Interpretácia a význam
diagnostických metód
a
ich porovnávanie

Diagnostický proces v nukleárnej medicíne
možno ho vyjadriť základnou schémou:
činnosť
pracovník
metódy kontroly kvality
1. INDIKÁCIA
Klinik / lekár riešiaci diagnostický problém
VYŠETRENIA
žiadanka
2. OBJ+PRÍPRAVA SESTRA  LEKÁR
na požadovanú dg.
3. VÝBER
LEKÁR na ONM
štúdium zdrav.dokument
METÓDY
diskusia o metóde
4. PRÍPRAVA
LEK.LABORANT
kontrola prípravy RF
Rádiofarmaka
& FARMACEUT
5. APLIKÁCIA
LEKÁR a SESTRA
kontrola kvality RF
6. DETEKCIA
LABORANT (LEKÁR)
fyzikálna kontrola
7. ANALÝZA
LABORANT (FYZIK)
kontrola výkonu
kontrola prístrojov
8. POPIS NÁLEZU LEKÁR
klinické semináre
9. EXPEDÍCIA
DOKUMENTARISTKA
porovnávacie štúdie

10. INTERPRETÁCIA Klinik / lekár riešiaci diagnostický problém
11. VYUŽITIE VÝSLEDKU na usmernenie diagnostiky alebo liečby
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EVIDENCE-BASED MEDICINE

Medicína
založená na
dôkazoch
© Rembrant van Rijn - Anatomická prednáška doktora Pulpa
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Základné princípy medicíny založenej na
dôkazoch (EBM) v zobrazovacej diagnostike
– hodnotenie zobrazovacích metód,
senzitivita, špecifickosť, prediktívne hodnoty
a princípy rozhodovacích postupov
v diagnostike

... Inštrumentárium na ceste ku kvalite
alebo „nie je všetko zlato čo sa leskne“

EVIDENCE-BASED MEDICINE – EBM (1)
Koncepcia v medicíne, prijatá v 80-tich rokoch v Kanade McMaster Medical School, na označenie stratégie výučby.
Stala sa klinickou disciplínou, v rámci klinickej epidemiológie,
ktorá si kladie za úlohy prinášať najlepšie dôkazy z klinického a
medicínskeho výskumu k lôžku pacienta, do chirurgie a kliniky.
Používané sú niekedy aj podobné termíny:

EBHC - Evidence-based health care
EBP - Evidence-based practice
EBM - Medicína založená na dôkazoch je
zásadové, explicitné a rozumné použitie
najlepších súčasných dôkazov pri rozhodovaní
akú starostlivosť treba voliť pri individuálnych
pacientoch. (definícia podľa NIKI – Národný inštitút kvality a inovácií)
© J. Lepej, 2002

EVIDENCE-BASED PRACTICE
• TERAPEUTICKÉ ZÁSAHY
• DIAGNOSTICKÉ TESTY
• ETIOLÓGIA
cohort studies
case-control studies
prospektívne štúdie
riziká

• PROGNÓZA

randomizovanie
Jednoduchý (dvojitý) slepý pokus
placebový pokus
klinický pokus
cohort studies
incidencia, prevalencia
follow-up studies
progresia ochorenia

• DOPORUČENIA PRE KLINICKÚ PRAX
doporučenia a návody
štandardné diagnostické a terapeutické postupy
klinicko-patologické konferencie
praktické tabuľky parametrov
© J. Lepej, 2002

HODNOTENIE DIAGNOSTICKÝCH METÓD
Feinberg a spol. 1977

A. TECHNICKÉ MOŽNOSTI METÓDY
sú metódou získané údaje reálne a reprodukovateľné ?

B. DIAGNOSTICKÁ PRESNOSŤ
Má test schopnosť odlíšiť konkrétnu diagnózu u pacienta ?

C. DIAGNOSTICKÝ DOPAD Je výsledok testu schopný zmeniť
diagnostický postup, nahradiť iné alebo znížiť potrebu vyšetrení ?

D. TERAPEUTICKÝ DOPAD
Ako je výsledok testu schopný zmeniť liečebný postup ?

E. DÔSLEDKY PRE PACIENTA
Ako môže výsledok testu prispieť k zlepšeniu zdravia pacienta ?

F. OPTIMÁLNE (ekonomické) POUŽITIE
Sú prínosy testu hodné extra nákladov a vývoj a používanie testu ?
© J. Lepej, podľa: Feinberg a spol.1977
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HODNOTENIE DIAGNOSTICKÝCH METÓD
Feinberg a spol. 1977

A. TECHNICKÉ MOŽNOSTI METÓDY
sú metódou získané údaje reálne a reprodukovateľné ?
Niektoré technické parametre sa používajú mierne odlišným spôsobom pre
zobrazovacie aj laboratórne metódy.
Vlastnosť diagnostickej metódy / merania

Laboratórne

Zobrazovacie

Reprodukovateľnosť

áno

áno

Opakovateľnosť

áno

áno

Citlivosť / senzitivita

áno

áno

Priestorová rozlišovacia schopnosť

nie

áno

Energetická rozlišovacia schopnosť

nie

niektoré

Vnútorná uniformita

nie

niektoré

Limit detekcie a limit kvantifikácie

áno

niektoré

Presnosť a správnosť

áno

niektoré

Odozva

áno

nie

Robustnosť

áno

áno

Linearita

áno

áno

© Lepej, podľa: Feinberg a spol.1977
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Reprodukovateľnosť laboratórnych metód
• Vlastnosť pracovného postupu, že ho možno opakovať
a dosiahnuť vždy rovnaké výsledky. (Veľký slovník cudzích slov 2003)
• Základný parameter kvality v diagnostike. Zisťujeme ho
opakovaným vyšetrením rovnakej vzorky: a) tou istou
diagnostickou súpravou; b) na viacerých analyzátoroch;
c) vo viacerých laboratóriách či d) diagnostických systémoch.

