: 43,3 % z cílové populace ČR 
 z toho následně navštíví PN 46,5 % osob  

(osobám, které následně navštíví PN, byla znovu zhodnocena vstupní kritéria 
pneumologem, do podílu osob přicházejících od praktického lékaře byly zařazeny pouze 
osoby, které splňovaly vstupní kritéria i u PN a byly u něj vyšetřeny) 

– Osoby splňující vstupní kritéria projektu přicházející k PN mimo program: 56,7 % 
– Detekční míra: 35,8 % z osob vyšetřených u pneumologa 

Bylo uvažováno několik hypotetických scénářů, které zohledňovali různou účast osob z cílové populace 
ČR v programu časného záchytu: 

– Scénář A: zapojení 30 % osob z cílové populace ČR 
– Scénář B: zapojení 60 % osob z cílové populace ČR  
– Scénář C: zapojení 90 % osob z cílové populace ČR  

Pro každý z uvažovaných scénářů byl odhadnut počet osob s CHOPN a celkové náklady na vyšetření 
osob v rámci programu časného záchytu. Náklady na vyšetření vycházely ze stejné metodiky jako 
v případě předchozí podkapitoly „Zjednodušené modelové ekonomické hodnocení“. 



   
 

 

Analytická zpráva pilotního projektu 
Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci, verze 1.0  Stránka 13 z 31 

 

2. Diagram zpracování dat a definice finální báze dat k analýze 

Podepsané dokumenty nezbytné pro vstup osob do projektu 
Aby mohla být osoba zařazena do pilotního projektu, musela podepsat Informovaný souhlas s účastí 
v projektu (IS) a Souhlas se zpracováním osobních údajů v projektu (SZOÚ). V případě, že osoba odmítla 
tyto souhlasy podepsat, měla založený pouze předem definovaný minimální anonymní záznam, který 
sloužil pro základní charakteristiku osob odmítajících účast v projektu.  

Podpisem Informovaného souhlasu s účastí v projektu osoba souhlasila, že jí byl záměr projektu a celý 
proces vyšetření a nakládání s výsledky vyšetření řádně vysvětlen a souhlasila s účastí v projektu. 
V tomto dokumentu bylo nutné vyplnit jméno a příjmení, datum narození a bydliště a mimo to také 
jméno a příjmení lékaře, který osobu informoval o podstatě, smyslu a rozsahu projektu. V neposlední 
řadě byl uveden podpis osoby i lékaře a datum, kdy byl tento dokument podepsán. 

Každá osoba udělovala explicitní souhlas se zpracováním osobních údajů poskytovateli zdravotních 
služeb (spolupracujícímu na pilotním projektu s ÚZIS ČR), aby poskytl údaje ÚZIS ČR. Podpisem 
Souhlasu se zpracováním osobních údajů dala osoba souhlas ke zpracování a uchování osobních údajů 
po dobu trvání pilotního projektu. 

Oba souhlasy jsou 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 musela osoba splňovat vstupní kritéria pro vstup do projektu: 

1) Věk 40–69 let 
2) Kuřák s celoživotní cigaretovou zátěží minimálně 10 „balíčkoroků“ 
3) Dušnost při rychlejší chůzi po rovině či klidné chůzi do schodů do prvního či druhého patra bez 

jiné zjevné příčiny 
4) Osoba neměla v minulosti stanovenou diagnózu CHOPN či astma 

Rejstříky osobních údajů 
Sběr osobních dat formou Rejstříků probíhal přes zabezpečené externí úložiště ÚZIS ČR (Úložiště). 
Každé zdravotnické zařízení spolupracující na pilotním projektu předávalo osobní údaje na Úložiště 
ve formě zaheslovaného Rejstříku, který obsahoval osobní údaje každé osoby, která splnila podmínky 
pro vstup do pilotního projektu (tzn. splnila vstupní kritéria, podepsala IS a SZOÚ). V Rejstříku byly 
informace o ID (identifikátor osoby), rodném čísle, jménu, příjmení a údaje o trvalém pobytu. 
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Validita dat 
Osoby byly zahrnuty do analýzy v případě, že podepsaly IS a SZOÚ, splňovaly inkluzní kritéria pilotního 
projektu, byl dodržen protokol screeningového vyšetření a měly kompletně vyplněný záznam v aplikaci 
REDCap či papírový dotazník. 

