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ÚVOD
Hlavním tématem diplomové práce jsou rizika závažných onemocn ní. Mezi tyto
onemocn ní se

adí nap íklad infarkt myokardu, mozková mrtvice či různé podoby

zhoubných novotvarů. Na zmi ované nemoci v dnešní dob umírá velká část lidské populace
a jejich výskyt je stále čast jší. Velkou část t chto onemocn ní zahrnují ve svých pojistných
produktech také pojišťovny, které působí na Českém pojistném trhu. Zám rem pojistných
produktů je v p ípad nastání pojistné události zabezpečit pojišt ného či ostatní členy rodiny
po finanční stránce.
První část diplomové práce se v nuje definování základních pojmů životního pojišt ní,
stručn charakterizuje produkty pojišťoven na Českém pojistném trhu, zejména pojišt ní
závažných onemocn ní. Definovány jsou také vybrané druhy onemocn ní, na které
se zam íme i v dalších částech práce.
Důležitou součástí práce je modelování úmrtnosti na vybraná závažná onemocn ní.
Protože se záv r práce v nuje metodám graduace a ov ení její hladkosti a p esnosti pomocí
vhodných testů, je nutné nejd íve uvést základní informace o úmrtnostních tabulkách,
intenzit úmrtnosti, charakterizovat zákony úmrtnosti a dále specifikovat pojmy související
s danou problematikou.
Cílem práce je zobrazit vývoj počtu úmrtí na závažná onemocn ní, mezi které adíme
p evážn srdeční onemocn ní a různé podoby zhoubných novotvarů. Dále bude vývoj počtu
úmrtí graficky znázorn n podle v kové skupiny či pohlaví. Pro p ehlednost budou data
zkoumána a prezentována pro jednotlivé skupiny onemocn ní zvlášt . Jednu skupinu budou
tvo it zhoubné novotvary a duhou vybrané druhy srdečního onemocn ní. V záv ru práce bude
vybrána z každé skupiny jedna p íčina onemocn ní, na kterou je úmrtnost v České republice
nejvyšší a na té bude provedena graduace mír úmrtnosti.
Jelikož průb h léčby závažných onemocn ní je ve v tšin p ípadů velmi náročný, je nutné
se zam it také na vývoj nákladů na léčbu t chto onemocn ní a prezentovat tento vývoj
graficky. Data, která budou pro porovnání použita, každý rok na svých internetových
stránkách zve ej uje Český statistický ú ad. U nákladů budou vybrány p edevším onemocn ní
s nejvyšším finančním zatížením na pot ebnou léčbu.
Záv r práce je v nován modelům mortality. Na vybraných p íčinách onemocn ní
je provedena graduace úmrtnosti, se kterou souvisí ov ování hladkosti a pomocí různých
testů také ov ování p esnosti. Graduaci lze provést pomocí n kolika vyhlazovacích metod,
10

které budou v průb hu praktické ukázky charakterizovány. P i ov ování p esnosti blíže
popíšeme důvody k zamítnutí či akceptaci daného testu.
V rámci vývoje úmrtnosti je nutné data regionáln porovnat, to znamená znázornit vývoj
úmrtnosti na závažná onemocn ní pro celou Českou republiku, dále také zvlášť pro kraje
a okresy. Touto problematikou se zabývá poslední kapitola diplomové práce.
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1 ŽIVOTNÍ POJIŠT NÍ A POJIŠT NÍ ZÁVAŽNÝCH ONEMOCN NÍ
Životní pojišt ní zahrnuje krytí dvou rizik, úmrtí a dožití, ale v rámci životního pojišt ní je
krytí t chto rizik kombinováno v různých podobách, proto existuje celá ada druhů a podob
životního pojišt ní.
Základní rozd lení životního pojišt ní je pojišt ní pro p ípad úmrtí, kdy je pojistnou
událostí smrt pojišt ného, dále pojišt ní pro p ípad dožití, kdy pojistnou událostí je dožití
se sjednaného v ku a smíšené pojišt ní pro p ípad smrti nebo dožití, kdy jsou tato dv rizika
kombinována. [3]
Význam životního pojišt ní se posouvá od pojišt ní pro p ípad smrti, které však po ád zůstává
požadovaným rizikem, k rezervotvorným pojišt ním. Klient sice pot ebuje krýt riziko
p edčasného úmrtí, ale zárove si uv domuje možnost svého dožití se konce pojistné doby.
V p ípad dožití p edpokládá také výplatu pojistného pln ní. Pojistné pln ní je zpravidla
využito k nákupu statků, které nelze po ídit z b žných p íjmů. Druhou a stále čast jší
možností využití pln ní od pojišťovny v p ípad dožití je financování post aktivního období
jedince. [2]
Dnes můžeme konstatovat, že se již jedná o klasický pojistný produkt, jehož hlavní
p ednost spočívá p edevším v možnosti kombinace spo ení a pojišt ní. [4]

1.1

Druhy životního pojišt ní
 Pojišt ní pro p ípad smrti

Pojistnou událostí je úmrtí pojišt ného. Na základ prokázání pojistné události pojistitel
vyplatí obmyšlenému pojistné pln ní. Není-li obmyšleného, vstupuje pojistné pln ní
do d dického ízení. Prokázání pojistné události lze nap íklad úmrtním listem. [2]
Tento druh rozeznává dva typy, a to dočasné pojišt ní pro p ípad smrti a trvalé pojišt ní
pro p ípad smrti. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že dočasné pojišt ní je pojišt ním čist
rizikovým a nevytvá í se tedy žádná rezerva z pojistného. Vedle toho u trvalého pojišt ní
se jedná o pojišt ní doživotní, což znamená, že k výplat sjednané pojistné částky musí dojít
a tudíž se musí vytvá et rezerva. Trvalé pojišt ní pro p ípad smrti tedy pat í mezi pojišt ní
rezervotvorná. [4]
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 Pojišt ní pro p ípad dožití
U pojišt ní pro p ípad dožití může nastat pouze jedna pojistná událost a tou je dožití se
sjednaného v ku pojišt ného neboli konce pojistné doby. Jedná se spíše o tvorbu úspor
pojistníkem, kdy je využita možnost sjednat, díky garantované pojistn technické úrokové
mí e, i na dlouhé období minimální zhodnocení. [2]
Ve své základní a nejjednodušší podob je obdobou spo ení, jde vlastn spíše o tvorbu
úspor. I když mezi životním pojišt ním a spo ením jsou určité rozdíly, uplatn ní pojišt ní pro
p ípad dožití v této základní podob není obvyklé. Typické je využití odvozených druhů
pojišt ní. [3]

 D chodové pojišt ní
Důchodové pojišt ní je vlastn zajišt ní na dožití se sjednaného v ku s postupnou výplatou
pojistné částky, kdy od sjednaného okamžiku je pojistníkovi vyplácena sjednaná velikost
důchodu. Doba výplaty důchodu může být ohraničena sjednanou dobou nebo může být
sjednána neohraničená doba výplaty důchodu (tedy až do doby úmrtí pojišt ného).
Základem důchodového pojišt ní je vždy sjednání výplaty tzv. základního důchodu, který
je obdobou starobního důchodu ze sociálního pojišt ní, tedy je určen ke krytí pot eb ve stá í.
Vedle základního důchodu je obvykle umožn no sjednat pozůstalostní důchod či dočasný
důchod. [3]
Důchodové pojišt ní může mít celou adu variant a kombinací. Obvykle jsou jako hlavní
uvád ny základní doživotní důchod, dočasný důchod v p ípad plné invalidity, důchod pro
pozůstalé a p ipojišt ní (pojišt ní invalidity). [4]

 Smíšené životní pojišt ní
Pojišt ní pro p ípad smrti nebo dožití je též nazýváno jako smíšené pojišt ní. U tohoto
pojišt ní je tedy pojistnou událostí dožití nebo smrt pojišt ného. Proto je pojistné pln ní
pojistitelem vyplaceno oprávn né osob , jestliže pojišt ný zem e, nejpozd ji ale p i dožití
konce sjednané pojistné doby. [2]
P i uplatn ní klasického smíšeného životního pojišt ní se pojišťovna zavazuje vyplatit
sjednanou pojistnou částku ve sjednaný den v p ípad , že se pojistník tohoto dne dožije.
V p ípad , že se pojistník tohoto dne nedožije, pak jde pojistné pln ní ve stejné výši p ed
koncem sjednané pojistné doby ve prosp ch osoby, kterou pojistník sám určí. Smíšené životní
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pojišt ní dnes bývá rozši ováno o krytí dalších rizik, v rámci tzv. smíšeného životního
pojišt ní, kde lze obvykle p ipojistit úrazové pojišt ní a invalidní p ipojišt ní. [3]

 P ipojišt ní k životnímu pojišt ní
P ipojišt ní je obvykle možné sjednat u kapitálových životních pojišt ní, důchodových
pojišt ní, p ípadn

dalších rezervotvorných pojišt ní. Nesjednává se tedy společn

s rizikovými pojišt ními, jako je nap íklad dočasné pojišt ní smrti. [4]
Hlavní druhy p ipojišt ní:
-

úrazové pojišt ní, které se skládá zejména z pln ní za smrt úrazem či pln ní
za trvalé následky úrazu. Dalšími riziky, které může úrazové p ipojišt ní krýt,
je pojišt ní drobných úrazů, pojišt ní doby nezbytného léčení úrazu či zvýšení
pln ní díky sjednanému progresivnímu pln ní. [2]

-

invalidní pojišt ní, může mít podobu výplaty důchodu nebo i jednorázového
pojistného pln ní v p ípad

invalidity pojišt né osoby nebo jako zprošt ní

od placení pojistného v p ípad invalidity,
-

pojišt ní

vážných

chorob,

tedy

výplata

pojistného

pln ní

v p ípad

diagnostikování n které z vážných s pojišťovnou sjednaných chorob (infarkt,
mozková mrtvice, rakoviny, selhání ledvin, apod.), n kdy může toto pojistné pln ní
nahrazovat pojistné pln ní pro p ípad úmrtí,
-

pojišt ní dlouhodobé péče, tzn. výplata sjednaného pojistného pln ní pro pot ebu
dlouhodobé péče v důsledku vážné nemoci. [3]

1.2

Pojišt ní závažných onemocn ní

Jedná se o moderní pojistný produkt, jehož existence je oprávn na vzhledem
k narůstajícímu riziku vážných chorob v současné společnosti a prakticky potvrzena
nepochybnými prodejními úsp chy v ad států včetn ČR. Na základ tohoto pojišt ní
vyplatí pojišťovna sjednané pojistné pln ní p i diagnóze kteréhokoli z pojišťovnou p esn
definovaných onemocn ní u pojišt ného jedince. Jako motivace pojišt ní vážných
onemocn ní se konkrétn uvádí:
-

možnost kvalitní léčby a nadstandardního ošet ení,

-

finanční zabezpečení rodiny jako kompenzace ztráty výd lku,
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-

pozitivní vliv na psychický stav pojišt ného vyloučením materiálních
starostí. [1]

Nejčast jší skupinou vážných onemocn ní je:
-

(vážný) infarkt myokardu,

-

náhlá cévní mozková p íhoda (mozková mrtvice),

-

rakovina,

-

totální selhání ledvin.