Vyhodnocuje sa viacerými
metódami.
Napríklad pomocou
regresnej analýzy sa porovnáva
hodnotenie vzoriek vyšetrených
pomocou dvoch metód A, B

A

R = 0.96

– korelačný koeficient R

B 12

Reprodukovateľnosť laboratórnych metód
• Vlastnosť pracovného postupu, že ho možno opakovať
a dosiahnuť vždy rovnaké výsledky. (Veľký slovník cudzích slov 2003)
• Základný parameter kvality v diagnostike. Zisťujeme ho
opakovaným vyšetrením rovnakej vzorky: a) tou istou
diagnostickou súpravou; b) na viacerých analyzátoroch;
c) vo viacerých laboratóriách či d) diagnostických systémoch.

OTÁZKA: Aký maximálny rozdiel môže byť medzi dvoma
výsledkami urobenými v dvoch rôznych laboratóriách z tej
Medici 4.r VL Bakalárky 3.r LVM
istej vzorky krvi pre CA15-3 ?

A) pod
5%
B) maximálne 10%
C) okolo
35%
D) čosi pod
100%
E) nad
300%

13

Prečo treba zvažovať, kde vyšetriť pacienta ?
Výsledky EQA (external quality assurance) – CA15-3
Veľké rozdiely v diagnostickej citlivosti medzi rôznymi diagnostickými
súpravami alebo odlišnosti medzi laboratóriami pri stanoveni toho istého
parametru – ROVNAKEJ VZORKY a opakované meranie tým istým LAB.

7,9

23,7

14
© J.Lepej, INMM-KE Slovakia 2009

Porovnanie analytickej výťažnosti (recovery)
rôznych analytických systémov
Recovery Monitoring DGKL CA 15-3 2009

median of all
U/ml 13,9

22,0

12,8

16,4

13,5

14,0

23,0

19,3

60

deviation of mean recovery %
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No. of part.labs

1/09 Sample B 2/09 Sample A

498

2/09 Sample B 3/09 Sample A
494

RD Elecsys

Sample-No
Abbott Axsym

3/09 Sample B 4/09 Sample A

500
SMS Centaur

4/09 Sample B

506
SMS Immulite

Odchýlky od cieľových hodnôt pre jednotlivé analytické systémy
(RIA, LIA, EIA, ECLIA) dodávané rôznymi firmami v nemeckej EQA
za rok 2009. Rozdiely medzi systémami dosahujú až 60%.
15
Zdroj: Externá kontrola kvality nádorových markerov 2009 DGKL (Nemeckej spoločnosti klinickej chémie).

PRAVIDLO OPAKOVANIA VYŠETRENÍ

Nikdy nekontrolujte neistú
hodnotu testu v INOM
laboratóriu. Vaša neistota sa
len zvýši.
©

Lepejove pravidlo č.1

Vyššia alebo nižšia hodnota sú len
výsledkom rozdielenho „bayes“ medzi
laboratóriami a takéto porovnanie sa nedá
interpretovať. Ani tri testy nie sú spoľahlivé!

Prečo treba zvažovať, kde vyšetriť pacienta ?
NUTNÉ je vyšetrovať ROVNAKOU technológiou
Problémom môžu byť rôzne diagnostické súpravy
alebo laboratóriá na stanovenie toho istého parametru
(napríklad pre nádorové markery - PSA)
NIE JE DODRŽANÁ REPRODUKOVATEĽNOSŤ METÓDY

stacionárny stav
predpoklad zhoršenie

recidíva ochorenia
predpoklad zlepšenie

Terapia
DH

time
© J. Lepej, 2002

Prečo je dnes situácie v tejto oblasti zlá?
1. PACIENTI – poučení internetom často nie sú spokojí s
lekármi (strach a nedočkavosť pri odpovedi na liečbu) preto
často navštevujú iných špecialistov, ktorí opakujú vyšetrenia
– čím stúpajú náklady na vyetrenia.
2. LEKÁRI – odosielajú alebo kontrolujú výsledky v rôznych
laboratóriách, čím stúpajú náklady na ZS.
3. LABORATÓRNE SIETE – transportujú krv na veľké
vzdialenosti, čím sa znižuje kvalita laboratórnych stanovení
Chyby vo výsledkoch zas nútia lekárov opakovať testy.
4. POISŤOVNE – namiesto hodnotenia individuálnej kvality,
skôr zaplatia prvé nekvalitné než opakované a kvalitné
vyšetrenia (zvlášť ak časový rozdiel medzi testami je krátky).
NEDOSTATOČNÁ KVALITA je 1. najdôležitejší faktor
finančných strát v zdravotníctve.
© Lepej & Lepejová, 2015

HODNOTENIE DIAGNOSTICKÝCH METÓD
A. TECHNICKÉ MOŽNOSTI METÓDY

Feinberg a spol. 1977

sú metódou získané údaje reálne a reprodukovateľné ?

B. DIAGNOSTICKÁ PRESNOSŤ
Má test schopnosť odlíšiť konkrétnu diagnózu u pacienta ?
Patrí sem viacero parametrov, ktoré pomáhajú pri správnom výbere testu.

Vychádzajú z Bayesovho teorému (1763)
Vlastnosť diagnostickej metódy

výpočet

závislé

DP = (SN+SP)/(SN+SP+FN+FP)

všeobecne

Citlivosť (senzitivita)

SEN = SP/ (SP+FN)

kvalita testu

Špecifickosť

SPE = SN/ (SN+FP)

kvalita testu

Pozitívna prediktívna hodnota

PPH = SP/ (SP+FP)

prevalencia

Negatívne prediktívna hodnota

NPH = SN/ (SN+FN)

prevalencia

Diagnostická presnosť

Predtestová pravdepodonosť
Potestová pravdepodobnosť
ROC krivky
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HODNOTENIE DIAGNOSTICKÝCH METÓD
A. TECHNICKÉ MOŽNOSTI METÓDY

Feinberg a spol. 1977

sú metódou získané údaje reálne a reprodukovateľné ?