Finální báze dat pro analýzu 

Deskriptivní analýza 

Rameno A 

V rámci projektu bylo u praktického lékaře osloveno 1 206 osob. Z celkových 606 osob splňujících 
vstupní kritéria projektu jich bylo odesláno k pneumologovi 588, zbývajících 18 osob odmítlo další 
vyšetření.  

K pneumologovi se dostavilo 338 osob (57,5 %) od praktického lékaře. Dalších 816 osob přišlo přímo 
do ordinace pneumologa. Kritéria pro vstup do projektu tak byla zhodnocena u 1 154 osob (tato kritéria 
byla opakovaně posouzena pneumologem u osob přicházejících od praktického lékaře). Finálně bylo 
do projektu zařazeno 1 074 osob, kteří následně podstoupili potřebná vyšetření. Podrobnější 
informace viz obrázek 2. 

 
Obrázek 2: Průběh zařazování osob do projektu v rameni A 
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Rameno B 

V ordinaci pneumologa bylo vyšetřeno celkem 367 osob. Do projektu měly být vybírány osoby, které 
splňovaly vstupní kritéria projektu. Tato kritéria byla verifikována na základě vyplněného dotazníku a 
však ne vždy byly tyto údaje dostupné, u takových osob nebyla možná kontrola a předpokládalo se, že 
vstupní kritéria projektu splňují. Z analýzy bylo vyřazeno 12 osob (3,3 %) nesplňující zařazovací kritéria 
projektu. Finální kohortou osob v rameni B bylo 355 osob (96,7 %), viz obrázek 3. 

 
Obrázek 3: Průběh zařazování osob do projektu v rameni B 

Rameno C 

U praktického lékaře bylo vyšetřeno celkem 252 osob. Do projektu měly být vybírány osoby, které 
splňovaly vstupní kritéria projektu. Tato kritéria byla verifikována na základě vyplněného dotazníku 
a však ne vždy byly tyto údaje dostupné, u takových osob nebyla možná kontrola a předpokládalo se, 
že vstupní kritéria projektu splňují. Z analýzy bylo vyřazeno 12 osob (4,8 %) nesplňující zařazovací 
kritéria projektu. Finální kohortou osob v rameni C bylo 240 osob (95,2 %), viz obrázek 4. 

 
Obrázek 4: Průběh zařazování osob do projektu v rameni C 
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3. Deskriptivní analýza dat 
V rámci deskriptivní analýzy dat byly u všech zapojených osob hodnoceny základní charakteristiky 
a výsledky screeningového vyšetření, a to zvlášť pro rameno A, B a C. 

Rameno A 

Základní charakteristiky osob vyšetřených u pneumologa 

V rámci deskriptivní analýzy dat byly u všech 1 074 osob hodnoceny základní charakteristiky, a to věk, 
pohlaví, počet balíčkoroků, kouření a další inhalační rizika, BMI a Charlsonové komorbidní index.  

Průměrný věk zařazených osob činil 57,2 let, jednalo se častěji o muže (57,5 %). Převážná většina osob 
byly aktivní kuřáci (79,8 %) s průměrnou spotřebou cigaret 31,8 „balíčkoroků“, osoby trpící nadváhou 
nebo obezitou (76,2 %) a osoby bez zásadních komorbidit (65,9 %). Podrobnější informace viz obrázek 
5. 

 
Obrázek 5: Charakteristiky všech osob zařazených do ramene A 

Výsledky screeningového vyšetření 

Na základě prvního screeningového vyšetření byla chronická obstrukční plicní nemoc diagnostikována 
u 375 osob (34,9 %), u dalších 302 osob (28,1 %) bylo nalezeno nespecifické postižení plic a 397 osob 
(37,0 %) mělo normální plicní funkci. 