Uvedená rizika tvo í zhruba devadesát procent všech hlášených pojistných událostí,
a proto jsou součástí v tšiny produktů pojišťoven. Ostatní onemocn ní jsou zpravidla uvád na
pouze z marketingových důvodů, aby klient m l pocit kvantitativn

dokonalé pojistné

ochrany. Mezi ostatní závažná onemocn ní můžeme adit nap íklad roztroušenou sklerózu,
ochrnutí, popáleniny značného rozsahu, operace v nčitých tepen pro ischemickou chorobu
srdeční, slepota, ale i transplantace důležitých orgánů či vážné operace.
U pojišt ní závažných onemocn ní je pojistnou událostí diagnóza závažného onemocn ní,
jestliže je diagnostikováno poprvé v život . V pojistných podmínkách je odbornou léka skou
terminologií definováno prokázání jednotlivých sjednaných chorob. Nezkoumá se možný
rozsah onemocn ní nebo budoucí následky, pro výplatu pojistného pln ní je dostatečná sama
diagnóza sjednaného rizika.
U nov jších konstrukcí produktu není pojistné pln ní již závislé na pouhé diagnóze, ale
i na stupni závažnosti diagnózy a stádiu zjišt ného onemocn ní. Umožnila se i vícenásobná
výplata pojistného pln ní a zvýšila se pružnost pojišt ní. Ta spočívá p edevším v možnosti
ovlivnit kvalitu pojistné ochrany díky volnému výb ru z nabídnutých onemocn ní.
Pojišt ní závažných onemocn ní se snaží umožnit pacientovi díky výplat pojistného
pln ní kvalitn jší léčbu diagnostikované nemoci nebo nadstandardní podmínky léčby. Dále
p edstavuje možnost, jak finančn zabezpečit rodinu pro další možná rizika, která nekryjí
tradiční životní pojistné produkty.
S tímto pojišt ním je nutné rozlišit termíny doba p ežití a čekací doba. Doba p ežití
je v pojistných podmínkách definovaná jako lhůta, která musí marn uplynout od diagnózy
závažného onemocn ní, než vznikne oprávn né osob právo na výplatu pojistného pln ní.
Marným uplynutím se rozumí, že po jejím uplynutí je pojišt ný ješt na živu. Existence doby
p ežití je odůvod ována časovou náročností likvidace pojistné události. Nevýhoda, kterou
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p edstavuje riziko zániku smlouvy bez výplaty pojistného pln ní bývá ošet ena kombinací
pojišt ní závažných onemocn ní s pojišt ním, které kryje i riziko smrti. Hlavní důvod, proč
byla čekací doba zavedena, spočívá ve velmi zvýšeném riziku výskytu diagnóz závažných
onemocn ní v prvních týdnech po sjednání pojišt ní, kdyby čekací doba nebyla využívána.
[2]

Vybraná závažná onemocn ní a jejich definice

1.3

Závažná a chronická onemocn ní jsou definována jako onemocn ní, která postihují
nejmén 50 ze 100 000 osob. Dohromady způsobují 87 % všech úmrtí v EU.
Objevuje se čím dál více důkazů o tom, že n která onemocn ní, která se d íve považovala
za neinfekční, mohou být způsobena chronickými infekcemi. To se týká mimo jiné n kterých
typů nádorových onemocn ní, nap . primární rakoviny jater, v tšiny druhů rakoviny trávicího
ústrojí a rakoviny d ložního čípku. [19]
Ročn je celosv tov diagnostikováno 14 milionů p ípadů rakoviny. Podle prognóz jich
však bude do roku 2025 zhruba o t etinu více a v p íštích 20 letech se má počet p ípadů zvýšit
až na 24 milionů. Vychází to z celosv tové zprávy o rakovin , kterou vydala po p ti letech
v roce 2014 asociace WHO. V České republice onemocn ní ročn zasáhne 80 000 nových
p ípadů rakoviny, z toho více než t etina pacientů onemocn ní podlehne. [14]
Nyní blíže definujeme vybraná závažná onemocn ní, kterými se budeme zabývat v další
části práce.


Cévní mozková p íhoda (mrtvice)

Cévní mozková p íhoda je postižení určitého okrsku mozkové tkán na podkladu poruchy
cév, to je jejich neprůchodnosti s následnou ischemií (mozkový infarkt) nebo poruchy
celistvosti cévní st ny s následným krvácením do mozkové tkán . Projevy jsou od dočasných
poruch hybnosti a eči až po bezv domí, ochrnutí a smrt. P íčinou bývá ateroskleróza
mozkových tepen často v kombinaci s vysokým tlakem krve. P íčinou krvácení může být
i aneurysma n které mozkové tepny. Drobn jší cévní mozková p íhoda na ischemickém
podklad se označuje TIA. Jiné názvy jsou také apoplexie, iktus nebo laicky „mozková
mrtvice“. [9]
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Infarkt myokardu

Infarkt myokardu je odum ení části srdeční svaloviny p erušením krevního zásobení.
P íčinou bývá uzáv r n kterého úseku koronární tepny, nejčast ji p i její ateroskleróze
s následnou t žkou nedokrevností p íslušného okrsku tkán .
Onemocn ní se projevuje silnou bolestí na hrudi, úzkostí, pocením. Bolest se liší od bolesti
u angíny pectoris tím, že neustupuje po nitroglycerinu a tím, že v tšinou začíná v klidu.
Mohou nastat též zažívací obtíže či výrazn jší dušnost. Infarkt myokardu n kdy navazuje
na p edchozí projevy ischemické choroby srdeční, často však bývá jejím prvním projevem.
V poslední dob se jeho výskyt posunul do mladších v kových skupin, zejména u mužů
s rizikovými faktory aterosklerózy. Pacient s podez ením na infarkt myokardu pat í
co nejd íve do nemocnice, a to nejlépe na koronární jednotku či jednotku intenzivní péče.
P i diagnóze infarktu se uplat uje EKG a laboratorní vyšet ení krve. Léčba začíná ihned
po vyslovení podez ení na toto onemocn ní a zahrnuje zejména tlumení bolesti, zklidn ní
pacienta a opat ení ke zklidn ní srdeční činnosti a zabrán ní dalším komplikacím. Tato fáze
s časnou diagnózou je velmi důležitá, protože nejv tší procento úmrtí nastává ješt mimo
nemocnici na n které komplikace, kterým lze včasnou léčbou p edejít a p ípadn ji zvládnout.
[9]


Zhoubné a nezhoubné nádory

Nádor je patologický útvar tvo ený tkání, jejíž růst se vymkl kontrole organismu a roste na
n m nezávisle. Zhoubný nádor (maligní) p i svém růstu ničí okolní tkán , zakládá dce iná
ložiska (metastázy) a má rovn ž celkové účinky na organismus. Nezhoubný nádor (benigní)
roste ohraničen a metastázy nezakládá. Může však utlačovat okolní struktury, nap íklad
v mozku. N které nezhoubné nádory se mohou po čase zvrhnout v nádory zhoubné. Nádory
mohou vzniknout v jakékoliv tkáni a orgánu, p ičemž nejčast jší jsou v oblastech, kde
dochází i za normálních okolností ke značnému množení bun k či k jejich stimulaci,
nap íklad

pohlavními

hormony.

Zhoubné

epitelové

nádory

(karcinomy)

pat í

k nejdůležit jším nádorům u lidí. Zhoubné nádory vycházející z pojiva, svalu, cév krvetvorné
a lymfatické tkán se označují jako sarkomy.
P íčina vzniku nádorů byla v posledních letech do značné míry objasn na, stejn jako
jejich klonální původ. Primární nádor je nádor vzniklý prvotn v určitém orgánu, jako
sekundární nádor určitého orgánu se označují metastázy. Nádory se rozeznávají
histologickým vyšet ením, které může ve v tšin p ípadů určit původ nádoru i jeho druh.
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V léčb se uplat uje chirurgické odstran ní nádorů, u zhoubného nádoru také oza ování
a léčba prost ednictvím léků k tomu určeným. [9]


Rakovina

Rakovina je onemocn ní způsobené zhoubným nádorem, pro který je charakteristický
nekontrolovaný růst s ničením okolních tkání, zakládání metastáz a celkové působení
na organismus. Prorůstání nádoru do okolí může p ipomínat klepítka raka, což dalo název této
chorob . U člov ka je nejčast jším zhoubným nádorem karcinom a jeho různé druhy. Nejde
o jedno onemocn ní, protože závisí na druhu nádoru.
Rakovina se vyskytuje sice p evážn ve vyšším v ku, ale n kterými nádory mohou trp t
i mladí lidé včetn

d tí. V posledních letech se výrazn

pokročilo ve studiu p íčin

a mechanismů jejího vzniku. Objevem onkogenů a anti onkogenů, studiem účasti n kterých
virů na vzniku nádorů u zví at, výzkumem mezibun čné komunikace a bun čného růstu
se poda ilo pochopit principy vzniku mnohých nádorů a dá se p edpokládat, že se to
v budoucnu odrazí i v možnostech léčby. Prokázal se rakovinotvorný účinek ady látek
(cigaretový kou , nitrosaminy, azbest atd.) i vliv n kterých onemocn ní na vznik rakoviny,
což umož uje i určitou prevenci. Zlepšila se diagnostika nádorů moderními rentgenovými
metodami.
Diagnóza rakoviny vyžaduje obvykle kombinaci různých vyšet ení. Důležité je zejména
vyšet ení rentgenologické, endoskopické, histologické a cytologické. U n kterých nádorů
byly popsány tzv. p edrakovinné stavy, jejichž odhalením a včasnou léčbou i pravidelným
sledováním je možné vzniku nádoru zabránit. Vylepšily se i možnosti léčby, která spočívá
obvykle v kombinaci t í postupů: operace, oza ování a chemoterapie.
Nové účinné zá iče stejn jako nová cytostatika a jejich kombinace spolu s dokonalejším
odstra ováním jejich vedlejších účinků zlepšily podstatn prognózu tohoto onemocn ní, které
v mnoha p ípadech může být zcela vyléčeno. Prognóza však dosud podstatnou m rou závisí
na včasném zachycení nádoru, dokud nejsou metastázy ani další celkové p íznaky, tedy dokud
není zničen celý orgán a podobn . To vše staví do pop edí pot ebu včasné diagnózy nádoru,
na níž se velkou m rou podílejí sami nemocní a léka i prvního kontaktu.
P íznaky rakoviny jsou různé u jednotlivých orgánů a obvykle nebývají zpočátku p íliš
typické. Proto je důležité v novat pozornost nejčast jším z nich, které pak musí být dále
vyšet eny. Pat í k nim nap íklad n kolik týdnů neustupující kašel a chrapot, zv tšení mízních
uzlin, p ítomnost krve ve stolici, náhle vzniklé poruchy ve vyprazd ování, zatvrdlinky
v prsech nebo zm ny prsní bradavky, m nící se kožní znaménka, nehojící se v ídky, krvácivé
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projevy a jiné. Všechny mohou mít i jiné p íčiny, ale m ly by být vyšet eny léka em, který
je může určit. Bolesti a velké hubnutí bývají obvykle už p íznaky značn pozdní. [9]

1.4

P íčiny smrti a jejich klasifikace

P íčiny smrti je možné definovat jako "všechny choroby, chorobné stavy nebo úrazy, které
buď vedly ke smrti, nebo k ní přispěly, a okolnosti nehody nebo násilí, které takové úrazy
přivodily". [13]
Podkladem pro vytvá ení statistiky zem elých je formulá nazývaný jako List o prohlídce
zem elého, který je vypl ován p íslušným léka em o každé zem elé osob , a to zejména
v jeho diagnostické části určené k tomuto účelu. [13]
Na tvorb statistiky zem elých a p íčin úmrtí se podílí instituce ÚZIS ČR a ČSÚ. Zatímco
ČSÚ má k dispozici pouze data, která obdržel na hlášení obyvatel z matriky, tedy bez p íčin
smrti a dalších okolností úmrtí, instituce ÚZIS ČR má k dispozici kompletní LPZ, tedy i data
o p íčinách smrti.
Pro statistické zpracování je určena tzv. základní p íčina smrti, která se odvíjí
od posloupnosti uvedené na LPZ založených na pravidlech „Mezinárodní statistické
klasifikace nemocí a p idružených zdravotních problémů" (zkrácen MKN) vydané Sv tovou
zdravotnickou organizací (WHO). [18]
Dle MKN-10 se všechny p íčiny smrti člení do n kolika hlavních skupin: [16]
I.

