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Registry a data z reálné klinické
praxe (RWE)



Definice 

US FDA:

“Healthcare information derived from multiple sources outside of typical clinical research settings, 
including electronic medical records (EMRs), claims and billing data, product and disease registries, 
and data gathered by personal devices and health applications.”

“These data sets can effectively complement the knowledge gained from “traditional” clinical 
trials, whose well-known limitations make it difficult to generalize findings to larger, more inclusive 
populations of patients, providers, and healthcare delivery systems or settings reflective of actual 
use in practice.”



RWD/RWE

REAL-WORLD 
DATA

REAL-WORLD 
EVIDENCE

• Data o zdravotním stavu nebo 
způsobu poskytování zdrav. služeb 
zachycena v rozmanitých zdrojích

• Často povaha BIG DAT
• 4V – volume, velocity, variety, 

value

• Evidence vytvořena 
analýzou/syntézou RWD s cílem 
identifikovat efekty různých 
intervencí/zdravotních politik



4 hlavní typy RWD

Klinická data

EHR/EMR

Registry

Neintervenční sledování

Administrativní data 

Zdravotní pojišťovny („claims“ = vykázaná/hrazená péče)

ÚZIS – NRHZS v rámci NZIS

Data o distribuci LP (DIS-13) – dodávky na CZ trh/exporty

Pacientská/populační data

PRO (Patient Reported Outcomes)

Sběry dat organizované pacienty (např. PKU, SMA)

Fitness náramky, trackery, „wearables“

Nové zdroje dat

Sociální sítě

Mobilní telefony



3 základní zdroje RWD

Typ Výhody Omezení

EHR Aktuální odraz klinické praxe
Dlouhodobý follow-up
Detailní klinická + laboratorní data

Specifické místu a času (lokální zvyklosti)
Variabilita systémů a nízká propojenost a 
interoperabilita
Nízká míra sdílení mezi poskytovateli z.p.

Registry Detailní klinická data pro vybranou 
populaci
Specificky zakládány pro určitou 
diagnózu/podskupinu pacientů 
nebo typ léčby

Často malé soubory 
Jen klinické údaje
Formát je specifický pro dané 
onemocnění – limitace kombinovat s 
jinými registry

Administrativní data 
plátců

Reálný otisk interakce mezi 
poskytovatelem/pacientem a 
plátcem
Info o dg., proceduře, poskytovateli 
a léčivech
Detailní náklady z perspektivy 
plátce
Velké vzorky pacientů

Chybí klinická data (stadium 
onemocnění, výsledky testů)
Odráží kontrakty plátce-poskytovatel, 
které se mohou lišit
Co není vykázáno nevidíme
Plně pod kontrolou plátců



Výhody RWE vs. RCT

Účinnost v reálné praxi (effectiveness)

Různé intervence

Dlouhodobé přínosy/rizika

Rozmanitá populace pacientů (neselektovaná inclusion/exclusion)

Široká paleta parametrů („outcomes“)

Reálné čerpání zdrojů zdravotní péče

Reálná dávka, compliance/adherence



Farmakoekonomika/nákladová efektivita

Silný důraz na data z reálné klinické praxe: guidelines ISPOR/ČFES

Reálná praxe

Effectiveness/efficiency

Klinické studie

Efficacy



RWE data dle typu

Klinická

Zástupné (surrogate/intermediate) parametry

Tvrdá (dlouhodobá) data – komplikace, perzistence, bezpečnost

Ekonomická

Čerpání zdravotní péče

Náklady/ceny

Nepřímé (sociální) náklady/ztráta produktivity

PRO (Patient Reported Outcomes)

Kvalita života, preference pacienta

Funkční status, míra invalidity

Absentismus, prezentismus



Příklad – klinické outcomes

Dlouhodobá účinnost/bezpečnost/perzistence na léčbě

Psoriáza (BIOREP) RS (REMUS)



Příklad – ekonomické outcomes
Cost-of-illness: náklady

Vstupy do FE analýz (CEA/BIA)

Náklady u cystické fibrózy



Příklad – PRO outcomes

Kontrola onemocnění z pohledu pacienta, kvalita života, pracovní produktivita

Pracovní produktivita (prezentismus)



Registry



Klasifikace registrů

Nemocných s určitou diagnózou bez ohledu na léčbu (diagnóza)

Rozsáhlé, administrativně nákladné

Je možné sledovat epidemiologii a dlouhodobou prognózu

Nemocných léčených určitým typem léčby (lékové)

Jeden lék x skupina (DMDs)

Mezinárodní x národní x regionální



PSORIÁZA: Registry v evropě (Amin 2018)

Název Země Počet pacientů

PSODIT Itálie 12 838

BADBIR UK 12 314

PsoReg Švédsko 3 663

PsoBest Německo 3 500

DERMBIO Dánsko 3 000

Psobioteq Francie 2 600

Biobadaderm Španělsko 1 887

BIOREP ČR 1 825

PsoRA Rakousko 1 500

Reg. of SLO pso patients Slovinsko 905

Swiss DNTT Švýcarsko 500



Je nutné jasně definovat kohortu



Propojení s jinými registry

Koch-Hekriksen 2011



Mezinárodní publikace – srovnání BIOREP vs. jiné 
země

Pacienti se v ČR dostanou na BL po 22 letech trvání 
nemoci a 10 letech nezhojené psoriázy

Mají PASI 20 (2x indikační hodnota)

Hodnotu života (DLQI) 17 (více než 3x požadovaná 
minimální hodnota)

Moderní biologická léčba je nasazována příliš pozdě a 
při extrémně vysoké aktivitě onemocnění

International Journal of Dermatology 2017



18

Institut pro zdravotní ekonomiku 
a technology assessment o.p.s.

Václavská 316/12, Praha 2 
info@iheta.org