B. DIAGNOSTICKÁ PRESNOSŤ
Má test schopnosť odlíšiť konkrétnu diagnózu u pacienta ?
Porovnáva výsledky testu s konečnou diagnózou - zlatým štandardom.

f(x)

μg/l
SP
FP

P

1

10

Namerané hodnoty u pacientov u
ktorých bola potvrdená choroba.

cut-off

FN
N

SN
nie
áno
choroba

Namerané hodnoty u pacientov u
ktorých bola vylúčená choroba.
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cut-off

FN
N

SN
nie
áno
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Všetci
vyšetrení
100
T
E
S
T

Pozit
(55)
SP+FP
Negat
(45)
SN+FN

CHOROBA

áno (50)
SP+FN
SP

nie (50)
FP+SN
FP

45

10

FN

SN

5

40

Ako vypočítame hodnoty
senzitivity a špecifickosti?

B. Hodnotenie DIAGNOSTICKEJ PRESNOSTI metód
• PRESNOSŤ

ACCURACY = SP+SN / (SP+FP+SN+FN)
skutočne pozitívny a negatívny k celkovému počtu vyšetrených pacientov

• SENZITIVITA - CITLIVOSŤ

SEN = SP / (SP+FN)
Časť ľudí s ochorením, ktorých dokáže test detekovať.

• ŠPECIFICKOSŤ

SPE = SN / (SN+FP)

Časť ľudí bez ochorenia, ktorých test dokáže vylúčiť z podozrenia choroby
Všetci
vyšetrení
100
T
E
S
T

Pozit
(55)
SP+FP
Negat
(45)
SN+FN

CHOROBA

áno (50)
SP+FN
SP

nie (50)
FP+SN
FP

45

10

Kvalita vykonania a interpretácia nálezu

FN

SN

Percento pokročilých nálezov v súbore

5

40

SEN = 45/50 = 90,0%

Senzitivitu a špecifickosť ovplyvňujú
Vlastnosti diagnostickej metódy
Výber komparatívnej metódy - určenie choroby

SPE = 40/50 = 80,0%

Určenie hodnoty normálneho rozhrania
Frekvenčná krivka sa vytvorí tak, že spočítame všetky výsledky s
najnižšou nameranou hodnotou (na osi X), potom s ďalšou hodnotou
(napríklad 10 pacientov s hodnotou 5 µg/L) a tieto počty (frekvencia
výskytu) sú na osi Y,

OCHORENIE

ASI

NIE

ÁNO

f(x)
y - počet
nameraných
hodnôt
10

N – súbor zdravých,
P – súbor chorých,
f(x) – frekvenčná funkcia

N
P

5 µg/L
KTORÉ sú PATOLOGICKÉ
hodnoty TESTU

x - Hodnota
vyšetrovaného
analytu v µg/L

A
C

B
© J. Lepej, 2001 a 2010

B. Hodnotenie DIAGNOSTICKEJ PRESNOSTI metód
• PRESNOSŤ

ACCURACY = TP+TN / (TP+FP+TN+FN)
skutočne pozitívny a negatívny k celkovému počtu vyšetrených pacientov

• SENZITIVITA - CITLIVOSŤ

SENZITIVITY = TP / (TP+FN)
Časť ľudí s ochorením, ktorých dokáže test detekovať.

• ŠPECIFICKOSŤ

SPECIFICITY = TN / (TN+FP)

Časť ľudí bez ochorenia, ktorých test dokáže vylúčiť z podozrenia choroby

Závisia aj od kvality
vyšetrujúceho lekára

© J. Lepej, podľa: Feinberg a spol.1977

KONTROLA KVALITY v zobrazovacej dg.
Porovnanie dvoch vyšetrení skeletu u tej istej pacientky a na
rovnakom pracovisku
v roku 1991
a v roku 2003
Zadný „celotelový scan“:
Zobrazenie malých kostí
Odlíšenie ložísk
Porovnanie zmien stavu
LFOW / HR kolimátor
Rýchlosť záznamu:
cm.min-1 = 24 / 12
Gamakamera
Staršia a novšia gamakamera ?
SIEMENS
Orbiter r.v.1989
© J. Lepej, 2002

L

R

L

R

Ktoré faktory ovplyvňujú HODNOTENIE metód NM ?
•
•
•
•
•
•
•

Problémy výberu a inštalácie gamakamery / iný detektor
Odchylky parametrov detektora a funkcie zariadenia
Nepresnosti v obsluhe gamakamery a ostatných zariadení
Nedostatky v príprave pacienta na vyšetrenie
Neznalosť interakcií RF s farmakoterapiou a inými stavmi
Zmeny a chyby v príprave a aplikácii rádiofarmák
Nesprávna indikácia (modifikácia) diagnostickej metódy
najmä nedostatočné informácie od odosielajúceho lekára
• Nejednotný postup spracovania záznamov - software,
výber ROI, nastavenie parametrov prezentácie
• Problémy záznamových médií a spôsob vyhodnocovania
• Neznalosť interpretácie výsledkov a vyjadrenia v popise
29
© J. Lepej, 2001

Čo znižuje senzitivitu scintigrafie APT?
>6% adenómov prištítnych teliesok (APT)
je v atypickej lokalizácii

100%
- 6%

ak nie je zobrazený hrudník a krčná oblasť

12 / 2002
94%
Vždy vykonávame scintigrafiu hrudníka

Ušetriť 10 minút pri detekcii sa nevyplatí
POZOR na slinné žľazy
Zobrazenie slúži na orientáciu v obraze ale je
možná aj patológia paratyreoidei 