N které infekční a parazitární nemoci (A00-B99)

II.

Novotvary (C00-D48)

III.

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a n které poruchy týkající se mechanismu
imunity (D50-D89)

IV.

Nemoci endokrinní, výživy a p em ny látek (E00-E90)

V.

Poruchy duševní a poruchy chování (F00-F99)

VI.

Nemoci nervové soustavy (G00-G99)

VII.

Nemoci oka a očních adnex (H00-H59)

VIII.

Nemoci ucha a bradavkového výb žku (H60-H95)

IX.

Nemoci ob hové soustavy (I00-I99)

X.

Nemoci dýchací soustavy (J00-J99)
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XI.

Nemoci trávicí soustavy (K00-K93)

XII.

Nemoci kůže a podkožního vaziva (L00-L99)

XIII.

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkán (M00-M99)

XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00-N99)
XV.

T hotenství, porod a šestined lí (O00-O99)

XVI. N které stavy vzniklé v perinatálním období (P00-P96)
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality (Q00-Q99)
XVIII. P íznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy neza azené jinde (R00R99)
XIX. Poran ní, otravy a n které jiné následky vn jších p íčin (S00-T98)
XX.

Vn jší p íčiny nemocnosti a úmrtnosti (V01-Y98)

XXI. Faktory ovliv ující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (Z00-Z99)
XXII. Kódy pro speciální účely (U00-U99)

Nejb žn jším

ukazatelem

používaným

ke

zhodnocení

úmrtnosti

podle

p íčin

je míra úmrtnosti na danou příčinu. Míra vyjad uje počet zem elých na danou nemoc
vztažený ke st ednímu stavu obyvatelstva (v p epočtu na 100 000 osob). Tento ukazatel má
však shodné vlastnosti jako ukazatel hrubé míry úmrtnosti, proto i zde používá často
metody standardizace ke stanovení srovnávacího ukazatele úmrtnosti na danou p íčinu. [13]
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2 MODELOVÁNÍ ÚMRTNOSTI
Jedním z hlavních ukazatelů vypovídajících o zdravotním stavu populace je úmrtnost.
Úmrtnost je jedním z klíčových demografických procesů a spolu s porodností p edstavuje
základní složku demografické produkce populací. Zdravotní stav, nemocnost a úmrtnost jsou
terminovány adou faktorů. Existují t i hlavní skupiny faktorů, které nazýváme faktor
genetický, ekologický a socioekonomický.
Za genetický faktor lze považovat nap íklad vyšší úmrtnost mužů. Ženy mají úmrtnost
nižší a žijí déle, proto je nutné studovat úmrtnost vždy odd len za jednotlivá pohlaví.
Ekonomický faktor p edstavuje nap íklad životní prost edí či klimatické podmínky. Faktory
socioekonomické lze rozd lit do dvou skupin. Do první skupiny je možné zahrnou životní
úrove , postoj ke zdraví, stravovací návyky či fyzickou aktivitu. Tyto faktory nazýváme
individuálními. Druhou skupinu socioekonomických faktorů tvo í vlivy prost edí, sem
zahrnujeme nap íklad úrove

zdravotnictví, dostupnost a kvalita léka ské péče, systém

zdravotní politiky nebo rozvoj medicíny a léka ské techniky.
Úmrtnost je jedním z hlavních projevů demografických procesů. Za demografickou
událost lze považovat narození, úmrtí a potrat, zárove je ale nutní vnímat i další události,
které reprodukci ovliv ují. Proto je demografickou událostí považován i s atek, rozvod,
ovdov ní či nemoc. Každý z demografických procesů se projevuje demografickou událostí.
Tedy úmrtnost úmrtím, porodnost narozením, potratovost potratem, rozvodovost rozvodem
a migrace st hováním.
Demografické události se evidují a studují jako hromadné jevy, nikoli jako individuální
události v život jedince. Události se upraví do procesů úmrtnosti, porodnosti, potratovosti,
s atečnosti a rozvodovosti. Poté se analyzují a hledají se pravidelnosti a důležité
charakteristiky vývoje.
Zmi ovaný pojem proces znamená, že jedinec prožívá zm nu svého stavu. Událostí je pak
chápán skutečný p echod z jednoho stavu do druhého, jedná se o uskutečn ní procesu.
Ješt p ed samotným zkoumáním dostupných dat je pot eba zmínit n kolik základních
ukazatelů a pojmů.
Hrubá (obecná) míra úmrtnosti je nejjednodušší ukazatel vyjad ující úrove úmrtnosti.
Definována je jako počet zem elých p ipadající na 1 000 obyvatel. Nevýhodou tohoto
ukazatele je skutečnost, že nezohled uje v ková specifika dané populace. Proto je nap íklad
pro srovnání n kolik územních celků čast ji používaná standardizovaná úmrtnost. P íkladem
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je, že v roce 2014 zem elo v ČR 105 665 osob, počet obyvatel k 31.12.2014 činil 10 553 843
osob. Hrubá míra úmrtnosti pak v roce 2014 byla 10,01 zem elých na 1 000 obyvatel.
(1)
Úmrtnost se výrazn liší podle v ku, podle pohlaví, podle profese, podle rodinného stavu
a dalších charakteristik. Proto je účelné konstruovat charakteristiky úmrtnosti podle
jednotlivých „kategorií“ jedinců. [13]
Nejv tší jsou rozdíly v úmrtnosti podle v ku a úmrtnosti se výrazn liší i podle pohlaví, proto
se zpravidla pro výpočet úmrtnosti d lí populace do kategorií podle t chto dvou znaků. Míry
úmrtnosti počítané pro takovéto kategorie se pak nazývají specifické míry úmrtnosti. [5]
(2)
S p ibývajícím v kem se úmrtnost zvyšuje, výjimkou je nejnižší v ková kategorie a vyšší
úmrtnost spojená s prvním rokem života. V dospívajícím v ku života úmrtnost mírn roste
p edevším v důsledku vn jších p íčin smrti, jako jsou úrazy, pády, nehody nebo otravy. Lze
íci, že ve všech v kových kategoriích míra úmrtnosti mužů p evyšuje míru úmrtnosti žen.
Existuje úmrtnost kojenecká, která vyjad uje úmrtnost v prvním roce života, tzn. v průb hu
prvních 365 dní života dít te. Součástí je kvocient kojenecké úmrtnosti, který je definován
jako počet zem elých do 1 roku života na 1 000 živ narozených v daném roce. Op t
nap íklad v roce 2014 ve v ku 0 zem elo v ČR 263 d tí, živ se narodilo 109 860 d tí,
kvocient kojenecké úmrtnosti p edstavoval 2,4 zem elých do 1 roku na 1 000 živ
narozených.
Standardizovaná úmrtnost umož uje nezkreslené srovnání dvou populací lišících se svou
v kovou strukturou. S rostoucím v kem se úmrtnost zvyšuje. P i srovnání úrovn
úmrtnosti dvou populací, z nichž každá má jinou v kovou strukturu, pomocí ukazatele hrubé
míry úmrtnosti tak dochází ke zkreslení. Tento souhrnný ukazatel uvažuje pouze celkové
počty zem elých bez ohledu na zastoupení jednotlivých v kových skupin v populaci.
Je z ejmé, že populace s v tším zastoupením starých osob, u nichž je úmrtnost vyšší, bude mít
více zem elých než populace s mladší v kovou strukturou. Proto se ke srovnání populací
s různou v kovou strukturou užívá specifického souhrnného ukazatele standardizované
úmrtnosti.
Nejčast ji je výpočet proveden za užití metody p ímé standardizace, kdy jsou v kov
specifické úmrtnosti reálné populace aplikovány na populaci standardní. Standardizovaná
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úmrtnost se b žn uvádí v p epočtu na 100 000 obyvatel. P epočtem získáváme hodnotu
úmrtnosti, která by se vyskytovala v reálné populaci za p edpokladu, že její v ková struktura
by odpovídala v kové struktu e populace standardní. [13]
Model úmrtnosti lze založit na náhodné veličin T 0, která p edstavuje délku života práv
narozeného jedince. Jedná se o délku života lidí, takže se T 0 obvykle m í v rocích. Protože
s T0 souvisí náhodné veličiny p edstavující budoucí délku života v obecném v ku x, je
p edstava, na níž je založen model úmrtnosti z ejmá. Pokud náhodn vybereme jednoho
jedince z velké skupiny x-letých, pak jeho budoucí délka života sice není známá, ale je možné
na ni pohlížet jako na náhodnou veličinu s odhadnutelným pravd podobnostním rozd lením.
Pravd podobnostní rozd lení náhodné veličiny se v tšinou popisuje pomocí distribuční
funkce [1]
(3)
Vedle distribuční funkce délky života uvedené výše se zavádí také funkce p ežití jako
(4)
Označme jako

náhodní veličinu, p edstavující (budoucí) délku života jedince ve v ku

za podmínky, že daný jedinec se dožil v ku . Pro distribuční funkci této náhodné veličiny
lze odvodit vztah

(5)

a pro funkci p ežití jedince ve v ku x vztah
(6)
Ukazatel vyjad ující počet let, která v prům ru ješt prožije osoba ve v ku x je střední
délka života neboli naděje dožití. Jedná se o ukazatel hypotetický, který vychází
z p edpokladu zachování stávajících úmrtnostních pom rů. [13]

ex  E (Tx )
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(7)

Intenzita úmrtnosti

2.1

Dalším důležitým pojmem v p ípad

modelování úmrtnosti je intenzita úmrtnosti

ve v ku x.
Pro hustotu pravd podobnosti náhodné veličiny Tx platí
(8)
odobnost toho, že jedinec, který je naživu ve v ku

kde

, se dožije v ku

:

V takovém p ípad má intenzita úmrtnosti ve v ku x tvar:
(9)
Protože pravd podobností hustota

spl uje pro malé p írůstky

p ibližn vztah

, lze intenzitu úmrtnosti ve v ku
p epsat do p ibližného tvaru

x

(10)
interpretovat jako pravd podobnost úmrtí ve v kovém intervalu

Výraz
malé délky

za podmínky, že daný jedinec se dožil v ku . [1]

Zákony úmrtnosti

2.2

Snaha modelovat

lidskou úmrtnost pomocí matematických vzorců p edstavuje

problematiku zákonů úmrtnosti. K ivky úmrtnosti (matematické vzorce) odpovídající různým
zákonům úmrtnosti znamenají velmi úsporný popis velkého množství údajů. Protože to jsou
hladké k ivky, jejich použití zárove p ispívá k vyrovnávání neboli vyhlazování úmrtnostních
tabulek, které jsou jako každý statistický odhad zatíženy statistickými chybami způsobujícími
necht né fluktuace kolem odhadovaných hodnot. [1]
Pro rozlišení různých zákonů úmrtnosti jsou vhodné různé volby intenzit úmrtnosti:


Konstantní intenzita úmrtnosti

Jestliže je intenzita úmrtnosti konstantní

, pak z tohoto vztahu plyne
(11)
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Protože funkce p ežití

nezávisí na v ku x, je takový zákon úmrtnosti nevhodný pro

lidskou populaci. Očekává se zde totiž růst intenzity úmrtnosti s v kem, jako u následujících
zákonů úmrtnosti. [1]


Moivr v zákon úmrtnosti

Zákon je založen na rovnom rném rozd lení délky života s pravd podobnostní hustotou
(12)
kde

je stanovený nejvyšší v k pro uvažovanou populaci. Pak pravd podobnost p ežití bude

mít tvar
(13)
Intenzita úmrtnosti je pak hyperbolicky rostoucí funkce a je možné ji podle (10) vyjád it
ve tvaru
(14)


Gompertz v zákon úmrtnosti

Tento zákon využívá exponenciáln rostoucí intenzitu úmrtnosti
a

(15)

Dle p íslušných vzorců je pak možné odvodit pravd podobnost p ežití
kde


(16)

