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ZTRACENÉ ROKY ZDRAVÉHO ŽIVOTA 
V ČESKÉ REPUBLICE

LOST YEARS OF HEALTHY LIFE IN THE CZECH REPUBLIC

JAROSLAV KŘÍŽ

Úvod

Zdravotní stav populace lze charakterizovat mno-
ha ukazateli; nejčastěji se užívají data o úmrtnos-
ti a nemocnosti, o naději na dožití nebo letech proži-
tých ve zdraví. V květnu 2014 vydala Světová zdra-
votnická organizace (WHO) rozsáhlý soubor no-
vých výpočtů let života poškozených a ztracených  
v důsledku nemocí a jejich následků a předčasných úmr-
tí, zahrnutých do ukazatele Disability-Adjusted Life Ye-
ars (DALYs). Údaje o DALYs jsou dostupné na inter-
netových stránkách WHO a jsou k dispozici pro všech-
ny země světa (1, 2). Výpočty ztracených let života byly 
WHO prezentovány i v minulosti, nynější data však  
v důsledku nových metodických úprav nelze srovnávat 
s daty před rokem 2013. 

Metoda stanovení DALYs

Harvardská univerzita na objednávku Světové banky 
vyvinula ukazatel sumární zátěže společnosti z nemocí 
– roky života poškozeného nemocí, resp. zdravotní ne-
způsobilostí (disabilitou) a předčasným úmrtím a v roce 
2000 ho přijala, jako oficiální měřítko zátěže společnos-
ti z nemocí, Světová zdravotnická organizace – WHO. 
Ukazatel má anglickou zkratku DALY (Disability-Adjus-
ted Life Year) a zahrnuje každé poškození života zdra-
votní neschopností či nemohoucností (se započítáním 
závažnosti zdravotní poruchy pro kvalitu života) a před-
časným úmrtím. 1 DALY znamená jeden ztracený rok 

SOUHRN
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zdravého, kvalitního života. Uveďme příklad: když ně-
kdo ztratí dva roky života následkem nemoci a k tomu 
trpí 20 % disabilitou po dobu 5 let, DALY z této ne-
moci je 2 + (0,2 x 5) = 3,0 DALYs. Další ztracená léta 
způsobují předčasná úmrtí. Součet všech DALY v dané 
populaci je měřítkem zátěže, jakou nemoci v souhrnu 
představují. Charakterizují zátěž společnosti jako celku 
a neužívají se k posuzování zdravotní situace u jednot-
livých osob. 

Postup stanovení DALY je popsán na stránkách WHO 
(3) a na stránkách e-learning kurzu ministerstva zdravot-
nictví ČR (4). Oficiální český překlad DALYs je Roky ži-
vota vážené disabilitou (Česká demografická společnost: 
Anglické a české termíny pro souhrnné ukazatele zdra-
votního stavu obyvatelstva). V článku nebude tento ter-
mín používán, protože není pro čtenáře Hygieny běžný  
a není příliš srozumitelný při komunikaci s politickou 
sférou, natož s veřejností. V souladu s výkladem defini-
ce DALY na stránkách WHO (3) zde bude užíván zkrá-
cený pojem „ztracený rok zdravého života“ nebo zkratka 
DALY. DALYs je anglický plurál této zkratky.

Hodnoty DALYs jsou v podkladech WHO jednak 
jako hrubé (reálné) míry, jednak věkově standardizova-
né, analogicky jako existují hrubé míry úmrtnosti a stan-
dardizované úmrtnosti. Je obecně známo, že s věkem 
úmrtnost významně stoupá a nebylo by možné srovná-
vat mezi sebou úmrtnost, či ztracená léta života ve stá-
tech s nestejným stářím populace. Tuto nevýhodu od-
straňuje věková standardizace, pomocí které se ztracená 
léta života přepočtou na (modelově) stejný věk ve všech 
srovnávaných státech.
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DALYs v České republice, vývoj a srovnání  

se zahraničím

V České republice, podle údajů WHO (1) nemoci, 
jejich následky a předčasná úmrtí, způsobily v r. 2012 
ztrátu 3 428 900 roků zdravého života. Je to 32,35 % 
z ideálního celkového potenciálu zdravého života 10,6 
milionu obyvatel Česka. Na obr. 1 jsou uvedeny počty 
DALYs v reálných číslech u vybraných skupin nemocí  
a diagnóz. Je patrné, že na ztracených letech zdravého 
života se podílejí hlavně neinfekční nemoci, při podrob-
nějším členění pak zejména kardiovaskulární onemoc-
nění (KVO) a malignity. Protože jsou také k dispozici 
údaje o DALYs pro rok 2000, získané stejnou metodi-
kou, lze je na obrázku 1 porovnávat. 

Citovaný soubor WHO (1) obsahuje data o mnoha 
dalších nemocech, které nejsou uvedeny v obr. 1. Např. 
hypertenze měla v roce 2000 na svědomí 24 600 DA-
LYs, v roce 2012 pak výrazně víc – 38 300 r. a podobně 
se zvýšily DALYs u diabetu mellitu ze 76 100 na 98 100. 
U unipolární deprese DALYs od r. 2000 do 2012 mír-
ně stouply z 100 100 na 100 600. K výraznému zvýše-
ní DALYs došlo u Alzheimerovy choroby z 36 800 na 
53 700, u HIV/AIDS z 200 na 600 roků a u muskulos-
keletálních chorob z 225 700 na 252 200 roků. DALYs 
u neúmyslných úrazů klesly z 307 200 na 182 700 ze-
jména snížením ztracených roků ze silničních úrazů a  
z pádů. Uvedené počty ztracených roků jsou reálná, „hru-
bá“ čísla, která neumožňují mezinárodní srovnávání. 