Vplyv znižovania kvality na senzitivitu testu
senzitivita
DMSA planárna scintigrafia 4 – 6 projekcií
> 256x256 pixlov, podľa potreby SPET alebo
pinhol (malé deti), kvalitné zobrazenie na film

100%

Zobrazenie len 4 základné projekcie 256x256
kvalitné zobrazenie na film

93%

Zobrazenie len v zadnej a prednej projekcii
256x256 pixlov, kvalitné zobrazenie na film

82%

Zobrazenie len v zadnej a prednej projekcii
rozlíšenie 128x128 a menej
zobrazenie na 16 farebnej tlačiarni

76%

< ako
SONO
© J. Lepej, 2002

- 24%

PRAVIDLO ÚSPORY na úkor KVALITY

Lacnejší a menej kvalitný test
vždy znamená mnohonásobne
väčšiu stratu peňazí a času,
ako je úspora z jeho použitia
©

Lepejove pravidlo č. 6

Ak percento negatívnych výsledkov
vo vašom laboratóriu nestúpa, ale častejšie
sa objavujú nesprávne výsledky,
chyba je v kvalite práce (testov).
Takýto problém sa zisťuje veľmi ťažko!

PARADOX modernej zobrazovacej DG
Sme schopní zobraziť metastázu veľkosti 5 mm a
pacienti prídu na prvé vyšetrenie s 10 cm nádorom.
A

Problém pre diagnostiku pri
nejednoznačnom náleze –
ďalšie náklady
Problém pre terapiu a
prognózu pacienta

33

Čo znižuje senzitivitu scintigrafie APT?
100%
- 6%
-15%

ak nie je zobrazený hrudník a krčná oblasť
vlastnosti adenómu
senzitivta
AD s hladinou iPTH (>150 pg/mL)... 83,7%
AD s hladinou iPTH (<150 pg/mL) len 68,9% (-15%)

79%

Základným obmedzením je VEĽKOSŤ /rozsah procesu,
ktorá významne znižuje senzitivitu všetkých
používaných metód.

Problém nevyváženej kvality v diagnostike
Nie sú PRESNÉ (kvantifikované) znalosti o kvalite
všetkých pracovísk podieľajúcich sa na diagnostickom
procese v konkrétnej nemocnici
PRETO
NEVIEME či metóda, ktorá je považovaná za citlivejšiu je
v skutočnosti menej citlivá.
SONO - CT
Ak je skúsený sonografista môže mať vyššiu dg hodnotu
ako nekvalitne vykonané CT popísané neskúseným prac.
Ak je neistý obraz na SONO ... CT môže VYJSŤ negatívne
aj keď v skutočnosti je prítomný patologický proces.
Hodnotenie KAZUISTÍK a APLIKÁCIA ŠT.DG.POSTUPOV
je často veľmi problematická
© J. Lepej, 2000

Ako môže výsledok testu
ovplyvniť ošetrujúci lekár?

B. Hodnotenie DIAGNOSTICKEJ PRESNOSTI metód
• PRESNOSŤ

ACCURACY = SP+SN / (SP+FP+SN+FN)
skutočne pozitívny a negatívny k celkovému počtu vyšetrených pacientov

• SENZITIVITA - CITLIVOSŤ
Závisia aj SENZITIVITY
od kvality= SP / (SP+FN)
Časť ľudí s ochorením,indikujúceho
ktorých dokáže test lekára
detekovať.

• ŠPECIFICITA

SPECIFICITY = SN / (SN+FP)

Časť ľudí bez ochorenia, ktorých test dokáže vylúčiť z podozrenia choroby

• POZITÍVNA PREDIKTÍVNA HODNOTA

PPH = SP / (SP+FP)

Pravdepodobnosť, že pacient s pozitívnym testom má ochorenie.

• NEGATÍVNA PREDIKTÍVNA HODNOTA NPH = SN / (SN+FN)
Pravdepodobnosť, že pacient s negatívnym testom nemá ochorenie

• INÉ METÓDY
- Pre-test (prior) & post-test (posterior) probability
- Bayes´ theorem
- Positive & negative likehood ratio
- ROC krivka - receiver-operating characteristic curve
© J. Lepej, podľa: Feinberg a spol.1977

B. Hodnotenie DIAGNOSTICKEJ PRESNOSTI metód
• POZITÍVNA PREDIKTÍVNA HODNOTA

PPH = SP / (SP+FP)
Pravdepodobnosť, že pacient s pozitívnym testom má ochorenie.

• NEGATÍVNA PREDIKTÍVNA HODNOTA NPH = SN / (SN+FN)
Pravdepodobnosť, že pacient s negatívnym testom nemá ochorenie
Všetci
vyšetrení
100
T
E
S
T

Pozit
(55)
SP+FP
Negat
(45)
SN+FN

CHOROBA

áno (50)
SP+FN
SP

nie (50)
FP+SN
FP

45

10

FN

SN

5

40

Ak je prevalencia - 50 chorých
zo 100 vyšetrených potom je aj
predtestová pravdepodobnosť
stredne vysoká –
50,0%
PPH = 45/55 =

81,8%

= potestová pravdepodobnosť
NPH = 40/45 =

88,9%

SPRÁVNA INDIKÁCIA VYŠETRENIA alebo TESTU
38

B. Hodnotenie DIAGNOSTICKEJ PRESNOSTI metód
• POZITÍVNA PREDIKTÍVNA HODNOTA

PPH = SP / (SP+FP)
Pravdepodobnosť, že pacient s pozitívnym testom má ochorenie.