Makeham v zákon úmrtnosti

Jedná se o zobecn ní Gompertzovy intenzity úmrtnosti do tvaru
s parametrem

(17)

Pravd podobnost p ežití je pak možné zapsat ve tvaru
kde

(18)

Makehamův zákon úmrtnosti dává obvykle pro lidskou populaci ve srovnání s ostatními
úmrtnostními k ivkami nejlepší výsledky. [1]
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2.3

Úmrtnostní tabulky

Nejčast jší formou zákona úmrtnosti užívanou k charakteristice ádu vymírání určité
populace jsou úmrtnostní tabulky. Tabulky p edstavují základní a nejb žn jší model
úmrtnosti, pomocí demografických metod na základ pozorování rozsáhlých populačních
souborů lze odhadnout pravd podobnosti úmrtí zvlášť pro muže a pro ženy jednotlivých v ků
a z toho vyplývající další důležité charakteristiky. [7, 13]
Úmrtnostní tabulky vycházejí z ukazatele pravd podobnosti úmrtí v jednotlivých
v kových kategoriích, kde počet zem elých vztahujeme k počátečnímu počtu osob
vystavených riziku úmrtí. Na základ

zmi ovaného ukazatele můžeme p ejít od reálné

populace k populaci tabulkové fiktivní, která vychází ze zaokrouhleného počtu narozených.
Aplikací reálných pravd podobností úmrtí na tabulkovou populaci prost ednictvím
specifických výpočtů dostáváme tabulkové počty žijících, zem elých a zárove získáváme
hlavní výstup úmrtnostní tabulky což je st ední délka života, která je definovaná jako
prům rný počet let, které zbývá osob ve v ku x ješt prožít. [13]
Východiskem pro výpočet jednotlivých funkcí uvád ných v úmrtnostní tabulce jsou
pravd podobnosti úmrtí ve v ku x značené jako qx a pravd podobnosti dožití ve v ku
x značené jako px = 1 – qx. Konstrukce pravd podobností qx a px vychází z p íslušných
úmrtnostních dat a p edstavuje st žejní problém p i praktické tvorb úmrtnostních tabulek. [1]
Rozlišujeme úmrtností tabulky úplné, zkrácené, b žné a generační. Úplné tabulky mají
jednoleté v kové intervaly, tj. údaje pro stá í 0, 1, 2 … roků. Zkrácené tabulky mají víceleté
v kové intervaly často nap . 0, 1 až 4, 5 až 9, 10 až 14, … roků. B žné tabulky vycházejí
z úmrtnostních

zkušeností

populace

b hem

krátkého

časového

období

obvykle

nep esahujícího 10 let. Generační tabulky p estavují skutečný záznam průb hu života
konkrétní generace (nap . ročníku 2015). [7]
Definice ukazatelů vyskytujících se v úmrtnostní tabulce: [1]


x - celočíselný v k, x Є {0, 1, ... ω}, p ičemž ω je p edpokládaný nejvyšší v k,
kterého může dosáhnout osoba sledovaného souboru



Dx - počet osob zem elých ve v ku x



Px - počet osob (st ední stav) žijících ve v ku x (bývá také označován Ex nebo Sx)



lx - počet osob, dožívajících se v ku x, p i výchozím stavu l0
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dx - počet jedinců, kte í p i výchozím stavu l0 zem eli ve v ku x, tj. mezi p esným
v kem x a v kem x+1

d x  l x  l x 1


qx 

dx
lx

l  d

(19)

qx - roční míra úmrtnosti, tj. pravd podobnost úmrtí ve v ku x, neboli
pravd podobnost toho, že jedinec, který je naživu ve v ku x, zem e p ed dosažením
v ku x+1



qx 

l x  l x 1
lx

(20)

px - roční míra dožití, tj. pravd podobnost dožití se v ku x, neboli pravd podobnost
toho, že jedinec, který je naživu ve v ku x se dožije v ku x+1

px 
Z ejm platí


Lx

l x 1
lx

(21)

qx  px  1

- očekávaný počet let, prožitých osobami ve v ku x, tj. st ední počet

„člov koroků“, které ve v ku x prožije lx jedinců z úmrtnostní tabulky,

Lx  l x 1  ax  d x
Často


ax  0,5 

(22)

Lx  l x 1  0,5  d x  0,5  (l x  l x 1 )

(23)

Tx - počet zbylých let života jedinců ve v ku x, tj. st ední počet člov koroků, které
do konce svého života ješt prožije lx jedinců z úmrtnostní tabulky,

Tx  Lx  Lx 1  ...  L


(24)

ex - st ední délka života osoby ve v ku x

ex 

Tx
lx

(25)
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3 VÝVOJ POČTU ZÁVAŽNÝCH ONEMOCN NÍ V ČR
V následujících kapitolách budou porovnávány ve ejn

dostupné údaje z Ústavu

zdravotnických informací a statistiky ČR (UZIS) a dat Českého statistického ú adu.
Registrovány jsou různé skupiny onemocn ní, mimo jiné i vybrané skupiny novotvarů krom
nádorů nezhoubných. Údaje jsou t íd ny podle pohlaví, vybraných diagnóz, v kových skupin
či území.
Veškeré informace o p íčinách smrti jsou p ebírány z Listu o prohlídce zem elého (LPZ),
kde prohlížející či pitvající léka specifikuje okolnosti úmrtí a p íčiny, které ke smrti vedly.
Ze všech p íčin uvedených na LPZ je pak pro účely statistického zpracování vybrána jedna,
tzv. základní p íčina smrti, její výb r se ídí mezinárodními pravidly a postupy. [17]
Porovnávány budou p edevším srdeční onemocn ní, včetn

cerebrovaskulárních

onemocn ní (I00 – I99) a zhoubné novotvary (C0-C97). U srdečního onemocn ní se blíže
zam íme na ischemické nemoci srdeční (I20-I25) a cévní nemoci mozku (I60-I69). Mezi
zhoubné novotvary (dále ZN) za adíme p edevším ZN žaludku (C16), ZN tlustého st eva
a konečníku (C18-C20), ZN hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34), zhoubný
melanom kůže (C43), ZN prsu u žen (C50), ZN hrdla d ložního (C53), ZN prostaty u mužů
(C61) a ZN mízní krvetvorné a p íbuzné tkán (C81-C96).
Vývoj úmrtnosti na srdeční onemocn ní v letech 1994 až 2015 oproti úmrtnosti na ZN
vykazuje v absolutních číslech vysoký pokles (viz. obrázek 1).
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Obrázek 1: Vývoj počtu zem elých v letech 1994-2015 podle vybraných p íčin úmrtí
Zdroj: Vlastní zpracování podle [17]
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Na začátku zkoumané časové ady byla úmrtnost na srdeční onemocn ní vyčíslena
na 65 132 osob bez rozdílu pohlaví. Oproti tomu, v roce 2015 je úmrtnost dané p íčiny tém
o 15 tis. menší, tedy 50 969 osob.
Pokud budeme porovnávat úmrtnost na ZN v letech 1994 až 2015, jejich pokles není tak
rapidní. V roce 1994 byla úmrtnost vyčíslena na 28 052 osob, v roce 2015 na 26 852.
Úmrtnost lze porovnávat i podle v kové skupiny, tedy v jakém v ku se na ZN či srdeční
onemocn ní nejčast ji umírá (viz. obrázek 2 a tabulka 1). Použité údaje jsou v rámci České
republiky za období od roku 1994 do roku 2015.

400000
350000

Počet

300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

Věková skupi a
Srdeč í o e o ě í

Zhou

é ovotvar

Obrázek 2: Počet zem elých na vybrané p íčiny úmrtí podle v kových skupin
Zdroj: Vlastní zpracování podle [17]

Zatímco úmrtnost na ZN je nejvyšší ve v kové skupin 70-74 a to 98 438 osob, poté počet
zem elých začíná klesat a ve v ku 85+ umírá na ZN 57 313 osob. Nejvíce se umírá na srdeční
onemocn ní a to celkem 370 918 osob ve v ku 85+. Zajímavá je i úmrtnost ve v ku 0-4, která
je naopak velmi vysoká, pokud se jedná o úmrtnost na ZN. Zde je to 427 osob, kdežto
u onemocn ní srdečního je to osob 191 (tabulka 1).
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Podobné porovnání lze vid t i na obrázcích 4 a 5. Data jsou nyní tvo ena pouze srdečním
onemocn ním a to zejména cévními nemoci mozku a ischemickými nemoci srdečními.
Časová ada je od roku 1994 do roku 2015 v rámci ČR.
Skupina označována pod kódem I60-I69 cévní nemoci mozku zahrnuje nemoci jako
je subarachnoidální krvácení, intracerebrální krvácení, jiné neúrazové intrakraniální krvácení,
mozkový infarkt, cévní p íhodu mozkovou (mrtvici) neurčenou jako krvácení nebo infarkt,
uzáv r (okluce) a zúžení (stenóza) p ívodných mozkových tepen nekončící mozkovým
infarktem, jiná cévní onemocn ní mozku, cévní onemocn ní mozku p i nemocech za azených
jinde a poslední následky cévních nemocí mozku. [16]
Ischemické nemoci srdeční, označované pod kódem I20-I25 zahrnují nemoci typu angina
pectoris, akutní infarkt myokardu, pokračující infarkt myokardu, n které komplikace
následující akutní infarkt myokardu, jiné akutní ischemické nemoci srdeční a chronická
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Obrázek 4: Vývoj počtu zem elých na srdeční onemocn ní v letech 1994-2015
Zdroj Vlastní zpracování podle [17]

Úmrtí na ischemické nemoci srdeční jsou v porovnání s cévními nemoci mozku v ČR
čast jší. V roce 1994 na tuto nemoc zem elo 30 683 osob, oproti cévním nemocem mozku,
jejichž počet činil 19 130 osob. Úmrtí na cévní nemoci mozku je v posledních letech klesající,
naopak úmrtí na ischemické nemoci srdeční má od roku 2004 rostoucí tendenci, v roce 2015
um elo až 26 659 osob.
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I v porovnání vybraných p íčin úmrtí dle v kové skupiny je čast jší p íčinou ischemická
nemoc srdeční, viz. obrázek 5 a tabulka 2.
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Obrázek 5: Počty zem elých na srdeční onemocn ní dle v kových skupin
Zdroj: Vlastní zpracování podle [17]

Na onemocn ní srdeční umírají lidé p edevším po dovršení 40tého roku života. Pokud
i zde toto onemocn ní rozd líme dle v kových skupin, úmrtnost na ischemické nemoci
srdeční, kam se adí p edevším infarkt myokardu, dosahuje s p ibývajícím v kem stále
v tšího počtu.
Tabulka 2: Úmrtí na srdeční onemocn ní dle v kových skupin
V ková skupina
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85+

Cévní nemoci
mozku
34
20
24
68
122
181
274
534
1 141
2 278
4 418
7 136
12 153
21 497
36 800
54 434
70 040
100 269
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Ischemické
nemoci srdeční
0
0
1
17
54
123
384
1 060
2 996
7 277
13 645
22 683
35 536
51 247
71 888
88 881
107 561
156 156
Zdroj:Vlastní zpracování podle [17]
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Obrázek 7: Vývoj počtu zem elých na zhoubné novotvary v letech 1994-2015
Zdroj: Vlastní zpracování podle [17]

Úmrtnost osob na ZN hrtanu, průdušnice, průdušek a plic se za posledních 20 let pohybuje
stále kolem 6 tis. zem elých ročn . Nejv tší úmrtnost za zkoumané období byla v roce 1995
s počtem úmrtí 6 099 osob. Nejmén se umírá na melanom kůže, a to v roce 1998 s počtem
307 zem elých a následn

v roce 2014 s počtem zem elých 310 na onemocn ní hrdla

d ložního. Velmi podobná je úmrtnost na onemocn ní žaludku, prsu u žen, prostaty u mužů
a onemocn ní mízní krvetvorné a p íbuzné tkán .
25000