Všem osobám, kterým bylo zjištěno nespecifické postižení plic, mělo být provedeno kontrolní 
vyšetření. Byla zaznamenána informace o návštěvě do aplikace pro sběr dat u 40 osob (13,2 %) ze všech 
302 osob s nespecifickým postižením plic. Při kontrolním vyšetření byla CHOPN diagnostikována dalším 
10 osobám.  U 17 osob bylo potvrzeno nespecifické postižení plic a 13 osob mělo nakonec normální 
plicní funkci. Podrobnější informace viz obrázek 6.  
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Obrázek 6: Kontrolní vyšetření u pacientů s nespecifickým postižením plic 

Finálně byla CHOPN diagnostikována celkem u 385 osob (35,8 %). U dalších 292 osob (27,2 %) bylo 
zjištěno nespecifické postižení plic. Výsledky screeningového vyšetření znázorňuje obrázek 7. 

 
Obrázek 7: Výsledky screeningového vyšetření u pneumologa 

Osobám, kterým byla diagnostikována CHOPN nebo nespecifické postižení plic, se měly po 12 měsících 
od screeningu dostavit ke kontrolnímu vyšetření. Z indikovaných 677 osob byla zaznamenána 
informace o návštěvě do aplikace pro sběr dat u 62 osob (9,2 %). Dle kontrolního vyšetření 
po 12 měsících od screeningu byla nově nasazena paušální i cílená léčba 15 osobám (24,2 %), dalším 
46 osobám pouze paušální léčba (74,2 %), u 1 osoby nebyla zahájena žádná léčba. Tyto informace jsou 
vyobrazeny na obrázku 8. 

 
Obrázek 8: Kontrolní vyšetření po 12 měsících od screeningu u pacientů s CHOPN nebo s nespecifickým postižením plic 
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Srovnání charakteristik pacientů a výsledku screeningového vyšetření dle příchodu pacientů 
do programu a splnění kritérií pro screening karcinomu plic 

Základní charakteristiky pacientů a vyhodnocení funkce plic bylo v rámci projektu srovnáno také dle: 

– Příchodu pacientů do programu 
a) pacient přichází k pneumologovi od praktického lékaře 
b) pacient přichází přímo do ordinace pneumologa (mimo program) 

– Splnění kritérií pro screening karcinomu plic (věk 55–69 let, ≥ 20 balíčkoroků) 
a) pacient splňuje kritéria pro screening karcinomu plic 
b) pacient nesplňuje kritéria pro screening karcinomu plic 

Z celkového počtu 1 074 pacientů vyšetřených u pneumologa přišlo od praktického lékaře 282 pacientů 
(26,3 %). Zbylých 792 pacientů (73,7 %) došlo přímo do ordinace pneumologa. Záchyt CHOPN byl vyšší 
u osob přicházejících mimo program, a to 39,6 %. U pacientů přicházejících od praktického lékaře byla 
CHOPN nově diagnostikována v 25,2 % případů. Podrobnější informace viz obrázek 9. 

 
Obrázek 9: Srovnání vyhodnocení funkce plic u pacientů přicházejících od praktického lékaře a pacientů přicházejících mimo 
program 

Více než polovina pacientů zařazených do projektu splňovala kritéria pro screening karcinomu plic, 
konkrétně 575 pacientů (53,5 %). Zbylých 499 pacientů (46,5 %) bylo ve věku 40–54 let nebo ve věku 
55–69 let s méně než 20 balíčkoroky. U pacientů splňujících kritéria pro screening karcinomu plic byla 
CHOPN nově diagnostikována téměř v polovině případů (49,0 %). U pacientů nesplňujících tato kritéria 
byl pozorován záchyt CHOPN výrazně nižší, a to pouze 20,6 %.  Podrobnější informace viz obrázek 10. 
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Obrázek 10: Srovnání vyhodnocení funkce plic u pacientů splňujících kritéria pro screening karcinomu plic a ostatních 
zařazených pacientů 

Následující tabulka 3 shrnuje základní charakteristiky všech zařazených pacientů, pacientů dle příchodu 
do programu, pacientů dle splnění kritérií pro screening karcinomu prsu a pacientů s nově 
diagnostikovanou CHOPN. Jednalo se o věk, pohlaví, počet balíčkoroků, kouření a další inhalační rizika, 
BMI a CCI.  