• NEGATÍVNA PREDIKTÍVNA HODNOTA NPH = SN / (SN+FN)
Pravdepodobnosť, že pacient s negatívnym testom nemá ochorenie
Všetci
vyšetrení
550

T
E
S
T

Pozit
(145)
SP+FP
Negat
(405)
SN+FN

CHOROBA
áno (50)
SP+FN
SP

nie (500)
FP+SN
FP

45

100

FN

SN

5

400

Ak je prevalencia - 50 chorých z
550 vyšetrených potom je aj
predtestová pravdepodobnosť
veľmi nízka – 10,0%
50,0%
PPH = 37/87 = 31,0%

81,8%

= potestová pravdepodobnosť
NPH = 400/405 = 98,8% 88,9%

POTERBUJETE použiť ĎALŠÍ TEST (obvykle drahší), aby ste
dosiahli potestovú pravdepodobnos aspoň na úroveň 80%
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Prečo sú názory na výsledky testov rôzne ?
Diagnostika v jednom laboratóriu dáva rôznu pozitívnu
prediktívnu hodnotu - PPH pre každého ordinujúceho lekára
chorí s normálnou alebo
patologickou hodnotou
ostatní vyšetrení
AMBULANCIA (lekár) - A
prevalencia 77% PPH 97%
SPOKOJNÝ - výsledky mu sedia
LABORATÓRIUM
senzitivita 90% špecificita 90%
priemerná PPH je 82%
AMBULANCIA (lekár) - B
prevalencia 12% PPH 55%
je NESPOKOJNÝ výsledky nesedia
© J. Lepej, 2002

PRAVIDLO NESPRÁVNEJ INDIKÁCIE

Ak sa ordinujúci lekár
sťažuje, že mu výsledky
nesedia s klinickou diagnózou,
väčšinou si za to môže sám
©

Lepejove pravidlo č. 2

zistíme to tak, že percento negatívnych
výsledkov od jeho pacientov bude významne
vyššie, ako je priemer nášho laboratória
© J. Lepej, 2002

Zdraží nesprávna indikácia diagnostiku ?
Cena 1 vyšetrenia (testu) = 500.- Sk.
test má senzitivitu - 90% a špecificitu - 90%

A - LEKÁR - cielene indikuje vyšetrenia - prevalencia 77%
B - LEKÁR - používa metódu ako skríning prevalencia 12%
Cena 1 diagnostikovanej choroby
A = 724 B = 4725 Sk
Pozitívna prediktívna hodnota testu A = 97 % B = 55 %
Percento negatívnych výsledkov
A = 28 % B = 81 %
Vyššie percento negatívnych výsledkov značí nižšiu PPH
ochorenie
A
+
t
14 97% PPH
e + 400
s45 120 73% NPH
t
90%
90%
senzit špecif

t
e
s
t

ochorenie
B
+
+ 120 100 55% PPH
14 900 98% NPH
90%
90%
senzit špecif
© J. Lepej, 2002

Čo sa deje pri zavádzaní a používaní testu ?
SÚBOR A 1997 - 2001
37% negatívny
SÚBOR B

130 (vek 49,9 ± 17,1 y) index ženy/muži = 2.3
+/- 16%
48% pozitívny

2004
115 (vek 55,1 ± 13,5 y) index ženy/muži = 2.4
51% negatívny
+/- 14%
35% pozitívny

60-75-82
100

55-80-83

30-85-71

20-85-58

75
50

25
A

B

zavádzanie zdokonaľovanie

rutina

čas

preceňovanie

SENZITIVITA a ŠPECIFICITA s počtom vykonaných vyšetrení a zdokonaľovaním metodiky a skúseností
hodnotiteľa mierne stúpa. Ak je test úspešný, stúpa počet indikácií, ale v klinicky sporných prípadoch.
Následkom toho klesá prevalencia ochorenia vo vyšetrovanej skupine. Dôsledkom je pokles POZITÍVNEJ
PREDIKTÍVNEJ HODNOTY.

PRAVIDLO RUTINNEJ DIAGNOSTIKY

Čím viac vyšetrení daného
typu vykonávate, tým je
väčšia pravdepodobnosť,
že sa vaše výsledky
niekomu nebudú pozdávať
©

Lepejove pravidlo č. 3

Napriek vzostupu vašich skúseností
môže dôjsť k poklesu pozitívnej prediktívnej
hodnoty. Zistíte to nárastom percenta
negatívnych výsledkov vo vašom laboratóriu

HODNOTENIE DIAGNOSTICKÝCH METÓD
Feinberg a spol. 1977

A. TECHNICKÉ MOŽNOSTI METÓDY
sú metódou
získané údaje reálne a reprodukovateľné ?
Ak v literatúre často nachádzame hodnotenie technických možností a
diagnostickej presnosti
metód. Ostatné typy hodnotení sú zriedkavé.
B. DIAGNOSTICKÁ
PRESNOSŤ

Má test schopnosť odlíšiť konkrétnu diagnózu u pacienta ?

C. DIAGNOSTICKÝ DOPAD Je výsledok testu schopný zmeniť
diagnostický postup, nahradiť iné alebo znížiť potrebu vyšetrení ?

D. TERAPEUTICKÝ DOPAD
Ako je výsledok
testu schopný zmeniť liečebný postup ?
Test
A PRE PACIENTA
E. DÔSLEDKY
Ako môže výsledok testu prispieť k zlepšeniu zdravia pacienta ?

F. OPTIMÁLNE (ekonomické) POUŽITIE
Test

Sú prínosy testu hodné extra nákladov a vývoj a používanie testu ?
B

C. DIAGNOSTICKÝ DOPAD interpretácie metódy
Pacient s bolesťami
VVyvolané
hrudníku anáklady
chrbte
Početné
ložiská v a
na hospitalizácie
rebrách a v Th9. SI
ďalšie vyšetrenia
zhyby intenzívne
min. 75 000.- Sk
akumulujú 99mTc-HDP

ZÁVER
MTS do skeletu ?
fraktúry pri
osteomalácii ?