žaludku

Počet

20000
15000

tlustého střeva a
ko eč íku
prsu u že

10000

prostaty
hrta u, průduš i e,
průdušk a plí e
hrdla dělož ího

5000
0

ela o kůže
íz í krvetvor é a
pří uz é tká ě

Věková skupi a
Obrázek 8: Počty zem elých na zhoubné novotvary dle v kových skupin

Zdroj: Vlastní zpracování podle [17]
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4 VÝVOJ NÁKLAD NA LÉČBU ZÁVAŽNÝCH ONEMOCN NÍ V ČR
Nezbytnou součástí vývoje závažných onemocn ní jsou i výdaje zdravotních pojišťoven
na zdravotní péči, které je nutné pro léčbu t chto onemocn ní vynaložit. Nyní se p edevším
zam íme na výdaje zdravotních pojišťoven podle pohlaví a v kových skupin. Každá v ková
skupina má odlišný počet pojišt nců, proto je nutné vzít v úvahu i v k pojišt nce, protože
v různém v ku se stejná nemoc projevuje různ , odlišnou délkou léčení, různými
komplikacemi, odlišným průb hem a tudíž i různými výdaji. Proto jsou data vyčíslena
na jednoho pojišt nce ve ejného zdravotního pojišt ní a zárove

i rozd lena na výdaje

zdravotní péče poskytované mužům a ženám (viz. tabulka 3). [11]
Tabulka 3: Výdaje zdravotních pojišťoven dle v kových skupin a pohlaví v Kč

V ková skupina

2010

2014

muži

ženy

muži

ženy

0–9

12 888

10 244

14 468

12 681

10–19

8 404

9 779

10 403

11 897

20–29

7 583

12 224

8 909

13 346

30–39

9 472

15 043

10 856

16 210

40–49

14 003

16 426

14 418

17 521

50–59

24 865

24 394

24 106

24 042

60–69

40 512

32 994

41 214

32 745

70–79

54 370

46 147

57 479

47 225

80+

57 890

52 437

66 411

60 892

Zdroj: Vlastní zpracování podle [10]

P i porovnávání dle pohlaví v roce 2014 se byly vyšší výdaje na jednoho pojišt nce
ve ejného zdravotního pojišt ní u mužů ve v kových skupinách 0-9 a 50-80+. V ostatních
v kových skupinách byly zaznamenány vyšší výdaje na léčbu v p ípad žen.
Pokud bychom porovnaly rok 2010 a 2014, lze z výše uvedené tabulky vid t, že celkové
náklady jsou vyšší v roce 2014 ve všech v kových skupinách u mužů i žen, krom v kové
skupiny starších osob od 50 let úmrtí, kdy se naopak náklady na léčbu snížily.
Nejv tší nárůst výdajů na zdravotní péči u mužů i žen byl zaznamenán u v kové skupiny
80+. Naopak nejmén vzrostly výdaje na zdravotní péči u mužů ve v kové skupin 40-49
a u žen ve v kové skupin 70-79.
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Ve srovnání s rokem 2000 se náklady na léčbu onemocn ní výrazn zvýšily, jejich nárůst
je znázorn n na obrázku 11.
Ne o i o ěhové soustav
Novotvary
Faktor ovlivňují í zdravot í stav …
Ne o i svalové a koster í soustav …
Ne o i trávi í soustav
Ne o i očové a pohlav í…
Pora ě í, otrav
Ne o i dý ha í soustav
Poru h dušev í a poru h hová í
Ne o i ervové soustav
Ne o i e dokri í, výživ …
Příz ak , z ak a a or ál í…
Ne o i oka a oč í h ad e
Některé i fekč í a parazitár í e o i
Ne o i krve, krvetvor ý h orgá ů
Těhote ství, porod a šesti edělí
Ne o i kůže a podkož ího vaziva
Některé stav vz iklé v peri atál í …
Ne o i u ha a radavkového…
Vroze é vad , defor a e…
0

26 985
22 437
16 462
15 686
14 223
13 430
10 502
8 933
8 744
7 975
6 965
6 947
3 863
3 239
2 993
2 591
2 591
1 594
1 284
1 103

2014
2000

5000 10000 15000 20000 25000 30000
il. Kč

Obrázek 11: Výdaje na zdravotnictví podle diagnóz v letech 2000 a 2014
Zdroj: Vlastní zpracování podle [10]

Nejv tší nárůst výdajů p i porovnání roku 2000 a 2014 byl p i léčb nemocí ob hové
soustavy, kdy se výdaje zvýšily oproti roku 2000 o 19 521 mil. Kč. Další významný nárůst je
u léčby novotvarů a to o 15 215 mil. Kč. Nejmenší nárůst výdajů byl zaznamenán u léčby
nemocí ucha a bradavkového výb žku a vrozených vad, deformací a chromozomální
abnormality.
Na následujícím grafu (obrázek 12) je vybráno 8 diagnóz, u kterých je prům rné roční
tempo od roku 2015 nejv tší. V procentech jsou také vyčísleny výdaje vybraných diagnóz
za rok 2005 a 2014.
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5 MODELY ÚMRTNOSTI VYBRANÝCH ZÁVAŽNÝCH ONEMOCN NÍ
V této kapitole se zam íme na modelování mortality vybraných závažných onemocn ní.
První část kapitoly je zam ena na popis metod sloužících pro vyhlazení (graduaci) hrubých
mír úmrtnosti. Druhá část se pak zabývá aplikací t chto metod. Pro účely modelování byly
vybrány onemocn ní, pro které jsou míry úmrtnosti nejv tší. Ze skupiny srdečních
onemocn ní jsou to ischemické nemoci srdeční neboli infarkt myokardu, u nádorových
onemocn ní je to pak ZN hrtanu, průdušnice, průdušek a plic.
Vyrovnávání (vyhlazování či graduace) úmrtnostních tabulek je proces, kterým
se z odhadnutých pravd podobností úmrtí eliminují nesystematické nepravidelnosti, které
vznikly v důsledku toho, že hladké teoretické pravd podobnosti úmrtní odhadujeme
statistickými postupy z reálných dat. [1]
Hodnoty qx či lx se určují jako statistické odhady a podléhají tedy náhodnému kolísání.
Proto je vhodné zprostit tyto veličiny od nahodilých výkyvů, které nemají racionální
vysv tlení. [7]
Vyrovnání mír úmrtnosti se doporučuje zejména tehdy, pokud jsou úmrtnostní tabulky
tvo eny na základ relativn malých pojistných kmenů. [1]
Cílem graduace je vyhladit hrubé míry úmrtnosti dostatečn hladkou k ivkou, která je
p edevším vhodná pro aktuárské výpočty v životním, důchodovém a zdravotním pojišt ní. [8]

5.1


Metody graduace mír úmrtnosti
Grafická metoda

Grafická metoda se používá p edevším v p ípadech, kdy nejsou k dispozici úplné údaje.
Posloupnost hrubých m r úmrtnosti se zkonkretizuje vyrovnáním pomocí diferencí, čímž
se získají vyrovnané míry, které spl ují p edpoklad hladkosti a p esnosti.
Míry úmrtnosti se počítají z dostupných údajů a graficky se znázor ují pomocí
jednotlivých bodů. Hladkou k ivkou jsou pak jednotlivé body proloženy, tím je možné získat
sklon, který se co nejvíce p ibližuje k reálným bodům, tak aby se zachovala posloupnost
daných m r. [8]


Splínové metody

Vyhlazení dat pomocí splínové metody dosáhneme tehdy, když rozd líme délku lidského
života do n kolika intervalů. Na každý úsek je pak pro dosažení graduace aplikován polynom
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nižšího stupn . Hladkou funkci získáme spojením dílčích funkcí z jednotlivých úseků.
Dostatečnou

hladkost

v bodech

spojitosti

zabezpečíme

požadavkem

na

existenci

oboustranných derivací p íslušného stupn jednotlivých funkcí. [8]


Graduace pomocí standardních tabulek

Informace ze standardních tabulek je možné použít v p ípad , že je nutné vyhladit
relativn malý počet údajů qx nebo μx. Odhadované hodnoty
jednoduché regresní funkce standardizovaných tabulkových m r

je možné vyjád it jako
s

, tedy

) tak, aby

byla spln na podmínka metody nejmenších čtverců. [8]



Analytická (parametrická) metoda

Zpravidla

se

používá

analytické

vyrovnávání,

které

prokládá

vyrovnávanými

posloupnostmi matematické k ivky, nap íklad Gompertzovy-Makehamovy k ivky. [5]
V roce 1825 vyslovil Benjamin Gompertz myšlenku, že schopnosti jedince „odolávat
destrukci“ ubývá s v kem úm rn velikosti této schopnosti. Pokud se bude „odolnost vůči
destrukci“ jako opak úmrtnosti m it p evrácenou hodnotu intenzity úmrtnosti, můžeme
Gompertzův výrok zapsat jako rovnici

Primitivní funkce na obou stranách určíme snadno:

Po úprav dostáváme

Lze odvodit, že konstanta musí být kladná. Kdyby totiž byla menší nebo rovna nule,
musela by být levá strana záporná, tedy

by muselo být menší než jedna, a tedy

pro všechna x. Taková intenzita úmrtnosti je však nelogická, znamenalo by to, že
každým rokem by umíralo tolik osob, kolik odpovídá st ednímu stavu. Z toho tedy plyne,
že konst > 0. [5]
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Pro jednoduchost označíme
a

písmenem b (b je kladné a menší než 1)

písmenem c (protože h je kladné, je c v tší než 1). Vztah je možné p epsat ve tvaru:
,

kde c > 1 a 0 < b < 1

(26)

P i aplikaci tohoto jednoduchého modelu dosáhl Gompertz mnohem lepších výsledků, než
dávaly do té doby jiné metody.
V roce 1887 p išel W. M. Makeham s myšlenkou rozd lit p íčiny smrti na ty, které souvisí
s v kem, a ty, které s v kem nesouvisí. V rovnici tak p ibude další parametr úmrtí nesouvisící
s v kem:
,

kde c > 1 a 0 < b < 1

(27)

Protože rovnice (27) má t i parametry, stačí k jejich určení t i hodnoty. Jelikož volbou t í
ne zcela typických bodů bychom mohli dostat zcela nevyhovující výsledek, zvolíme jakési
souhrnné body, aby pravd podobnost jejich vychýlení byla menší: [5]

Tento postup je obzvlášt vhodný pro graduaci mír úmrtnosti pro vysoké v ky.
Po p íslušných úpravách určíme hodnotu

a odtud
(28)
Dále určíme hodnotu pomocné prom nné

a pomocí ní hodnoty zbývajících dvou parametrů:
(29)
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(30)



Neparametrické (mechanické) metody

Neparametrické, nazývané také mechanické metody graduace jsou pro svou jednoduchost
nejpoužívan jší.
Vyhlazenou míru úmrtnosti

neboli

pro daný v k x je získáno prům rem hrubých m r

úmrtnosti mx (pop . qx) z vhodn zvoleného okolí v ku x.
Ve v tšin p ípadů se jedná o vážený prům r, který p ikládá prům rným hodnotám tím
menší váhu, čímž jsou vzdálen jší od v ku x. Váhy jsou zpravidla symetrické kolem svého
st edu a jejich součet je roven hodnot 1. [8]


Schärtlinova (9-bodová) metoda

Metoda, která pro vyhlazení úmrtnostních tabulek používá klouzavé prům ry a má tvar
(31)
Klouzavý prům r je aplikován na skupinu vstupních hodnot o délce 9 bez ohledu na to, že
váhy u qx-3 a qx-4 jsou nulové. [1]


Wittsteinova (9-bodová) metoda

Obdobn jako metoda Schärtlinova je konstruována metoda Wittsteinova, pouze s tím
rozdílem, že se vyrovnaná hodnota počítá jako vážený prům r
(32)


Spenserova (15-bodová) metoda

(33)