Tabulka 3: Charakteristiky pacientů dle jednotlivých kategorií 

Charakteristiky Všichni 
pacienti 

Pacienti 
přicházející od 

praktického 
lékaře 

Pacienti 
přicházející 

mimo program 

Pacienti splňující 
kritéria pro 
screening 

karcinomu plic 

Ostatní 
zařazení 
pacienti 

Pacienti 
s CHOPN 

Počet 1 074  
(100,0 %) 

282 
(26,3 %) 

792 
(73,7 %) 

575 
(53,5 %) 

499 
(46,5 %) 

385 
(35,8 %) 

Věk 

40–44 88 
(8,2 %) 

30 
(10,6 %) 

58 
(7,3 %) 

0 
(0,0 %) 

88 
(17,6 %) 

10 
(2,6 %) 

45–49 133 
(12,4 %) 

47 
(16,7 %) 

86 
(10,9 %) 

0 
(0,0 %) 

133 
(26,7 %) 

22 
(5,7 %) 

50–54 182 
(16,9 %) 

59 
(20,9 %) 

123 
(15,5 %) 

0 
(0,0 %) 

182 
(36,5 %) 

43 
(11,2 %) 

55–59 187 
(17,4 %) 

50 
(17,7 %) 

137 
(17,3 %) 

154 
(26,8 %) 

33 
(6,6 %) 

70 
(18,2 %) 

60–64 234 
(21,8 %) 

51 
(18,1 %) 

183 
(23,1 %) 

197 
(34,3 %) 

37 
(7,4 %) 

108 
(28,1 %) 

65–69 250 
(23,3 %) 

45 
(16,0 %) 

205 
(25,9 %) 

224 
(39,0 %) 

26 
(5,2 %) 

132 
(34,3 %) 

Průměrný věk 57,2 let 55,1 let 57,9 let 62,7 let 50,8 let 60,6 let 
Pohlaví 

Muži 618  
(57,5 %) 

164 
(58,2 %) 

454 
(57,3 %) 

335 
(58,3 %) 

283 
(56,7 %) 

227 
(59,0 %) 

Ženy 456 
(42,5 %) 

118 
(41,8 %) 

338 
(42,7 %) 

240 
(41,7 %) 

216 
(43,3 %) 

158 
(41,0 %) 

Počet balíčkoroků 

10–19 204 
(19,0 %) 

62 
(22,0 %) 

142 
(17,9 %) 

0 
(0,0 %) 

204 
(40,9 %) 

45 
(11,7 %) 

20–29 303 
(28,2 %) 

75 
(26,6 %) 

228 
(28,8 %) 

152 
(26,4 %) 

151 
(30,3 %) 

84 
(21,8 %) 

30–39 279 
(26,0 %) 

71 
(25,2 %) 

208 
(26,3 %) 

167 
(29,0 %) 

112 
(22,4 %) 

96 
(24,9 %) 

40–49 170 
(15,8 %) 

42 
(14,9 %) 

128 
(16,2 %) 

152 
(26,4 %) 

18 
(3,6 %) 

86 
(22,3 %) 
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50+ 118 
(11,0 %) 

32 
(11,3 %) 

86 
(10,9 %) 

104 
(18,1 %) 

14 
(2,8 %) 

74 
(19,2 %) 

Průměr 31,8 31,6 31,9 39,0 23,5 37,3 
Kouření a další přídatná inhalační rizika 

Pacient stále kouří 740 
(68,9 %) 

221 
(78,4 %) 

519 
(65,5 %) 

391 
(68,0 %) 

349 
(69,9 %) 

274 
(71,2 %) 

Pacient má jiné riziko 46 
(4,3 %) 

3 
(1,1 %) 

43 
(5,4 %) 

26 
(4,5 %) 

20 
(4,0 %) 

19 
(4,9 %) 

Pacient stále kouří a 
má další riziko 

117 
(10,9 %) 

27 
(9,6 %) 

90 
(11,4 %) 

66 
(11,5 %) 

51 
(10,2 %) 

45 
(11,7 %) 

Pacient již nekouří a 
má další riziko 

171 
(15,9 %) 

31 
(11,0 %) 

140 
(17,7 %) 

92 
(16,0 %) 

79 
(15,8 %) 

47 
(12,2 %) 

