Ekonomie ve zdravotnictví
&
hodnocení zdravotnických
technologií
Časopis přinášející kvalitní

PROSINEC 2015

ekonomické informace ve zdravotnictví

1

1

ČÍSLO

ROČNÍK

Farmakoekonomika
jako kargokultická
věda?

Health technology
assessment (HTA):
zdroj podpůrných informací
pro strategické rozhodování

Vstup nových
technologií do
onkologie

Ekonomie ve zdravotnictví & hodnocení zdravotnických technologií
Časopis 4x ročně publikuje recenzované články z oblasti zdravotnické ekonomie:
teoretické příspěvky, empirické studie, analýzy zdravotní politiky z ekonomického pohledu,
farmakoekonomické studie, hodnocení zdravotnických technologií,
makro- i mikrohodnocení jednotlivých léčebných postupů a vyšetření apod.

Kategorie příspěvků
Vědecké články (původní sdělení, review) | Novinky ze světa | Editorialy
Témata
Efektivita a kvalita zdravotnických služeb | Zdravotní politika | Financování zdravotnických služeb
Poptávka a využití zdravotnických služeb | Hodnocení zdravotnických technologií
Farmakoekonomika | Kvalita života související se zdravotnickými službami
Cílové skupiny
Management poskytovatelů zdravotní péče, lékaři se zájmem o ekonomickou problematiku ve zdravotnictví,
management výrobců zdravotnických technologií (léčivých přípravků, přístrojové techniky apod.),
vedoucí zaměstnanci zdravotních pojišťoven, vedoucí pracovníci Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva
financí, vedoucí zaměstnanci SÚKLu, ekonomové se zájmem o zdravotnictví

Periodicita
4 x ročně

Obsah

Obsah
Editorial
MUDr. JUDr. Petr Honěk

4

Farmakoekonomika jako kargokultická věda?
Mgr. Michal Burger

5

Health technology assessment (HTA): zdroj podpůrných informací pro strategické rozhodování
doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.

12

Vstup nových technologií do onkologie
prof. MUDr. Jindřich Fínek. Ph.D., MHA

19

Tiráž
Ekonomie ve zdravotnictví
Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Orlická 9, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 | E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČO 27656624
Předseda redakční rady: Mgr. Michal Burger | Členové redakční rady: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA; MUDr. JUDr. Petr Honěk;
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA; Olga Löblová, Ph.D.; doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.; doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.
Odpovědná redaktorka: Ing. Alena Hrušková, a.hruskova@wemakemedia.cz | Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.
Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.

Recenzovaný časopis

| Vychází 4x ročně | 1. ročník | ISSN 2464-6164 | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 22370

Web: www.ezcr.cz

Číslo 1 / Ročník 2015

3

Editorial

Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,
Petr Honěk

dostává se vám do rukou úvodní číslo časopisu Ekonomie ve zdravotnictví,
který vzniká jako nové periodikum s tematikou, která je a stále bude aktuální.
Iniciativa k založení tohoto časopisu vzešla zejména od členů nově ustanovené
redakční rady a je reakcí na nedostatek podobných médií, která by se pravidelně
a neotřele věnovala diskusi nad příčinami problémů, či naopak úspěchů
v organizaci, efektivitě a financování zdravotnického sektoru v České republice.
Toto nově vznikající odborné médium bude vydáváno v tištěné podobě 4krát do roka a také elektronicky
a jeho hlavním cílem je podporovat
tvůrce zdravotní politiky, plátce a regulátory kvalitními ekonomickými
informacemi z oblasti zdravotnictví.
Jedním z klíčových témat, která bychom rádi v rámci tohoto periodika
rozvíjeli, je hodnocení zdravotnických
technologií, ať již přicházejících nově, nebo těch již
v České republice využívaných. Ačkoliv
Health Technology
Assesment představuje ve světě
rychle se rozvíjející obor, v ČR je
doposud zanedbáván a nám, osobám
zodpovědným za racionální rozdělování
finančních zdrojů do jednotlivých
zdravotnických
technologií, zoufale chybějí vědecké
a objektivní informace z této oblasti,
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o které bychom mohli svá rozhodnutí
opírat. I když se v současnosti Health
Technology Assesment pomalu stává
předmětem zájmu akademické obce
a této vědě se věnují experti na několika univerzitách (ČVUT Praha nebo
MU Brno), dosud tomuto oboru schází
možnost diskuse a konfrontace názorů prostřednictvím právě takového
periodika, včetně prezentace výsledků
srozumitelnou formou přímo lidem
z praxe.

pro úvahy o efektivitě a kvalitě využívání zdravotní péče v ČR.

Doufám, že to bude
právě náš časopis,
který nedostatek
možnosti propagovat
výstupy
akademického
výzkumu směrem
k odborné veřejnosti, tedy k nám
plátcům, regulátorům, zaměstnancům
managementů zdravotnických zařízení a ekonomům
se zájmem o zdravotnictví, překoná
a poskytne plnohodnotnou platformu

_________________

Ekonomie ve zdravotnictví & hodnocení zdravotnických technologií

Na závěr mi dovolte popřát tomuto časopisu, jeho redakční radě a také všem
čtenářům, aby byly výše definované
cíle naplněny, a aby tak vznikla v oblasti ekonomických informací ve zdravotnictví nová užitečná kvalita.
Hodně štěstí a zdraví v novém roce
2016 vám všem přeje za redakční radu

MUDr. JUDr. Petr Honěk
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
e-mail: petr.honek@vzp.cz