Spenserova (21- bodová) metoda

(34)
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Whittakerova-Hendersonova metoda (Hendersonova)

P i této metod na rozdíl od p edešlých metod váhy klouzavých prům rů se zde hledají
pomocí

optimalizace.

označuje

Nechť

sloupcový

vektor
označuje

odhadnutých pravd podobností o délce n + 1 a nechť

hledaný vektor vyrovnaných m r úmrtnosti. Metoda spočívá v optimalizační procedu e.
Hledáme vektor

vyrovnáním původního vektoru q metodou nejmenších čtverců

s p ihlédnutím ke stupni hladkosti vyrovnaných hodnot vyjád eném pomocí součtu čtverců
d-tých diferencí: [1]

P itom

jsou p edem zvolené kladné váhy

Obecnou nevýhodou symetrických klouzavých prům rů je ztráta dat v důsledku
nemožnosti vyrovnání krajních hodnot. Hendersonova metoda tento problém eší použitím
asymetrických vah pro tyto krajní hodnoty. [1]
Pro první a poslední hodnotu ady se použijí vzorce:

Druhá a p edposlední hodnota se pak určí ze vztahu:

)
Wittsteinovu, Schartlinovu a Hendersonovu metodu je možné v porovnání vid t graficky
na obrázcích 17 a 18, kde jsou data tvo eny v prvním p ípad onemocn ním ZN hrtanu
a v p ípad druhém srdečním onemocn ním ischemickými nemoci srdečními. Jedná se o data
rozd lena do v kových skupin bez rozdílu pohlaví za rok 2014 v rámci ČR.
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qxwittsteinova
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qxschartlinova
qxhendersonov
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-0,01
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70-74
75-79
80-84
85+

0

Obrázek 17: Vyhlazení mír úmrtnosti na ZN hrtanu pomocí vybraných metod
Zdroj: Vlastní zpracování podle [17]
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Obrázek 18: Vyhlazení mír úmrtnosti na ischemické nemoci srdeční pomocí vybraných metod
Zdroj: Vlastní zpracování podle [17]
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5.2

P ijatelnost graduace úmrtnostní tabulek

Pro ov ení správnosti vybrané metody, zkoumáme u graduace její p ijatelnost. Pokud
spl uje graduace podmínky hladkosti a p esnosti, je považována za p ijatelnou.
Liší-li se málo vyrovnané hodnoty m r úmrtnosti v okolí v ku x, se kterými pracujeme,
považuje se graduace za dostatečn hladkou. Pokud se vyrovnané hodnoty m r úmrtnosti liší
p ijateln od hrubých m r úmrtnosti v každém v ku x, považuje se graduace za dostatečn
p esnou. [8]
Pro ov ení hladkosti a p esnosti provedeme jednotlivé statistické postupy a testy
v následujících podkapitolách.

5.2.1

Ov ování hladkosti graduovaných údaj

Základním kritériem pro testování hladkosti dat je, aby t etí diference graduovaných
odhadů byla co nejmenší a její průb h byl pravidelný.
Pro posouzení hladkosti graduovaných m r qx vypočítáme následující diference:

qˆ x  qˆ x  qˆ x 1
2 qˆ x   qˆ x   qˆ x1

3qˆ x  2 qˆ x  2 qˆ x1
Protože nelze jednoznačn určit a prohlásit graduaci za dostatečn hladkou, je nutné pro
každou zvolenou metodu spočítat součet absolutních hodnot t etích diferencí graduovaných
m r pomocí vzorce:



3q̂ x

(35)

x

U které metody bude součet ze vztahu (35) udávat minimální hodnotu, bude graduace
z hlediska hladkosti u této metody nejlepší. [8]
V následujících tabulkách budou použity vybrané metody pro vyhlazování dat úmrtnosti
na nejčast jší závažná onemocn ní v ČR za rok 2014 ve v kových skupinách od 0-4 do 85+.
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Tabulka 4: Vyhlazení dat pomocí vybraných metod – INS

x

Dx

Px

qx

mx

(nevyhlazeno)

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85+

0
0
0
0
3
6
14
33
89
200
332
716
1375
2146
2443
3029
5135
10518

550194
591957
481565
458003
590522
690104
736368
885086
880941
696832
685062
653439
721358
692992
495189
323695
232005
188531

5,08E-06
8,69E-06
1,90E-05
3,73E-05
1,01E-04
2,87E-04
4,85E-04
1,10E-03
1,91E-03
3,10E-03
4,93E-03
9,36E-03
2,21E-02
5,58E-02

0
0
0
0
5,08E-06
8,69E-06
1,90E-05
3,73E-05
1,01E-04
2,87E-04
4,85E-04
1,10E-03
1,90E-03
3,09E-03
4,92E-03
9,31E-03
2,19E-02
5,43E-02

qx wittsteinova qx schärtlinova qx hendersonov

1,17E-05
2,96E-05
6,62E-05
1,45E-04
2,98E-04
5,66E-04
1,01E-03
1,79E-03
3,36E-03
6,98E-03

1,94E-06
2,17E-06
9,88E-06
2,93E-05
9,63E-05
2,38E-04
5,37E-04
9,77E-04
1,46E-03
1,80E-03

0
0
-3,71E-07
8,59E-07
4,00E-06
9,21E-06
1,64E-05
3,45E-05
1,15E-04
2,50E-04
5,30E-04
1,07E-03
1,90E-03
2,97E-03
4,66E-03
8,89E-03
-4,27E-03
1,11E-02

Zdroj: Vlastní zpracování podle [17]

V tabulce 4 je vybrána úmrtnost na ischemické nemoci srdeční za rok 2014 pro ČR bez
rozlišení pohlaví. Protože nebylo možné z důvodu nedostatečného počtu dat do pozorování
zahrnout Spenserovu 15-bodovou a 21-bodovou metodou, není tato metoda uvedena ani
ve výsledné komparaci. Data jsou vyhlazena metodou Wittsteinovou, Schärtlinovou
a Hendersonovou.
Tabulka 5: Výpočet t etí diference pro Schärtlinovu metodu – INS

qxs härtli

ova

1,936E-06
2,170E-06
9,875E-06
2,933E-05
9,633E-05
2,382E-04
5,366E-04
9,768E-04
1,461E-03
1,803E-03

∆1

∆2

2,335E-07
7,705E-06
1,946E-05
6,700E-05
1,419E-04
2,984E-04
4,402E-04
4,845E-04
3,420E-04

7,472E-06
1,175E-05
4,754E-05
7,487E-05
1,565E-04
1,418E-04
4,430E-05
-1,425E-04

∆3

abs(∆3)

4,282E-06
3,578E-05
2,733E-05
8,166E-05
-1,471E-05
-9,751E-05
-1,868E-04
∑

4,282E-06
3,578E-05
2,733E-05
8,166E-05
1,471E-05
9,751E-05
1,868E-04
0,000448115
Zdroj: Vlastní zpracování
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Po výpočtu součtu absolutních hodnot t etích diferencí, které se získaly z graduovaných
metod (tabulka 4), byla vybrána jako nejhladší metoda Schärtlinova s nejmenší hodnotou
součtu 0,000448115 (tabulka 5).
Absolutní součty t etích diferencí je nutné vypočítat pro všechny provád né
neparametrické metody. Jak již bylo zmín no výše, nejvhodn jší metodou pro další testování
hladkosti je ta, jejichž součet absolutních hodnot t etích diferencí bude udávat nejmenší
hodnotu. Porovnání neparametrických metod je uvedeno v tabulce 6.
Tabulka 6: Výsledná komparace testování hladkosti - INS

Metoda

∑|Δ3|

qxwittsteinova

0,002021025

qxschärtlinova

0,000448115

qxhendersonov

0,068563393
Zdroj: Vlastní zpracování

P i porovnání použitých metod je z tabulky 6 patrné, že nejlepší metodou pro graduaci
je metoda Schärtlinova a naopak jako nedostatečná se jeví metoda Hendersonova.
Tabulka 7: Vyhlazení dat pomocí vybraných metod – ZN hrtanu
x

Dx

Px

qx

mx

(nevyhlazeno)

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85+

0
0
0
0
1
2
2
11
33
90
177
432
945
1 235
1 029
734
507
313

550194
591 957
481 565
458 003
590 522
690 104
736 368
885 086
880 941
696 832
685 062
653 439
721 358
692 992
495 189
323 695
232 005
188531

0
0
0
0
1,69E-06
2,90E-06
2,72E-06
1,24E-05
3,75E-05
1,29E-04
2,58E-04
6,61E-04
1,31E-03
1,78E-03
2,08E-03
2,27E-03
2,19E-03
1,66E-03

0
0
0
0
1,69E-06
2,90E-06
2,72E-06
1,24E-05
3,75E-05
1,29E-04
2,58E-04
6,61E-04
1,31E-03
1,78E-03
2,08E-03
2,26E-03
2,18E-03
1,66E-03

qx wittsteinova qx schärtlinova qx hendersonov

3,62E-06
1,09E-05
2,84E-05
7,20E-05
1,67E-04
3,31E-04
5,67E-04
8,74E-04
1,22E-03
1,54E-03

2,37E-07
-1,59E-06
-1,22E-06
1,35E-06
2,52E-05
1,15E-04
3,43E-04
7,42E-04
1,25E-03
1,75E-03

0
0
-1,24E-07
2,86E-07
1,60E-06
2,01E-06
3,16E-06
9,11E-06
4,35E-05
1,10E-04
2,78E-04
6,90E-04
1,28E-03
1,78E-03
2,09E-03
2,26E-03
9,53E-04
2,28E-03

Zdroj: Vlastní zpracování podle [17]
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Stejných způsobem jako byla zjišťována nejlepší metoda pro graduaci dat u úmrtnosti
na ischemické nemoci srdeční, v následujících tabulkách budou uvedeny metody pro
úmrtnosti na ZN hrtanu (tabulka 7).
Data jsou op t vyhlazena za rok 2014 v rámci ČR bez rozdílu pohlaví. Použití metod bylo
stejné jako v tabulce 4, tedy metoda Wittsteinova, Schärtlinova a Hendersonova.
Nedílnou součástí je op tovné zjišt ní součtu absolutních hodnot t etích diferencí pro
všechny použité metody. U úmrtnosti na ZN hrtanu se jeví jako nejhladší metoda
Wittsteinova a její výpočet diferencí je znázorn n v tabulce 8.
Tabulka 8: Výpočet t etí diference pro Wittsteinovu metodu – ZN hrtanu

qxwittsteinova

∆1

∆2

3,621E-06
1,094E-05
2,836E-05
7,200E-05
1,673E-04
3,307E-04
5,667E-04
8,743E-04
1,219E-03
1,536E-03

7,318E-06
1,742E-05
4,364E-05
9,528E-05
1,634E-04
2,360E-04
3,076E-04
3,446E-04
3,174E-04

1,010E-05
2,622E-05
5,164E-05
6,815E-05
7,255E-05
7,163E-05
3,700E-05
-2,722E-05

∆3

abs(∆3)

1,612E-05
2,542E-05
1,650E-05
4,401E-06
-9,156E-07
-3,463E-05
-6,422E-05
∑

1,612E-05
2,542E-05
1,650E-05
4,401E-06
9,156E-07
3,463E-05
6,422E-05
0,000162212
Zdroj: Vlastní zpracování

Pro uvedené metody jsou v tabulce 9 porovnány součty absolutních hodnot t etích
diferencí a zvýrazn na je metoda pro nejlepší graduaci.
Tabulka 9: Výsledná komparace testování hladkosti – ZN hrtanu

Metoda

∑|Δ3|

qxwittsteinova

0,000162212

qxschartlinova

0,000350723

qxhendersonov

0,006162675
Zdroj: Vlastní zpracování

Pro vyhlazení úmrtnosti na ZN hrtanu je nejvhodn jší metoda Wittsteinova, kterou lze
použít pro další testování. S nejv tším součtem je na tom op t metoda Hendersonova.
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Ov ování p esnosti graduovaných údaj