Body Mass Index 

Těžká podvýživa 3 
(0,3 %) 

0 
(0,0 %) 

3 
(0,4 %) 

3 
(0,5 %) 

0 
(0,0 %) 

2 
(0,5 %) 

Podváha 10 
(0,9 %) 

1 
(0,4 %) 

9 
(1,1 %) 

7 
(1,2 %) 

3 
(0,6 %) 

5 
(1,3 %) 

Ideální váha 243 
(22,6 %) 

87 
(30,9 %) 

156 
(19,7 %) 

136 
(23,7 %) 

107 
(21,4 %) 

108 
(28,1 %) 

Nadváha 349 
(32,5 %) 

79 
(28,0 %) 

270 
(34,1 %) 

195 
(33,9 %) 

154 
(30,9 %) 

112 
(29,1 %) 

Obezita I. stupně 271 
(25,2 %) 

73 
(25,9 %) 

198 
(25,0 %) 

133 
(23,1 %) 

138 
(27,7 %) 

92 
(23,9 %) 

Obezita II. stupně 133 
(12,4 %) 

35 
(12,4 %) 

98 
(12,4 %) 

68 
(11,8 %) 

65 
(13,0 %) 

47 
(12,2 %) 

Obezita III. stupně 65 
(6,1 %) 

7 
(2,5 %) 

58 
(7,3 %) 

33 
(5,7 %) 

32 
(6,4 %) 

19 
(4,9 %) 

Charlsonové komorbidní index (CCI)* 

0 708 
(65,9 %) 

210 
(74,5 %) 

498 
(62,9 %) 

335 
(58,3 %) 

373 
(74,7 %) 

227 
(59,0 %) 

1 229 
(21,3 %) 

51 
(18,1 %) 

178 
(22,5 %) 

148 
(25,7 %) 

81 
(16,2 %) 

103 
(26,8 %) 

2 82 
(7,6 %) 

14 
(5,0 %) 

68 
(8,6 %) 

51 
(8,9 %) 

31 
(6,2 %) 

34 
(8,8 %) 

3 31 
(2,9 %) 

6 
(2,1 %) 

25 
(3,2 %) 

18 
(3,1 %) 

13 
(2,6 %) 

9 
(2,3 %) 

4 a více 24 
(2,2 %) 

1 
(0,4 %) 

23 
(2,9 %) 

23 
(4,0 %) 

1 
(0,2 %) 

12 
(3,1 %) 

*Do indexu není zahrnuta CHOPN. Počet komorbidit: 18; rozsah hodnot je od 0–32. 

Srovnání charakteristik pacientů dle výsledku screeningu 

Jak již bylo zmíněno výše, CHOPN byla v rámci pilotního projektu diagnostikována u 385 pacientů 
(35,8 %). V rámci deskriptivní analýzy bylo zkoumáno, zda byly u jednotlivých charakteristik statisticky 
významné rozdíly mezi pacienty, kterým byla nově diagnostikována CHOPN, a pacienty bez CHOPN. 
Ke statistickému testování byl použit Chí-kvadrát test, Fisherův exaktní test a Mann-Whitneyův test. 

Na základě Chí-kvadrát testu byla prokázána statisticky významná závislost mezi věkem, počtem 
balíčkoroků, BMI a Charlsonové komorbidním indexem a výsledkem screeningu. Pacienti s CHOPN byli 
častěji vyššího věku a kouřili více cigaret denně. Pacienti s CHOPN ve větší míře trpěli podváhou, zde 
však mohlo dojít ke statistické chybě z důvodu nízkého počtu pacientů v dané kategorii. U pacientů 
s CHOPN se častěji objevovala komorbidita. Naopak u kouření a pohlaví nebyla závislost s výskytem 
CHOPN prokázána. Tyto údaje znázorňuje obrázek 11. 
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Obrázek 11: Srovnání charakteristik pacientů dle výsledku screeningu 

Podrobné výsledky screeningového vyšetření dle výsledku screeningu 

Na základě Chí-kvadrát testu bylo potvrzeno, že se pacienti s CHOPN častěji potýkali s nižší tolerancí 
fyzické zátěže, chronickým či opakovaným suchým kašlem, chronickou bronchitidou a dlouhodobou 
únavou bez jasné příčiny. Zmiňované zdravotní problémy se řadí mezi klinické projevy CHOPN. Pacienti 
s CHOPN neměli významně vyšší počty těžkých a středně těžkých respiračních infekcí v posledních 
12 měsících ve srovnání s pacienty bez CHOPN. Tyto informace detailněji uvádí obrázek 12. 