K porovnávání mezi zeměmi je určen soubor dat, kde 
jsou DALYs věkově standardizovány (2). Na obrázku 2 

je pro ilustraci vybráno 7 evropských zemí od Švýcarska, 
s nejnižšími DALYs v Evropě (obdobné hodnoty má Is-
land), po Ruskou Federaci, s nejvyššími hodnotami. Na 
obrázku jsou také data pro rok 2000, pořízená stejnou 
metodikou jako pro r. 2012, umožňující úvahu o změ-
ně, ke které došlo za 12 let. Je patrné, že celkové počty 
ztracených let se mezi roky 2000–2012 ve všech státech 
uvedených na obrázku snížily. Standardizované hodnoty  
na obr. 2 nelze srovnávat s hrubými (absolutními) hod-
notami na obr. 1.

Při srovnání let 2000 a 2012 se v zemích západní Ev-
ropy pohybuje snížení DALYs mezi 14–16 %, v Česku, 
na Slovensku a v Bulharsku okolo 18 % a v Rusku dosáh-
lo 32 %. Dva roky (2000 a 2012) sice nestačí k přesněj-
šímu vymezení trendu, přesto je možno konstatovat, že 
se celková zátěž společnosti z nemocí v Evropě snižuje;  
v ČR činilo snížení v roce 2012 18,6 % oproti roku 2000. 

Diskuse

Faktory, které determinují počet ztracených let zdra-
vého života DALYs, jsou efektivita léčení a rychlost vy-
léčení nemocí a úspěšnost primární a sekundární pre-
vence. Data o počtu ztracených roků zdravého života 
DALYs mají pro politickou a ekonomickou reprezen-
taci a pro laickou veřejnost větší význam než jiné uka-
zatele zdravotního stavu obyvatelstva. Dávají názorněj-
ší představu o zátěži, jakou jsou pro společnost nemo-
ci. Úmrtnost či nemocnost jsou ukazatele, které se ne-
snadno uplatňují při posuzování konkrétních celospole-
čenských dopadů a jsou politiky vnímány jen povrchně. 
Kromě toho jsou DALYs univerzálním ukazatelem, který 
je použitelný pro hodnocení společenské závažnosti kte-
rékoli choroby. Ztracené roky zdravého života v důsled-
ku nemocí nebo předčasných úmrtí jsou srozumitelné  
a jejich ekonomický dopad lze vyjádřit finančně. Na roz-
díl od jiných vyspělých států však zatím v Česku chybí 
konvenční finanční ekvivalent ztraceného roku zdravé-
ho života, i když se už první úvahy o jeho ceně objevi-
ly (5, 6). Odhady okolo 800 000 Kč/DALY lze poklá-
dat za racionální a dobrý podklad k další diskusi. V Bri-
tánii se pro hodnocení nákladové efektivity užívá cena 
20–30 tisíc liber za získaný rok kvalitního života (600 
tisíc až 1 milion Kč podle současného kurzu libry), část-
ka odpovídající českým odhadům. 

Pokles „poškozených či ztracených“ let života v Ev-
ropě v letech 2000–2012 je důkazem pozitivního vý-
voje zdravotního stavu populace. Je také faktorem, kte-
rý významně přispívá k růstu potenciálu pracovní síly. 
Úbytek ztracených let zdravého života od roku 2000 do  
r. 2012 v ČR o 89 500 roků, znamená stejný přírůstek 
roků kvalitního zdravého a produktivního života. Je zřej-
mé, že vnitřní rezervy státu ve zlepšování zdraví popula-
ce mohou být významným zdrojem růstu pracovní síly, 
jistě lepším a levnějším než nejistá imigrace ze zahrani-
čí. Pokud by se použil výše zmíněný finanční ekvivalent 
1 DALY = 800 000 Kč, snížení ztracených let zdravé-
ho života o 89 500 by znamenalo přínos 71,6 mld. Kč.

Vlastní výpočty DALYs v potřebném objemu dat Čes-
ká republika nemá k dispozici, databáze WHO (1, 2) však 
tento deficit mohou nahradit. Mají výhodu jednotné me-
todiky pro všechny země světa a poměrně dobrou srov-
natelnost výsledků.

Obr. 2: Ztracené roky zdravého života – DALYs na 100 tis. Standardizováno na 
věk. R. 2000 a 2012. Podle WHO 2014.

Obr. 1: Ztracené roky života DALYs, ČR r. 2000 a 2012. Podle WHO 2014.
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Údaje o ztracených letech zdravého života jsou cen-
ným podkladem pro pochopení zátěže společnosti a ná-
rodohospodářských ztrát, které působí nemoci a před-
časná úmrtí a dávají představu o dimenzi strádání, ja-
kou nemoci přinášejí. I když v ČR došlo od roku 2000 
do roku 2012 k poklesu ztracených roků zdravého živo-
ta, ztráta téměř 3,5 mil. roků/r. v roce 2012 je stále pří-
liš vysoká. Používání údajů o ztracených letech zdravé-
ho života je v České republice dosud sporadické. 
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