Aká je diagnóza u pacienta ?

náklady na ďalšie
vyšetrenia len asi
5 000.- Sk
© J. Lepej, 2002

HODNOTENIE DIAGNOSTICKÝCH METÓD
Feinberg a spol. 1977

A. TECHNICKÉ MOŽNOSTI METÓDY
sú metódou získané údaje reálne a reprodukovateľné ?

B. DIAGNOSTICKÁ PRESNOSŤ
Má test schopnosť odlíšiť konkrétnu diagnózu u pacienta ?

C. DIAGNOSTICKÝ DOPAD Je výsledok testu schopný zmeniť
diagnostický postup, nahradiť iné alebo znížiť potrebu vyšetrení ?

D. TERAPEUTICKÝ DOPAD
Ako je výsledok testu schopný zmeniť liečebný postup ?

© J. Lepej, podľa: Feinberg a spol.1977

Algoritmus lokalizačnej diagnostiky PTHG
Klinický obraz poruchy kalciového metabolizmu

Laboratórne testy - indikátory Ca metabolizmu a parathormón
Sonografia štítnej žľazy

Scintigrafia PT (MIBI)

_

vstupná metóda

Scintigrafia TH (TcO4)

+

_

Operácia

+
opakovať

SPET/CT PT

_
+
zriedka nutné

MRI

D. TERAPEUTICKÝ DOPAD
40r.Ž - náhodne zistená hyperkalciémia 3,67mmol/L, iPTH 102pg/mL,
USG - v typickej lokalizácii NEGAT. Scntigrafia PT – jednoznačný AD
LD PT. Kauzálny terapeutický postup je len OPERAČNÝ výkon.
V prípade kontraindikácie operácie je možná symptomatická
liečba Osteokalcitom. Rozdiel v nákladoch /rok je VÝRAZNÝ 1 : 4
RAO

ANT
15´

ANT
120´

LAO

1

2

3

4

Ako prispievajú moderné technológie k
zlepšeniu diagnostiky? CTA pľúc a PE.
Od roku 1998 kedy bola do
diagnostiky PE zavádzané CT
pľúcna angiografia stúpol
počet diagnostikovaných
subsegmentálnych PE 2x.
Ale mortalita zostala rovnaká.
Úžitok z liečby „naviac“ pre
recidívu PE (0,7%) je menší
ako riziká z krvácania - 5,3%,
Výrazne stúpali náklady na
liečbu, laboratórium a
kontroly. Keď ale nové lieky
nahradili Varfarin bolo skóre
dokonca: $3000 : $48 /rok)

HODNOTENIE DIAGNOSTICKÝCH METÓD
Feinberg a spol. 1977

A. TECHNICKÉ MOŽNOSTI METÓDY
sú metódou získané údaje reálne a reprodukovateľné ?

B. DIAGNOSTICKÁ PRESNOSŤ
Má test schopnosť odlíšiť konkrétnu diagnózu u pacienta ?

C. DIAGNOSTICKÝ DOPAD Je výsledok testu schopný zmeniť
diagnostický postup, nahradiť iné alebo znížiť potrebu vyšetrení ?

D. TERAPEUTICKÝ DOPAD
Ako je výsledok testu schopný zmeniť liečebný postup ?

E. DÔSLEDKY PRE PACIENTA
Ako môže výsledok testu prispieť k zlepšeniu zdravia pacienta ?

© J. Lepej, podľa: Feinberg a spol.1977

E. DÔSLEDKY PRE PACIENTA
Pacientka má viac ako 3 roky
bolesti hlavy, s pocitom tlaku za
očami. Bola vyšetrovaná v roku
2004, kedy urobené RTG lebky
aj CT.
NEGATÍVNE

E. DÔSLEDKY PRE PACIENTA
U nás bola vyšetrená
po odoslaní
onkológom pre
pátranie po MTS pri
karcinóme prsníka

Prekvapivý nález
Intenzívneho kostného
metabolizmu
v laterálnej časti
očnice.
Nejedná sa o MTS
Ešte nevieme
histológiu ale vieme
príčinu bolestí hlavy.

HODNOTENIE DIAGNOSTICKÝCH METÓD
Feinberg a spol. 1977

A. TECHNICKÉ MOŽNOSTI METÓDY
sú metódou získané údaje reálne a reprodukovateľné ?

B. DIAGNOSTICKÁ PRESNOSŤ
Má test schopnosť odlíšiť konkrétnu diagnózu u pacienta ?

C. DIAGNOSTICKÝ DOPAD Je výsledok testu schopný zmeniť
diagnostický postup, nahradiť iné alebo znížiť potrebu vyšetrení ?

D. TERAPEUTICKÝ DOPAD
Ako je výsledok testu schopný zmeniť liečebný postup ?

E. DÔSLEDKY PRE PACIENTA
Ako môže výsledok testu prispieť k zlepšeniu zdravia pacienta ?

F. OPTIMÁLNE (ekonomické) POUŽITIE
Sú prínosy testu hodné extra nákladov a vývoj a používanie testu ?
© J. Lepej, podľa: Feinberg a spol.1977

HODNOTENIE DIAGNOSTICKÝCH METÓD
Feinberg a spol. 1977

Analýza nákladov a prínosu - Cost – benefit analysis (CBA)
A. TECHNICKÉ MOŽNOSTI METÓDY
patrí k základným technikám pre hodnotení investičných projektov.
sú metódou
reálne
reprodukovateľné
?
Analýza
nákladov získané
a prínosuúdaje
rozširuje
bežnéa finančné
hodnotenie projektov
o všetky
socioekonomické
(spoločenské) dopady projektov (externality).
B.
DIAGNOSTICKÁ
PRESNOSŤ
Ďalšie
metódy:
Má test
schopnosť odlíšiť konkrétnu diagnózu u pacienta ?
Analýza nákladov a efektivity - Cost-effectivness analysis (CEA)
C.
DIAGNOSTICKÝ
DOPAD
Je výsledok
testu
schopný zmeniť
Analýza
nákladov a prínosu
- Cost-utility
analysis
(CUA)
diagnostický
postup,- nahradiť
inéanalysis
alebo znížiť
potrebu vyšetrení ?
Analýza
rizík a prínosu
Risk-benefit
(RBA)
Analýza
ekonomického DOPAD
dopadu - Economic impact analysis (EIA)
D.
TERAPEUTICKÝ