 
Obrázek 12: Klinické projevy CHOPN a respirační infekce 

Na základě Chí-kvadrát testu byla potvrzena závislost výsledku screeningu na hodnotě mMRC. 
Z pacientů s CHOPN mělo 190 osob (49,4 %) hodnotu mMRC 2 nebo vyšší. Tento podíl je výrazně vyšší 
než u pacientů bez CHOPN, kde hodnotu mMRC ≥ 2 mělo 32,4 % osob. V případě uvážení rizika CHOPN 
s využitím mMRC dle GOLD 2017 by 10,2 % pacientů ze skupiny pacientů s CHOPN spadalo do kategorie 
C nebo D s vysokým rizikem CHOPN. Z pacientů bez CHOPN by se do kategorie C nebo D řadilo 8,9 %. 
Podrobnější informace viz obrázek 13. 
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Obrázek 13: Kategorie symptomů a rizik CHOPN dle mMRC 

Na základě Mann-Whitneyova testu byla potvrzena závislost výsledku screeningu na hodnotě CAT. 
U pacientů s CHOPN byl medián hodnot CAT 13. Hodnota mediánu CAT u pacientů bez CHOPN byla 
nižší, a to 10. Při uvážení rizika CHOPN s využitím CAT dle GOLD 2017 by 10,2 % pacientů s CHOPN 
spadalo do kategorií C nebo D s vysokým rizikem CHOPN. V případě pacientů bez CHOPN by se jednalo 
o 8,9 %. Podrobnější informace viz obrázek 14. 

 
Obrázek 14: Kategorie symptomů a rizik CHOPN dle CAT 

Všichni pacienti s CHOPN by měli mít hodnotu Tiffeneaova indexu nižší než 70 %. Ve zhruba čtvrtině 
případů pacientů s CHOPN byl Tiffeneaův index vyšší nebo roven 70 %. Diagnóza však byla stanovena 
lékařem na základě funkčního vyšetření, klinického vyšetření a analýzy symptomů a rizik pacienta. 
V konečném důsledku se tak mohli objevit pacienti s CHOPN, kteří měli tento index ≥ 70 %. Medián 
indexu pacientů s CHOPN byl roven 65 %. Naopak pacienti bez CHOPN měli v 8,1 % případů Tiffeneaův 
index pod hodnotou 70 %. Medián indexu byl u této skupiny 79 %. Na základě Mann-Whitneyova testu 
byl potvrzen statisticky významný rozdíl v hodnotě Tiffeneaova indexu mezi pacienty s CHOPN a bez 
CHOPN. Zmiňované informace jsou znázorněny na obrázku 15. 
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Obrázek 15: Výsledky spirometrie 

Následná péče o pacienty s indikací léčby 

Pacientům s nově zjištěnou CHOPN a pacientům s nespecifickým postižením plic by měla být 
indikována léčba. Na základě výsledků pilotního projektu bylo k paušální léčbě indikováno 98,4 % 
pacientů s nově diagnostikovanou CHOPN, z toho 17,1 % osob bylo indikováno zároveň i k cílené léčbě. 
U 6 osob s CHOPN (1,6 %) žádná léčba indikována nebyla. Paušální léčba byla zavedena také u 88,0 % 
pacientů s nespecifickým postižením plic, přičemž 4,1 % pacientů bylo indikováno i k léčbě cílené. 
Souhrnné informace jsou uvedeny v tabulce 4. 

