Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky
Limbová 2
837 52 Bratislava
V Bratislave, 7. 4. 2022
ID návrhu: 24020
Splnomocnený zástupca:

PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
Pribylinská 2/A, 831 04, Bratislava

VEC: Pripomienka ku konaniu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
a zverejnenému Podkladu prvostupňového rozhodnutia vo veci prehodnotenia úhrad

Spoločnosť PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. ako splnomocnený zástupca ViiV
Healthcare BV, Van Asch van Wijckstraat 55H, LP Amersfoort, 3811, Holandsko (ďalej ako
„spoločnosť PHOENIX“), je účastníkom konania vedeného pod ID 24020, a to ako držiteľ
registrácie nasledovných liekov:
1.
1459B, Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg, tbl flm 30x50 mg/600 mg/300 mg (fľ.HDP)
zaradeného v referenčnej skupine J05AR13 Lamivudin, abakavir, dolutegravir, p.o.
300 mg/600 mg/50 mg (30 ks) (ďalej len „J05AR13 Lamivudin, abakavir, dolutegravir”)
2.
2097D, Dovato 50 mg/300 mg filmom obalené tablety, tbl flm 30x50 mg/300 mg
(fľ.HDPE) zaradeného v referenčnej skupine J05AR25 Dolutegravir a lamivudin p.o.
50 mg/300 mg (30 ks) (ďalej len „J05AR25 Dolutegravir a lamivudin”).
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) zverejnilo dňa
31. 3. 2022 na svojom webovom sídle Oznámenie o začatí konania z podnetu Ministerstva vo veci
revízie úhrad liekov zaradených v Zozname kategorizovaných liekov, ID 24020 vo veci
prehodnotenia úhrad poisťovne v súlade so zákonom č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach
úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného
poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o rozsahu“) a vyhláškou

č. 435/2011 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o spôsobe určenia štandardnej
dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva (ďalej
len „Vyhláška“), ako aj výzvu na vyjadrenie sa k podkladom prvostupňového rozhodnutia.
Ministerstvo navrhuje nasledovné zníženie ÚZP2:
„pre referenčnú skupinu J05AR13 Lamivudin, abakavir, dolutegravir sa maximálna výška úhrady zdravotnej
poisťovne za štandardnú dávku liečiva určuje vo výške 26,290 eur;
pre referenčnú skupinu J05AR25 Dolutegravir a lamivudin sa maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za
štandardnú dávku liečiva určuje vo výške 21,133 eur;“
Spoločnosť PHOENIX s navrhovanou výškou ÚZP2 uvedenou v podkladoch prvostupňového
rozhodnutia nesúhlasí a považuje ju za neopodstatnenú.
V súlade s Vyhláškou, § 9, ods. 3, sa prehodnotenie úhrad poisťovne pre referenčnú skupinu
vykonáva tak, že „Ak sa zmenila referenčná cena lieku, úhrada poisťovne pre referenčnú skupinu sa určí tak,
aby podiel maximálnej výšky doplatku poistenca za referenčný liek a maximálnej ceny referenčného lieku vo verejnej
lekárni zostal nezmenený.“ V zmysle uvedeného ustanovenia by maximálna výška ÚZP2 pre
referenčné skupiny nemala byť prehodnotená a mala by byť ponechaná na terajšej úrovni.
Ministerstvo v zmysle § 70 ods. 1 Zákona o rozsahu v konaní je povinné dbať na zachovanie práv
a právom chránených záujmov účastníkov konania a iných osôb. To zahŕňa napr. aj právo
pacientskej verejnosti na dostupnosť liekov bez neodôvodnených doplatkov. V situácií, keď má
Ministerstvo možnosť na základe vlastného podnetu prehodnotiť charakteristiky konkrétnej
úhradovej alebo referenčnej skupiny spôsobom, ktorý by mohol byť na ujmu účastníka konania
alebo tretej osoby, ale aj možnosť prehodnotiť charakteristiky konkrétnej úhradovej alebo
referenčnej skupiny spôsobom, ktorý je výhodnejší pre pacientov, je povinný zvoliť práve druhú
alebo tretiu z možností, ktorá zodpovedá povinnosti Ministerstva podľa § 70 ods. 1 Zákona
o rozsahu.
Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody, si týmto dovoľuje spoločnosť PHOENIX
Ministerstvo požiadať aby rozhodlo tak, že ponechá ÚZP2 na terajšej úrovni:
• pre referečnú skupinu J05AR13 Lamivudin, abakavir, dolutegravir vo výške 26,360 eur;
• pre referenčnú skupinu J05AR25 Dolutegravir a lamivudin vo výške 21,244 eur.
Za kladné vybavenie vopred ďakujem. Ostávam s úctivým pozdravom,

PharmDr. PhDr. Matej Petrovič, MPH
Osoba splnomocnená zastupovať PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
Market Access Manager
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