SWOT
Ako jeanalýza
výsledok testu schopný zmeniť liečebný postup ?
Hodnotí SILNÉ (Strengths), SLABÉ stránky (Weaknesses),
E.
DÔSLEDKY PRE PACIENTA

PRÍLEŽITOSTI (Opportunities) a HROZBY (Threats).
Ako môže výsledok testu prispieť k zlepšeniu zdravia pacienta ?

F. OPTIMÁLNE (ekonomické) POUŽITIE
Sú prínosy testu hodné extra nákladov a vývoj a používanie testu ?
© J. Lepej, podľa: Feinberg a spol.1977

SWOT analýzy v zdravotníctve
SWOT analýza je nástroj strategického plánovania používaný na
hodnotenie silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb, ktoré spočívajú
v danom projekte, obchodnej príležitosti, prípadne v inej situácii, v ktorej
sa nachádza organizácia so snahou uskutočniť určitý cieľ.
Silné stránky (Strengths) – interné
vlastnosti organizácie, ktoré jej môžu
napomôcť k dosiahnutiu cieľa. Slabé
stránky (Weaknesses) - interné vlastnosti
organizácie, ktoré sťažujú dosiahnutie
cieľa. Príležitosti (Opportunities) –
externé podmienky, ktoré môžu dopomôcť
organizácii k dosiahnutiu cieľa.
Ohrozenia (Threats) – externé
podmienky, ktoré môžu sťažiť organizácii
dosi
SWOT analýza nemôže byť len zoznam
položiek. Bez ich prioritizácie (určenia
dôležitosti) sa môže zdať, že (slabé)
príležitosti vyvažujú (veľké) hrozby na
dosiahnutie cieľa.

F. OPTIMÁLNE (ekonomické) POUŽITIE
TIN: tubulointersticiálna nefritída
ŠPECIFICITA : SENZITIVITA
100%

COST-BENEFIT
ANALYSIS

93,8%
92,1%

87,5%
86,8%

74,3%
50%

56,7%

Zlatý štandard boli
sekčné výsledky u
experimentálne
vykonaných zápalov
obličiek prasiatok
1100 b

30 000b
+128€
GdDTPA

16 000b
+80€
kontrast
5 500 b
+50€
TcDMSA

USG

CT

DMSA

MR

89,5%
87,5%

POROVNANIE ZDRAVOTNÉHO
STAVU OBYVATEĽSTVA medzi
USA a ANGLICKOM
Práca porovnáva indikátory zdravia v USA a Anglicku vo všetkých
vekových skupinách (0-80 rokov) Dáta pochádzajú z epidemiologických
štúdií vykonaných v rokoch 1999-2006 (n = 39 846 - USA) a 2003-2006 (n
= 69 084 - ENG). Sledovali hladiny HDL, cholesterolu, CPR, výskyt
hypertenzie, obezity, DM, srdcových infarktov a NCMP.
ZÁVER: Obyvatelia USA mali v porovnaní s Angličanmi vyššie počty
chronických ochorení a markerov ochorení.
Veľmi veľké rozdiely medzi obomi populáciami nachádzame v skupine
pacientov, ktorí trpia na ASTMU. Vidíme výrazne vyšší výskyt ochorenia v
US, hlavne u menších detí.
20,0
ŽENY USA
ŽENY ENG
MUŽI USA
MUŽI ENG

15,0
10,0

5,0
0,0
0-3

4-9

12-19

20-34

Podľa: Martinson M.L et al.: Am. J. of Epidemiology, 9/2011
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POROVNANIE ZDRAVOTNÉHO STAVU
OBYVATEĽSTVA medzi USA a ANGLICKOM
Alokácia zdrojov zdravotnej starostlivosti môže hrať úlohu v uvedených
rozdieloch. Napriek väčšiemu využívaniu zdravotníckej technológie v USA,
Američania dostávajú menej preventívnej zdravotnej starostlivosti ako
Angličania. Majú celkovo menej návštev (konzultácií) u lekára. Akútne
hospitalizácie sú v USA taktiež kratšie, čo potencionálne vplýva na
zhoršenie možností na sledovanie pacienta. Je tiež možné, že veľké
rozdiely v dostupnosti a tiež sociálne a fyzikálno - prírodné rozdiely alebo
životný štýl tu hrajú úlohu.

ÚDAJE WHO (2009)

USA

GB

SK

Odhadovaná dĺžka života [roky]
Lekári - počet / 10 000 obyvateľov
Nemocničné lôžka / 10 000
Celkové náklady na zdravie [iUS$]
% súkromných nákladov
% nákladov z HND

79
26,7
31
7 410
51.4%
16.2%

80
27,4
34
3 285
16.4%
9.3%

75
30,0
66
1 898
32.8%
8.5%

Podľa: Martinson M.L et al.: Am. J. of Epidemiology, 9/2011 a štatistika WHO (2011)

Ako sa na medzinárodnej úrovni hodnotí
kvalita zdravotnej starostlivosti?
HEALTH CONSUMER POWERHOUSE
Je švédska mimovládna organizácia.
Farbami je porovnaný dobrý trend (zelená)
Vyrovnaný (žltá) zlý (červená) ....
Iný zdroj sú ročné správy WHO
Ďalší zdroj sú štatistiky a správy OECD,
pre vybrané štáty nielen Európy ale aj iné
rozvinuté ekonomiky.