Tabulka 4: Následná péče o pacienty s indikací léčby 

 CHOPN Nespecifické postižení plic Celkem 

 Počet 
pacientů 

Podíl 
pacientů 

Počet 
pacientů 

Podíl 
pacientů 

Počet 
pacientů 

Podíl 
pacientů 

Paušální i cílená léčba 66 17,1 % 12 4,1 % 78 11,5 % 

Pouze paušální léčba 313 81,3 % 245 83,9 % 558 82,4 % 

Bez léčby 6 1,6 % 35 12,0 % 41 6,1 % 

Celkem 385  292  677  

Konkrétní druhy paušální a cílené léčby indikované pacientům s CHOPN znázorňuje tabulka v příloze 1. 
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Rameno B 
Typologie participujících osob 

Do analýzy ramene B bylo zařazeno celkem 355 pacientů. Pacienti byli většinou muži (59,2 %), osoby 
s průměrným věkem 58,1 let, kuřáci s průměrnou spotřebou cigaret 29,4 balíčkoroků, osoby trpící 
nadváhou nebo obezitou (73,9 %), osoby se střední hodnotou CAT 13 a osoby s hodnotou mMRC 1 
(58,0 %). Tyto základní charakteristiky detailněji popisuje obrázek 16. 

 
Obrázek 16: Charakteristiky všech osob zařazených do ramene B 

Výsledky screeningového vyšetření 

U 7 pacientů (2,0 %) nebyla vyplněna informace o závěrečném vyhodnocení funkce plic. Ze všech 
pacientů s uvedenou diagnózou (348) pak byla u téměř dvou třetin (205; 58,9 %) nově diagnostikována 
chronická obstrukční plicní nemoc. U dalších 14,7 % pacientů bylo zjištěno nespecifické postižení plic. 
Výsledky screeningového vyšetření u pneumologa znázorňuje obrázek 17. 

 
Obrázek 17: Výsledky screeningového vyšetření u pneumologa 
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Následná péče o pacienty s indikací léčby 

Léčba CHOPN byla zahájena u 94,0 % pacientů s diagnostikovanou CHOPN. Dalším 2 pacientům (1,0 %) 
s CHOPN byla indikována léčba jiného onemocnění a 10 pacientům (5,0 %) bylo doporučeno zopakovat 
vyšetření po 12 měsících. Léčba CHOPN byla zavedena také u 8 pacientů (15,7 %) s diagnostikovaným 
nespecifickým postižením plic. Podrobněji tyto informace shrnuje tabulka 5. 

Tabulka 5: Následná péče o pacienty  

 
CHOPN1 Nespecifické postižení plic 

 Počet 
pacientů 

Podíl 
pacientů 

Počet 
pacientů 

Podíl 
pacientů 

Zahájena léčba 
CHOPN 189 94,0 % 8 15,7 % 

Zahájena léčba jiného 
onemocnění 2 1,0 % 24 47,1 % 

Doporučeno 
zopakovat vyšetření 
po 12 měsících 

10 5,0 % 19 37,3 % 

Celkem 201  51  
1Čtyři pacienti neměli vyplněn údaj o následné péči pacienta.  

Rameno C 
Typologie participujících osob 

Do analýzy ramene C, které probíhalo u praktických lékařů, bylo zařazeno celkem 240 pacientů. 
Pacienti vyšetření u praktického lékaře byli většinou muži (63,7 %), osoby s průměrným věkem 55,7 let, 
kuřáci s průměrnou spotřebou cigaret 25,9 balíčkoroků, osoby trpící nadváhou nebo obezitou (75,5 %), 
osoby se střední hodnotou CAT 9 a osoby s hodnotou mMRC 1 (84,9 %). Grafy pro jednotlivé 
charakteristiky jsou vyobrazeny na obrázku 18. 

 
Obrázek 18: Charakteristiky všech osob zařazených do ramene C 
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Výsledky screeningového vyšetření 

Závěrečné vyhodnocení funkce plic nebylo u 2 pacientů možné určit. Ze všech pacientů s uvedenou 
diagnózou (238) byla CHOPN nově diagnostikována téměř u pětiny z nich (45; 18,9 %). U dalších 
58 pacientů (24,4 %) bylo zjištěno nespecifické postižení plic. Výsledky screeningového vyšetření 
u praktického lékaře znázorňuje obrázek 19. 

 
Obrázek 19: Výsledky screeningového vyšetření u praktického lékaře 
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4. Zjednodušené modelové ekonomické hodnocení 
Cílem analýzy bylo provést zjednodušené modelové hodnocení vynaložených finančních nákladů 
na zavedení programu časného záchytu chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci 
a posouzení efektivity vynaložených nákladů. 