5.2.2

Nejb žn jším modelem, který se používá pro testování p esnosti graduovaných údajů
je binomický model pro údaje qx a Poissonův model pro hodnoty μx.
P i testování p esnosti nás zajímá, zda počet zem elých Dx v každé v kové skupin
je blízký očekávanému počtu zem elých na základ graduace. P i dostatečn velkém počtu
pozorování má prom nná Dx p ibližn normální rozd lení, kde E(Dx) je vyjád ení pro st ední
hodnotu a D(Dx) pro rozptyl. [8]
(36)
(37)
V p ípad , že pro odhad qx použijeme graduované hodnoty

, normovaná prom nná

Zx má tvar: [8]
(38)
kdy platí, že Zx ≈ N(0;1).
P estože p i ov ování hladkosti graduace vyšla u ischemických nemocí srdečních jako
nejlepší metoda Schärtlinova a u ZN hrtanu Wittsteinova, v p ípad

dalšího testování

p esnosti byly všechny nulové hypotézy zamítnuty a hodnoty normované prom nné
Zx nepocházely z normálního rozd lení pravd podobností.
Z toho důvodu byla pro ukázku dalšího testování, tedy ov ování p esnosti vybrána u obou
dvou p ípadů metoda Hendersonova. U této metody bylo vyhlazení nejhorší, tedy hodnota
součtu absolutních diferencí byla nejv tší, ale naopak p i ov ování p esnosti u této metody,
byly veškeré nulové hypotézy jednotlivých testů nezamítány.
Tabulka 10: Testování p esnosti pro Hendersonovu metodu – ISN
v k age

20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69

Dx

Px (Ex)

qxhendersonov

Zx

χ2

Dx-Ex*qxo

Ex*qxo*(1qxo)

3
6
14
33
89
200
332
716
1 375

590 522
690 104
736 368
885 086
880 941
696 832
685 062
653 439
721 358

4,0E-06
9,2E-06
1,6E-05
3,5E-05
1,1E-04
2,5E-04
5,3E-04
1,1E-03
1,9E-03

4,1E-01
-1,4E-01
5,6E-01
4,4E-01
-1,2E+00
2,0E+00
-1,6E+00
7,2E-01
1,4E-01

1,7E-01
2,0E-02
3,1E-01
2,0E-01
1,5E+00
3,9E+00
2,7E+00
5,2E-01
1,9E-02

6,4E-01
-3,6E-01
1,9E+00
2,5E+00
-1,2E+01
2,6E+01
-3,1E+01
1,9E+01
5,2E+00

2,4E+00
6,4E+00
1,2E+01
3,1E+01
1,0E+02
1,7E+02
3,6E+02
7,0E+02
1,4E+03

9,2E-03
-5,2E-03
2,8E-02
3,5E-02
-1,8E-01
3,8E-01
-4,5E-01
2,7E-01
7,4E-02

2 146

692 992

3,0E-03

1,9E+00

3,6E+00

8,6E+01

2,1E+03

1,2E+00

Zdroj: Vlastní zpracování
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Tabulka 11: Testování p esnosti pro Hendersonovu metodu – ZN hrtanu
Dx

Px (Ex)

qxhendersonov

Zx

χ2

Dx-Ex*qxo

Ex*qxo*(1qxo)

20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59

1
2
2
11
33
90
177
432

590 522
690 104
736 368
885 086
880 941
696 832
685 062
653 439

1,6E-06
2,0E-06
3,2E-06
9,1E-06
4,3E-05
1,1E-04
2,8E-04
6,9E-04

5,8E-02
5,2E-01
-2,2E-01
1,0E+00
-8,6E-01
1,5E+00
-9,8E-01
-9,0E-01

3,3E-03
2,7E-01
4,7E-02
1,1E+00
7,3E-01
2,4E+00
9,6E-01
8,0E-01

5,6E-02
6,2E-01
-3,3E-01
2,9E+00
-5,3E+00
1,3E+01
-1,4E+01
-1,9E+01

9,4E-01
1,4E+00
2,3E+00
8,1E+00
3,8E+01
7,7E+01
1,9E+02
4,5E+02

1,0E-03
1,1E-02
-6,1E-03
5,4E-02
-9,8E-02
2,5E-01
-2,5E-01
-3,5E-01

60-64
65-69

945

721 358

1,3E-03

7,6E-01

5,8E-01

2,3E+01

9,2E+02

4,3E-01

1 235

692 992

1,8E-03

1,4E-01

1,9E-02

4,8E+00

1,2E+03

9,0E-02

v k age

Zdroj: Vlastní zpracování

V tabulkách 10 a 11 jsou uvedeny pomocné výpočty, které byly nutné pro použití
jednotlivých testů p i ov ení p esnosti graduace.

 χ2 - test
Tento test p edevším slouží pro ov ení nulové hypotézy o dostatečné shod

mezi

graduovanými hodnotami a hrubými odhady.
(39)
Statistika χ2 (n) má rozd lení s n stup ů volnosti, kde n je roven počtu v kových skupin.
[8]
V tabulce 12 je testovací kritérium dáno vztahem (39). Pro určení kritické hranice
je pot eba znát hodnotu α, která je rovna hodnot 0,05 a počet n stup ů volnosti, což odpovídá
hodnot 10, tedy počtu zkoumaných dat.
Tabulka 12: χ2 test

χ2 test
Testovací kritérium
Kritická hranice
TK < KH

INS

ZN HRTAN

12,93679
18,30704
nezamítáme H0

6,84896
18,30704
nezamítáme H0
Zdroj: Vlastní zpracování

Kritickou hranici je možné v programu MS Excel stanovit pomocí funkce CHIINV(α; n).
V p ípad , že je hodnota testovacího kritéria menší než hodnota kritické hranice, nulovou

53

hypotézu na hladin významnosti α = 0,05 nezamítáme. Je možné tedy tvrdit, že Zx má
normální rozd lení a mezi graduovanými a hrubými odhady nejsou velké odchylky.
Pouze samotný χ2 test není vždy dostatečný pro určení vyhovující graduace. Test ne vždy
dokáže odhalit vzniklé chyby. Může se jednat nap íklad o levostranné nebo pravostranné
zešikmení odchylek Δx, nadm rné seskupení kladných nebo negativních odchylek
Δx pop ípad velký počet velmi malých odchylek a malý počet velmi velkých odchylek Δx,
což zpochyb uje nezávislost odchylek Δx. [8]
Existuje n kolik testů, které je možné použít na odhalení nedostatků graduace:
-

znaménkový test,

-

test kumulativních odchylek,

-

test zm ny znamének,

-

Stevensův test seskupení znamének.



Znaménkový test

Test je zam en na odhalení nedostatků graduace v důsledku velkého počtu kladných,
pop ípad

záporných odchylek Zx. Nejedná-li se o jednostrann

zešikmené normované

odchylky Zx, pak pro libovolnou hodnotu Zx je pravd podobnost rovna 0,5.
Počet kladných odchylek Z+ má binomické rozd lení bi (n; π), kde n je počet v kových
skupin a π odpovídá hodnot 0,5.
Pokud hodnota Z+ nep ekročí na hladin významnosti α = 0,05 kritické hranice 2,5%
a 97,5% kvantil binomického rozd lení bi (n; π), nulovou hypotézu nezamítáme. [8]
V tabulce 13 je zobrazen výsledek znaménkového testu, který byl proveden na vyhlazená
data úmrtnosti na ischemické nemoci srdeční a ZN hrtanu. Je nutné stanovit op t testovací
kritérium, které odpovídá počtu kladných hodnot Zx a kritické hranice, na jejich základ
se rozhodne o nulové hypotéze.
Tabulka 13: Znaménkový test

Znaménkový test
Testovací kritérium
Kritická hranice spodní
Kritická hranice horní
KHs < TK < KHh

INS

ZN HRTAN

7
2
8
nezamítáme H0

6
2
8
nezamítáme H0
Zdroj: Vlastní zpracování
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V p ípad znaménkového testu je kritická hranice tvo ena dv ma hodnoty. Tyto hodnoty
získáme pomocí funkce pro binomické rozd lení v programu MS Excel. Funkce pro výpočet
kritické hranice má tvar BINOM.INV(n; p; α). V našem p ípad je hodnota n rovna 10,
pravd podobnost nastání kladného či záporného znaménka je 0,5 a velikost α se m ní
v závislosti, zda se jedná o kritickou hranici spodní v tom p ípad 2,5 % nebo hranici horní
97,5 %. U testování úmrtnosti na ischemické nemoci srdeční a ZN hrtanu nulovou hypotézu
nezamítáme, hodnoty testovacího kritéria leží v intervalu kritických hodnot, z toho důvodu
můžeme íci, že velké seskupení kladných či záporných znamének nenastalo.


Test kumulativních odchylek

Tento test napomáhá odhalit nep ijatelnost graduace v důsledku velkých kumulativních
odchylek v části nebo v celém intervalu. Za podmínky, že mají odchylky
normální rozd lení se st ední hodnotou

, poté

a rozptylem

kumulativní odchylky mají p ibližn normální rozd lení

.

Graduace je p ijatelná, tedy nulovou hypotézu na hladin významnosti α nezamítáme,
pokud absolutní normované kumulativní odchylky nep esáhnou hodnoty kvantilu Z1- : [8]

(40)
Tabulka 14 op t vyjad uje výsledek testu kumulativních odchylek pro úmrtnost
na ischemické nemoci srdeční a ZN hrtanu.
Tabulka 14: Test kumulativních odchylek

Test kumulativních
odchylek
Testovací kritérium
Kritická hranice (-Z0,975)
Kritická hranice (Z0,975)
-KH < TK < KH

INS

ZN HRTAN

1,40771
-1,95996
1,95996
nezamítáme H0

0,12749
-1,95996
1,95996
nezamítáme H0
Zdroj: Vlastní zpracování

Hodnota testovacího kritéria je vypočítána ze vztahu (40), kritické hranice jsou pak
vypočítány v programu MS Excel za použití funkce NORMSINV(1- ), kdy α je rovna
hodnot 0,05. Protože se hodnota testovacího kritéria nachází v intervalu kritických hodnot
a nulovou hypotézu u testů úmrtní nezamítáme, můžeme íci, že i zde je graduace p ijatelná.
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Test zm ny znamének

V p ípad , že jsou normované odchylky Zx nezávislé a mají normální rozd lení, potom
s pravd podobností 0,5 bude znaménko odchylky s po adím (x+1) stejné, jako znaménko x-té
odchylky. Poté bude mít celkový počet znaménkových zm n binomické rozd lení
pravd podobností Bi (n-1; p). [8]
Tabulka 15: Test zm ny znamének

Test zm ny znamének
Testovací kritérium
Kritická hranice spodní
Kritická hranice horní
KHs < TK < KHh

INS

ZN HRTAN

6
2
7
nezamítáme H0

6
2
7
nezamítáme H0
Zdroj: Vlastní zpracování

Počet znaménkových zm n Zx je dáno hodnotou testovacího kritéria a kritické hranice jsou
vypočítány v programu MS Excel pomocí funkce BINOM.INV (n-1; p; α). Hodnota
parametru n-1 je rovna hodnot 9, p = 0,5 a parametr α odpovídá hodnot
hranici spodní a hodnot

p i kritické

p i kritické hranici horní. Nulovou hypotézu na hladin

významnosti α nezamítáme, počet znaménkových zm n leží v intervalu kritických hodnot,
graduaci považujeme za p ijatelnou.