Všetky sú zaujímavé čítanie...

Prečo je Slovensko so Švajčiarskom a
Holandskom v jednej skupine?
Slovensko je v Európe jednou z troch krajín, ktorá má pluralitný
systém zdravotného poistenia s možnosťou tvorby zisku
(Švajčiarsko, Holandsko, Slovensko).
Len v týchto štátoch dáva legislatíva možnosť tvorby zisku z
verejného zdravotného poistenia.
Na Slovensku sa však nevytvorili rovnaké podmienky, ako má
Švajčiarsko alebo Holandsko v právnej regulácii tohto systému.
Podľa OECD v roku 2013 Švajčiarsko a Holandsko dávali na
zdravotníctvo 11,1% z HDP (6325.- a 5131.- USD PPP), ale
Slovensko len 7,6% (2010 .- USD PPP) na jedného obyvateľa.
Unitárny systém (jednu zdravotnú poisťovňu) má 16 krajín
a pluralitný systém bez možnosti tvorby zisku 10 krajín EÚ.

Prečo majú nemocnice dlhy?
Za 8 rokov ZP neuhradili vykonané, ale “nadlimitné“ výkony
v celkovej výške 546 mil. €.
Pritom v rokoch 2006 až 2011 dosiahli súkromné zdravotné
poisťovne zisk vo výške viac ako pol miliardy eur,
v rokoch 2012 až 2014 bol zisk všetkých troch zdravotných
poisťovní 171,5 milióna eur.
Spolu to za 9 rokov činí viac ako 671,5 mil. €.
Podľa údajov MZ SR k 31.12.2014 predstavoval dlh štátnych a
regionálnych nemocníc výšku 436 mil. €.
Že je to výsledok zle nastaveného oceňovania výkonov a stále
nerozbehnutého DRG, ktorý je veľmi komplikovaný a pre
pracovníkov náročný systém.
Podľa dokumentov UZDS a MZSR.

Prečo nám je nanič a nemáme na nič...

Prečo je nám nanič a nemáme na nič...
Finančná a hlavne vlastnícka transformácia slovenského
zdravotníctva znamenala veľký únik verejných zdrojov do
ziskov súkromných zdravotných poisťovní a podnikateľsky
motivovaných organizácií v zdravotníctve a prakticky
neviedla ku kvalitatívnej zmene v našej práci.

Naopak, strata pozitívnych humanitných princípov a
spolupráce spôsobila súčasný stav nezdravých vzťahov.
Klesá miera kooperácie medzi navzájom si konkurujúcimi
organizáciami a snaha o kvalitu je skôr svetlou výnimkou.
Ako to po transformácii vyzerá? Stačí len niekoľko grafov....

Kde sa podeli sľuby? Naše výsledky...
Pokles úmrtí na cievne mozgové príhody... 2. od konca!!!

S
K
C
Z

Vytvorenie špecializovaných ústavov...
Vybudovali sme 3 nové kardiologické ústavy... Po 10 rokoch
je naša pozícia v KVCH ochoreniach = 2. od konca
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Radšej nebudem pokračovať !!!

Prečo trpí kvalita?
Komercionalizácia diagnosticko-liečebného procesu sa
stala živnou pôdou neúmerného nárastu niektorých
výkonov, pri súčasnej redukcii nákladov, čo viedlo k poklesu
ich kvality. (Šmegnerová)
Pri podobnom počte lekárov na 1000 obyvateľov, ako je
v OECD (3,4 voči 3,3), máme výrazne vyšší počet návštev
pacientov u jedného lekára (3244 voči 2277).
Výsledkom je významné skrátenie času, ktorý lekár venuje
jednému pacientovi počas jeho vyšetrenia o takmer
polovicu.
Pochopiteľne, tým najviac trpí kvalita rozhodovacieho
procesu. Skutočnosť dokumentujú nasledujúce grafy.

Máme dosť lekárov a koľko (ako) pracujú?
Ako to je s počtom lekárov a návštev u lekára?...

Kvalita ambulantnej diagnostiky...
9 ročné dievča:
03.12.2010 – teploty bolesti krku. Preliečená ATB pre
angínu - pediatrom. Bolesti krku po TH pretrvávajú.
08.01.2011 – objavujú sa bolesti celej chrbtice.
Opakovane (4x) vyšetrená - pediatrom a neskôr aj
ortopédom - pridaná bandáž, analgetiká. Opakovane
sa objavili teploty. Na ORL preliečená znovu ATB.
01.03.2011 – pre zhoršenie imumoalergológom –
liečba makrolidmi, Megamox, Azitromycín, bolesti sú
horšie. Hospitalizácia odporučená nebola.
30.03.2011 – neurológ píše: „dieťa je negativistické,
nechce chodiť do školy, objektívny nález v norme“...
uzavreté ako neuróza a pridal liek - Triapridal.
31.03.2011 – ortopéd konečne dal urobiť PRVÝ krát
RTG krčnej chrbtice → závažná atypická patológia
odporučil urobiť MRI a diagnostickú hospitalizáciu.

Toto nie je
scintigrafia skeletu!

„Liečená“ 4 mesiace: >12 ambulantných vyšetrení,
videli ju 8-mi odborní lekári z 5-tich profesií !
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liečba makrolidmi, Megamox, Azitromycín, bolesti sú
horšie. Hospitalizácia odporučená nebola.
30.03.2011 – neurológ píše: „dieťa je negativistické,
nechce chodiť do školy, objektívny nález v norme“...
uzavreté ako neuróza a pridal liek - Triapridal.
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MIBG scintigrafia
Ganglioneuroblastóm
s MTS v kostnej dreni

„Liečená“ 4 mesiace: >12 ambulantných vyšetrení,
videli ju 8-mi odborní lekári z 5-tich profesií !

Najlepší spôsob ako zmeniť svet
je
začať od seba