V praxi by docházelo k částečnému prolínání programu časného záchytu CHOPN se screeningem 
karcinomu plic. Část osob by splňovala zařazovací kritéria obou programů. Z tohoto důvodu byly 
uvažovány dva scénáře:  

– Scénář A: Program časného záchytu CHOPN bez uvážení probíhajícího screeningu karcinomu plic 
– Scénář B: Program časného záchytu CHOPN v kombinaci se screeningem karcinomu plic 

Vynaložené náklady byly interpretovány ve vztahu ke zdravotním přínosům, tzn. náklady na 1 časně 
zachycené CHOPN. 

Program časného záchytu CHOPN bez uvážení probíhajícího screeningu karcinomu plic 

Celkové náklady na vyšetření byly vyčísleny na 846 777 972 Kč. Přibližné vynaložené náklady 
představovaly 3 155 Kč na 1 časně detekovanou CHOPN. Podrobnější informace viz obrázek 20. 

 
Obrázek 20: Modelové hodnocení nákladů na vyšetření sloužící k diagnostice CHOPN 

Program časného záchytu CHOPN v kombinaci se screeningem karcinomu plic 

Celkové náklady na vyšetření byly vyčísleny na 393 428 499 Kč. Přibližné vynaložené náklady 
představovaly 1 466 Kč na 1 časně detekovanou CHOPN. Podrobnější informace viz obrázek 21. 
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Obrázek 21: Modelové hodnocení nákladů na vyšetření sloužící k diagnostice CHOPN v kombinaci se screeningem karcinomu 
plic 

Při srovnání scénářů by byly náklady na 1 časně detekovanou CHOPN v souběhu s populačními 
programem časného záchytu karcinomu plic poloviční.  
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5. Dopadová analýza 
Hlavním cílem dopadové analýzy bylo srovnání počtu záchytů osob s CHOPN a celkových nákladů na 
vyšetření v cílové populaci osob ČR dle různých scénářů zapojených osob do programu časného 
záchytu. 

Bylo uvažováno několik hypotetických scénářů, které zohledňovali různou účast osob z cílové populace 
ČR v programu časného záchytu (viz obrázek 22): 

– Scénář A: zapojení 30 % osob z cílové populace ČR 
– Scénář B: zapojení 60 % osob z cílové populace ČR  
– Scénář C: zapojení 90 % osob z cílové populace ČR  

 
Obrázek 22: Scénáře modelové hodnocení 

Pro každý z uvažovaných scénářů byl odhadnut počet osob s CHOPN a celkové náklady na vyšetření 
osob v rámci programu časného záchytu, viz obrázek 23. Byl uveden počet zapojených osob do 
projektu u PL/PN, počet zachycených osob s CHOPN a celkové náklady na vyšetření.  

V případě, že bychom uvažovali nejnižší účast osob z cílové populace ČR, do projektu by se zapojilo 
celkem 292 337 osob. U 80 508 osob by byla diagnostikována CHOPN. Celkové náklady na vyšetření by 
vyšly na zhruba 254 milionů korun.  

Při uvážení nejvyšší účasti osob z cílové populace ČR, do projektu by se zapojilo 877 012 osob, z toho 
by byla zjištěna CHOPN u 241 523 osob. Celkové náklady na vyšetření by tak odpovídaly zhruba 762 
milionům korun.  
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Obrázek 23: Výsledky modelové hodnocení z hlediska počtu záchytů osob s CHOPN a celkových nákladů na vyšetření 

Pokud bychom uvažovali program časného záchytu CHOPN v kombinaci se screeningem karcinomu plic 
(53,5 % osob splňuje zároveň kritéria pro screening karcinomu plic), náklady by byly poloviční, viz 
obrázek 24. 

 

Obrázek 24: Výsledky modelové hodnocení z hlediska počtu záchytů osob s CHOPN a celkových nákladů na vyšetření 
v kombinaci se screeningem karcinomu plic 
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Přílohy  
Příloha 1: Cílená léčba a paušální léčba pacientů s CHOPN 
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