
 

Koszty stosowania zdalnego monitorowania ICD w Europie  
– randomizowane badanie kliniczne   
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 Badanie „EuroEco (European Health Economic Trial on Home Monitoring in ICD Patients): a 
provider perspective in five European countries on costs and net financial impact of follow-up with or 
without remote monitoring”, akronim EuroEco, przeprowadzono w celu oceny kosztów stosowania 
zdalnego monitorowania (RM) wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów (ICD), zarówno z 
perspektywy świadczeniodawcy – ośrodka wszczepiającego i kontrolującego urządzenie, jak i płatnika 
(w polskich warunkach byłby to Narodowy Fundusz Zdrowia).  

 Niniejsze badanie było randomizowanym badaniem klinicznym bez zaślepienia, do którego 
kwalifikowali się wszyscy dorośli pacjenci poddawani implantacji układu ICD z możliwością 
prowadzenia RM i którzy wyrazili pisemną zgodę na udział w badaniu. Pacjenci byli randomizowani 
1:1 do grupy z RM oraz grupy konwencjonalnej, bez możliwości stosowania RM. Trzy wizyty kontrolne 
były obligatoryjne w obu grupach: w ciągu sześciu tyg. po implantacji oraz po 12 i 24 miesiącach. W 
grupie RM, częstotliwość transmisji oraz sposób organizacji poradni pozostawiono do decyzji 
badaczy. W grupie konwencjonalnej, stosowano standardowy model opieki, charakterystyczny dla 
danego ośrodka.  

W trakcie badania zbierano dokładne dane na temat zużycia zasobów: wizyt planowych oraz 
nagłych, hospitalizacji, dodatkowych badań lub konsultacji związanych z udziałem w programie. Czas 
pracy lekarzy, pielęgniarek i techników był skrupulatnie notowany, wliczając w to konsultacje 
telefoniczne, konsylia itd.; do monitorowania czasu personelu medycznego stosowano specjalny 
program komputerowy. Przeprowadzono również pomiar jakości życia pacjentów, stosując 
kwestionariusz SF-36. Koszty opieki w obu grupach szacowano na podstawie średniego zużycia 
zasobów w całej grupie badanej oraz kosztów jednostkowych charakterystycznych dla danego kraju i 
wyrażano w Euro. Z góry założono subanalizę dotyczącą rozkładu kosztów w państwach o różnym 
sposobie refundacji RM. Kalkulację próby przeprowadzono dla założenia o skróceniu całkowitego 
czasu poświęcanego dla danego pacjenta w grupie RM o 14.5 minuty, co przy poziomie istotności 5% 
i mocy testu 80% dało docelową liczebność grupy na poziomie 312 pacjentów.  

 Pomiędzy lipcem 2008 i lipcem 2011, w 17 ośrodkach z sześciu krajów, do badania włączono 
303 pacjentów: 159 do grupy RM i 144 do grupy kontrolnej. Charakterystyka podstawowa pacjentów: 
wiek 62±13 lat, 80% mężczyzn, średnia frakcja wyrzucania lewej komory (EF) 39.4±15.1, profilaktyka 
pierwotna 51%, stan po wymianie ICD 12%, stosowanie leków antyarytmicznych 23%. Grupy badane 



 

były porównywalne, poza większym odsetkiem pacjentów z ICD wszczepionym w ramach profilaktyki 
pierwotnej w grupie RM (57% vs. 44%, p=0.03). Średni czas obserwacji wyniósł 21.8±6.3 miesiące. 
20% pacjentów zakończyło z różnych przyczyn udział w badaniu przed ostatnią wizytą kontrolną (w 
tym zgon u  7%). Średni czas obserwacji w tej grupie wyniósł 11.9±8.3 mies. 

W grupie RM istotnie rzadziej dochodziło do wizyt kontrolnych ogółem: 5.53 vs. 3.79 
(p<0.001), głównie z powodu redukcji wizyt planowych (2.84 vs. 4.92, p<0.001), ale zarówno wizyty 
nagłe, jak i inne formy kontaktu z ośrodkiem były istotnie częstsze w tej grupie, odpowiednio: 0.95 vs. 
0.62 i 1.95 vs. 1.01. Wyniki te nie przełożyły się na redukcję czasu opieki całego personelu nad 
pacjentem (pierwszorzędowy punkt końcowy): 176 min vs. 178 min, ale czas pracy lekarza uległ 
niewielkiemu skróceniu w grupie RM: 64 min vs. 73 min (p=0.03). Nie odnotowano również istotnej 
różnicy w ryzyku hospitalizacji, czasu hospitalizacji lub częstości innych konsultacji lekarskich 
pomiędzy grupami. Nie odnotowano istotnej różnicy w jakości życia.  

Średni koszt opieki nad pacjentem z ICD liczony z perspektywy świadczeniodawcy nie różnił 
się istotnie pomiędzy grupami: 204€ vs. 213€ (zakres różnicy -36€ do 54€). Z perspektywy płatnika za 
świadczenia również nie wykazano istotnej różnicy w średnim koszcie opieki nad pacjentem z ICD: 
4881 € vs. 4307€ (p=NS), a wynik ten był związany głównie z nieco mniejszym kosztem hospitalizacji 
w grupie RM: 4076€ vs. 3475€ (p=NS).  

Wyniki wyglądały nieco inaczej, kiedy oddzielnie analizowano poszczególne kraje. W Belgii, Hiszpanii i 
Holandii gdzie RM nie ma finansowania RM ze środków publicznych, wpływy z kontroli pacjentów w 
grupie konwencjonalnej były wyższe niż w grupie RM, a koszty ponoszone przez płatnika były również 
odpowiednio wyższe w grupie konwencjonalnej. W Niemczech i Wielkiej Brytanii gdzie RM jest 
finansowane, zysk świadczeniodawcy był zdecydowanie wyższy w grupie RM, ale koszty ponoszone 
przez płatnika nie różniły się istotnie pomiędzy grupami.  

Autorzy nie analizowali pacjentów z układami resynchronizującymi: obecnie prowadzone jest 
rozszerzone badanie obejmujące jedynie pacjentów z CRT.  

 Podsumowując, niniejsze randomizowane badanie kliniczne wskazuje, że koszty związane z 
prowadzeniem zdalnego monitorowania pacjentów z ICD, zarówno z perspektywy świadczeniodawcy, 
jak i płatnika za świadczenia, zależą głównie od sposobu finansowania tego świadczenia w danym 
kraju. Wydaje się, że refundacja tego świadczenia nie wiąże się z wyższymi kosztami ponoszonymi 
przez płatnika za świadczenia opieki zdrowotnej.  
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