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SOUHRN 
Úvod: Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je jednou z hlavních příčin morbidity a 
mortality po celém světě. Kombinace bronchodilatancií různého mechanismu účinku 
prokazuje zlepšení plicních funkcí a symptomů bez navýšení nežádoucích příhod ve srovnání 
s monoterapií. Volná kombinace LAMA+LABA (tiotropium+formoterol; TIO+FOR) byla do 
nedávné doby jedinou hrazenou kombinací u CHOPN kategorie B v České republice. Od 1. 8. 
2015 byla přiznána úhrada fixní kombinaci indakaterolu a glykopyrronia; IND/GLY v této 
kategorii CHOPN. 
Cíle: Předložená farmakoekonomická analýza hodnotí nákladovou efektivitu fixní kombinace 
IND/GLY oproti volné kombinaci TIO+FOR u CHOPN kategorie B. 
Metodika: V tomto zdravotně-ekonomickém hodnocení/ analýze byl použit mikrosimulační 
model adaptovaný na podmínky České republiky. Do analýzy byly použity vstupní parametry 
a výsledky z přímé srovnávací studie QUANTIFY (IND/GLY vs. TIO+FOR), náklady na medikaci 
byly převzaty ze seznamu hrazených léků vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv 
(9/2015). Analýza byla provedena z perspektivy zdravotních pojišťoven v celoživotním 
horizontu s cílovým parametrem – QALY (Quality Adjusted Life Year). 
Výsledky: Dle výsledků modelací bylo zjištěno, že v dlouholetém (celoživotním) časovém 
horizontu je, navzdory mírně vyšším nákladům na medikaci fixní kombinací IND/GLY, celkově 
terapie IND/GLY méně nákladná (na 100 léčených pacientů úspora 3,37 mil. Kč) a přináší 
vyšší efekt vyjádřený jako QALY (na 100 léčených pacientů 12,25 QALY). Fixní kombinace 
IND/GLY je tedy dominantní v porovnání s volnou kombinací TIO+FOR. Důvodem této úspory 
jsou nižší náklady na monitoring a management onemocnění, vyšší FEV1 a nižší výskyt 
exacerbací u IND/GLY oproti komparativní volné kombinaci. V alternativním scénáři 
s předpokládanou změnou úhrady tiotropia je fixní kombinace IND/GLY nákladově efektivní, 
kdy výsledná hodnota ICER (inkrementální poměr nákladů a přínosů) představuje 106 tis. Kč/ 
QALY, což je hluboce pod hranicí ochoty platit v systému českého zdravotnictví, která je na 
úrovni trojnásobku hrubého domácího produktu na osobu (1,2 mil. Kč za dosažené QALY). 
Závěr: Fixní kombinace IND/GLY je při započítání všech nákladů (představující hrazenou péči 
ze zdravotního pojištění) na onemocnění CHOPN vysoce nákladově efektivní, respektive 
dokonce náklady šetřící a přinášející vyšší benefit pro pacienty s CHOPN kategorie B 
v porovnání s TIO+FOR. 
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