Stevens v test seskupení znamének

Test odhaluje nadm rné seskupení stejných znamének odchylek
P edpokladem Stevensova testu je, že z odchylek

.

je n1 počet kladných odchylek a n2 počet

odchylek záporných, jejich součet pak musí dát hodnotu n → n1 + n2 = n. Pokud je počet
skupin kladných znamének označen jako g, pak platí
(41)
(42)
V p ípad , že platí
(43)
je graduace na hladin významnosti α považována za nep ijatelnou. [8]
V tabulce 16 je zobrazen výsledek posledního testu ov ení p esnosti graduace.
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Tabulka 16: Stevens v test seskupení znamének

Stevens v test seskupení
znamének
n1
n2
g
M+
V+
Testovací kritérium
Kritická hranice
TK > KH

INS

ZN HRTAN

7
3
4
2,8
0,44100
1,80702
-1,64485
nezamítáme H0

6
4
4
3
0,57600
1,31762
-1,64485
nezamítáme H0
Zdroj: Vlastní zpracování

Parametr n1 udává hodnotu počtu kladných znamének a parametr n2 hodnotu počtu
znamének záporných odchylek

získaných ze vztahu

. Hodnotu g získáme

součtem počtu seskupení kladných znamének, op t z hodnoty vypočítaných dle vzorce
. Hodnoty parametrů M+ a V+ získáme ze vztahu (41) a (42). Po výpočtu
všech pot ebných parametrů lze vypočítat hodnotu testovacího kritéria, která je dána vztahem
(43). Za kritickou hranici v tomto p ípad

považujeme kvantil

, který získáme

v programu MS Excel pomocí funkce -NORMSINV(1 - α). Protože je hodnota testovacího
kritéria v tší než hodnota kritické hranice, nulovou hypotézu na hladin

významnosti

α nezamítáme a je možné íci, že k nadm rnému seskupení odchylek stejného znaménka
nedošlo.
Po vyhodnocení všech provedených testů lze konstatovat, že graduace vybraných dat
na základ Hendersonovy metody byla p ijatelná. Ve všech p ípadech testování byly nulové
hypotézy na hladin významnosti α nezamítnuty, což hovo í o p ijatelnosti graduace.
Protože bylo nutné pro ov ování graduace použít metodu Hendersenovu, u které
ov ování hladkosti graduovaných hodnot na základ

součtu absolutních hodnot t etích

diferencí nebylo nejlepší, pro další testování byla použita regresní analýza, kde východiskem
bylo proložení dat vhodným trendem.


Parametrické zákony úmrtnosti

V souladu s Gompertzovým zákonem úmrtnosti pro vyhlazení hrubých m r úmrtnosti
na vybraná závažná onemocn ní jsme zvoliti exponenciální funkci ve tvaru
(44)
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Obrázek 19 znázor uje hrubé míry úmrtnosti na ischemické nemoci srdeční ve v kových
skupinách od 20. roku života do v ku 85+ za období 1994 – 2015 (nižší v kové skupiny byly
vynechány z důvodu nulové úmrtnosti), proloženy exponenciální funkcí ve tvaru (44).
Plot of Fitted Model
qx = exp(-15,3573 + 0,14102*x)
0,06
0,05

qx

0,04
0,03
0,02
0,01
0
23

43

63
x

83

103

Obrázek 19: Vyhlazení hrubých m r úmrtnosti pomocí exponenciální funkce – INS
Zdroj: Výstup ze systému Statrgaphics

Simple Regression - qx vs. x
Dependent variable: qx
Independent variable: x
Exponential model: Y = exp(a + b*X)
Coefficients
Parameter
Intercept
Slope

Least Squares
Estimate
-15,3573
0,14102

NOTE: intercept = ln(a)
Analysis of Variance
Source
Sum of Squares
Model
113,104
Residual
0,76065
Total (Corr.)
113,865

Standard
Error
0,197122
0,00333842

Df
1
12
13

T
Statistic
-77,9075
42,2414

Mean Square
113,104
0,0633875

P-Value
0,0000
0,0000

F-Ratio
1784,33

P-Value
0,0000

Correlation Coefficient = 0,996654
R-squared = 99,332 percent
R-squared (adjusted for d.f.) = 99,2763 percent
Standard Error of Est. = 0,251769
Mean absolute error = 0,202449
Durbin-Watson statistic = 0,641055 (P=0,0003)
Lag 1 residual autocorrelation = 0,673147

Obrázek 20: Výstup ze systému Statgraphics potvrzující vhodnost exponenciálního modelu – INS

Hodnoty úmrtnosti na ISN v p epočtu na 100 tis. obyvatel byly proloženy exponenciální
funkcí (44) s koeficienty
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b = 0,14102

a = -15,3573,

a na základ hodnoty indexu determinace R2 = 99,332 % lze tvrdit, že tento model vysv tluje
99,332 % variability hrubých m r úmrtnosti. Dosazením libovolného v ku x do vztahu
qx = exp(-15,3573 + 0,14102*x)
dostaneme vyhlazené (graduované) míry úmrtnosti na ischemické choroby srdeční. Pro
n které v ky jsou takové míry uvedeny v tabulce 17.
Tabulka 17: Vyhlazené míry úmrtnosti - ischemické choroby srdeční pro vybrané v ky

x
20
30
40
50
60
70
80
90

Vyhlazená míra
qx
0,00000359156
0,0000147137
0,0000602786
0,000246947
0,00101168
0,0041446
0,0169794
0,0695605

95,00% interval spolehlivosti
vyhlazených hodnot
dolní hranice
horní hranice
0,00000192479
0,00000670166
0,00000809659
0,0000267389
0,0000337871
0,000107541
0,000139764
0,000436327
0,000572844
0,00178669
0,00232631
0,00738411
0,00936408
0,0307879
0,03739
0,129411

Zdroj: Vlastní zpracování

Pro graduaci hrubých m r úmrtnosti na zhoubný nádor hrtanu lepší shodu jako
exponenciální funkce (R2 = 89,4952 %) prokázala multiplikativní funkce tvaru
(45)

a
která vysv tlila 94,5632 % variability hrubých m r úmrtnosti.
Plot of Fitted Model
qx = exp(-34,1398 + 6,44026*ln(x))

(X 0,0001)
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Obrázek 21: Vyhlazení hrubých m r úmrtnosti pomocí multiplikativní funkce – ZN hrtanu
Zdroj: Výstup ze systému Statrgaphics
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Simple Regression - qx vs. x
Dependent variable: qx
Independent variable: x
Multiplicative model: Y = a*X^b
Coefficients
Parameter
Intercept
Slope

Least Squares
Estimate
-34,1398
6,44026

NOTE: intercept = ln(a)
Analysis of Variance
Source
Sum of Squares
Model
95,0146
Residual
5,46271
Total (Corr.)
100,477

Standard
Error
1,76596
0,445782

Df
1
12
13

T
Statistic
-19,3322
14,4471

Mean Square
95,0146
0,455226

P-Value
0,0000
0,0000

F-Ratio
208,72

P-Value
0,0000

Correlation Coefficient = 0,972436
R-squared = 94,5632 percent
R-squared (adjusted for d.f.) = 94,1102 percent
Standard Error of Est. = 0,674705
Mean absolute error = 0,524213
Durbin-Watson statistic = 0,649065 (P=0,0003)
Lag 1 residual autocorrelation = 0,526109

Obrázek 22: Výstup ze systému Statgraphics potvrzující vhodnost multiplikativního modelu – ZN hrtanu

I když výstup ze systému Statgraphics Centurion potvrzuje relativn

dobrou shodu

s multiplikativním modelem, z obrázku 21 lze konstatovat dobrou shodu p ibližn do 50. roku
v ku, potom multiplikativní model míry úmrtnosti p ibližn do 75. roku v ku podhodnocuje
a pro vyšší v ky nadhodnocuje.
Tabulka 18: Vyhlazené míry úmrtnosti na zhoubný nádor hrtanu pro vybrané v ky

x
20
25
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0

Vyhlazené míry
qx
3,56643E-7
0,00000150093
0,00000485632
0,0000131058
0,0000309703
0,0000661274
0,000130338
0,000240797

95,00% interval spolehlivosti
vyhlazených hodnot
dolní hranice
horní hranice
6,032E-8
0,00000210865
2,81014E-7
0,00000801659
9,71322E-7
0,0000242801
0,0000027347
0,0000628079
0,0000066315
0,000144637
0,0000143588
0,00030454
0,0000284521
0,000597076
0,000052506
0,00110432

Zdroj: Vlastní zpracování

V tabulce 18 jsou proto vyhlazené míry úmrtnosti na zhoubný nádor hrtanu uvedeny
jenom pro vybrané v ky po v k 55 let.
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ZÁV R
V diplomové práci v nované úmrtnosti na závažná onemocn ní a vývoji nákladů
souvisejícími s léčbou t chto onemocn ní byly použity data, která jsou voln dostupná na
internetových stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a Českého
statistického ú adu. P íčin úmrtí na závažné onemocn ní je mnoho, proto byla práce zam ena
na nejčast jší druhy t chto nemocí.
Nejvíce se v České republice v období od roku 1994 po rok 2015 umíralo na kardiologická
onemocn ní. Další v po adí s nejv tším počtem úmrtí jsou onemocn ní na zhoubné
novotvary. Vybrané skupiny onemocn ní byly dále porovnávány z hlediska regionálního
či podle v kové skupiny a pohlaví.
V rámci kardiologických onemocn ní byly vybrány ischemické nemoci srdeční a cévní
nemoci mozku. Nejčast ji na zmi ované p íčiny onemocn ní umírají ženy. P i porovnání
t chto dvou onemocn ní je nejčast jší p íčinou úmrtí ischemická nemoc srdeční.
U zhoubných novotvarů jsou druhy onemocn ní podstatn rozsáhlejší, nejčast ji se však
umírá na onemocn ní hrtanu, průdušnice, průdušek a plic.
V souvislosti s vývojem úmrtnosti jsou důležité i náklady spojené s léčbou t chto
onemocn ní. Podstatnou část výdajů pokrývají zdravotní pojišťovny, které nejvíce finančních
prost edků vynaloží na léčbu nemocí ob hové soustavy a léčbu novotvarů.
Značná část práce je v nována vyhlazování neboli graduaci m r úmrtnosti na vybraná
onemocn ní. Nejd íve je vysv tlen popis jednotlivých metod, které se pro graduaci používají.
Následn byly použity neparametrické neboli mechanické metody, na jejichž základ byla
dále ov ena hladkost a p esnost vyhlazování. Nejlepší hladkost pomocí součtu t etích
diferencí poskytla metoda Schärtlinova pro ischemické nemoci srdeční. U zhoubných
novotvarů byly míry úmrtnosti nejlépe vyhlazeny metodou Wittsteinovou. P i dalším
ov ování p esnosti pomocí p íslušných testů žádná z uvedených metod neposkytovala
dostatečn p esné výsledky. Proto byla vybrána u obou pozorování metoda Hendersenova,
s nejvyšší hodnotou součtu t etích diferencí. Po použití testů na ov ení p esnosti, konkrétn
χ2 testu, znaménkového testu, testu kumulativních odchylek, testu zm ny znamének
a Stevensova testu seskupení znamének se došlo k záv ru, že nulové hypotézy byly u všech
testů nezamítnuté a bylo možné graduaci prohlásit za p ijatelnou.
Poslední kapitola byla v nována porovnání úmrtnosti v důsledku vybraných závažných
onemocn ní v rámci krajů a okresů České republiky. Nejv tší úmrtnost bez rozdílu p íčiny
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onemocn ní je v kraji Ústeckém a okrese Rokycany. Naopak nejmenší úmrtnost je v kraji
Karlovarském a okrese Český Krumlov. Stejným způsobem byla regionáln

porovnána

úmrtnost na zhoubné novotvary a srdeční onemocn ní. Nejv tší úmrtnost na zhoubné
novotvary je v kraji Plze ském, na srdeční onemocn ní v kraji Zlínském, kde je zárove
nejmenší úmrtnost na zhoubné novotvary.
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SEZNAM P ÍLOH
P íloha A: CD – Závažná onemocn ní (data), modely úmrtnosti vybraných onemocn ní
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