Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Mgr. Ivan Kraszkó
Riaditeľ odboru kategorizácie, cenotvorby a hodnotenia liekov
Limbová 2
837 52 Bratislava 37

VEC: Vyjadrenie k podkladom prvostupňového rozhodnutia na
základe Oznámenia o začatí konania z podnetu Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci zníženia úradne určenej
ceny lieku 03132, Gadovist 1,0 mmol/ml injekčný roztok, sol inj 1x15
ml (liek.inj.skl.) (ID návrhu 25613)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“)
zverejnilo dňa 20.05.2022 na svojom webovom sídle v súlade
s ustanoveniami § 74 ods. 3 a § 76 ods. 2 zákona 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 úhrade“)
Oznámenie Ministerstva o začatí konania z vlastného podnetu
Ministerstva vo veci zníženia úradne určených cien liekov zaradených v
zozname kategorizovaných liekov uvedených v zozname, ktorý tvorí
prílohu tohto oznámenia s názvom „MCV návrhy“ (ďalej len „Oznámenie
Ministerstva“), ID návrhu 25613 (ďalej len „Konanie“).
Predmetom Konania je, okrem iných, zníženie úradne určenej ceny
lieku Gadovist 1,0 mmol/ml injekčný roztok, sol inj 1x15 ml
(liek.inj.skl.), ŠÚKL kód: 03132 (ďalej len „Gadovist“), držiteľom
registrácie ktorého je spoločnosť Bayer AG, so sídlom Kaiser-WilhelmAllee 1, 51373 Leverkusen, Nemecko (ďalej len „Bayer AG“).
Podľa § 79 ods. 4 zákona o úhrade účastníci konania majú právo
vyjadrovať sa k podkladom prvostupňového rozhodnutia Ministerstva a
podávať k nim pripomienky do siedmich dní od začatia konania.
Spoločnosť Bayer AG, zastúpená splnomocneným zástupcom
spoločnosťou Bayer, spol. s r.o., so sídlom Twin City, blok A, Karadžičova
2, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, zapísanou v obchodnom
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registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18413/B,
IČO: 35759143, ako držiteľ registrácie lieku Gadovist a účastník Konania,
týmto k Oznámeniu Ministerstva podáva toto vyjadrenie a pripomienky:
I.

Nesprávny návrh úradného určenia ceny lieku Gadovist

Ministerstvo v predmetnom Konaní navrhlo úradne určenú cenu
lieku Gadovist vo výške 60,15 euro, pričom vychádzalo z nasledujúcich
podkladov uvedených v Tabuľke 1:
Tabuľka 1

Ministerstvo pri určení referenčnej ceny lieku Gadovist v Belgicku
vo výške 59,76 euro nepostupovalo správne. Predpokladáme totiž, že
Ministerstvo pri určovaní ceny lieku Gadovist v Belgicku vychádzalo
z formy lieku Gadovist v naplnenej injekčnej striekačke (PFS):
„GADOVIST 1,0 mmol/ml (BAYER) 1 seringue préremplie 15 ml solution
injectable“ – bližšie Tabuľka 2a a Tabuľka 2b.
Tabuľka 2a

Zdroj:
https://ondpanon.riziv.fgov.be/SSPWebApplicationPublic/fr/Public/Produc
tSearch
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Tabuľka 2b

Zdroj:
https://www.cbip.be/fr/chapters/20?frag=16303&trade_family=11437
Predmetná forma lieku Gadovist - naplnená injekčná striekačka (PFS) - na
Slovensku prislúcha liekom so ŠÚKL kódmi, ktoré majú samostatné číslo
registrácie a nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov:
Reg číslo

Kód

Liek / Doplnok

48/0090/21-S

6802B

Gadovist 1,0 mmol/ ml sol iru 1x15 ml
(striek.inj.napl.plast.)

48/0090/21-S

40151

Gadovist 1,0 mmol/ ml sol iru 1x15 ml
(striek.inj.napl.skl.)

Na tomto mieste by sme chceli zdôrazniť, že liek Gadovist, ktorý je
predmetom tohto Konania v zmysle Oznámenia Ministerstva, má formu
sklenenej injekčnej liekovky (vial). Máme teda za preukázané, že
v prípade (i) lieku Gadovist, ktorý je predmetom Konania - forma sklenenej
injekčnej liekovky (vial) a (ii) lieku GADOVIST 1,0 mmol/ml (BAYER) 1
seringue préremplie 15 ml solution injectable – forma naplnenej injekčnej
striekačky (PFS) ide o dva odlišné lieky, ktoré pre účely úradného
určenia ceny lieku Gadovist v Slovenskej republike nie je možné
zamieňať.
Nad rámec vyššie uvedeného si dovoľujeme Ministerstvo
upozorniť na skutočnosť, že liek Gadovist vo forme sklenenej injekčnej
liekovky (vial) bol v Belgicku vyňatý z úhrady od 1. 1. 2022 a nemá
ani úradne určenú t. j. nie je zaradený v oficiálnej belgickej databáze
liekov s úradne určenými cenami.
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Vyňatie lieku Gadovist vo forme vial z úhrady v Belgicku bolo publikované
v úradnom vestníku MONITEUR BELGE / BELGISCH STAATSBLAD N.
338 dňa 21. 12. 2021, str. 121392 a str. 121403 (Zdroj:
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/summary.pl).
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V zmysle ustanovení § 2 písm. e) zákona o úhrade je úradne určenou
cenou lieku v inom členskom štáte Európskej únie cena lieku pri prvom
predaji na území iného členského štátu, ak je táto cena úradne určená
alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v tomto členskom štáte, inak
iná cena úradne určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v
tomto členskom štáte prepočítaná na cenu pri prvom predaji na území
tohto členského štátu alebo najnižšia cena úradne určená alebo
regulovaná vecne príslušným orgánom v inom členskom štáte, ak cenu
lieku.
Z vyššie citovaného ustanovenia zákona o úhrade je evidentné, že
pri úradnom určovaní cien liekov je nutné zohľadňovať výlučne identické
lieky a to vrátane ich formy. Máme za to, že uvedené dve formy lieku
Gadovist - injekčná sklenená liekovka a naplnená injekčná striekačka toto
kritérium nespĺňajú, nakoľko jednoznačným spôsobom odlišujú jeden typ
lieku Gadovist od druhého.
Tomuto argumentu svedčí aj skutočnosť, že na Slovensku má liek
Gadovist vo forme injekčnej sklenenej liekovky unikátne registračné číslo
odlišné od unikátneho registračného čísla pre liek Gadovist vo forme
naplnenej injekčnej striekačky.
Z uvedeného dôvodu teda ide o dva rozdielne a jedinečné lieky,
ktoré je pre účely úradného určovania ich ceny nutné striktne odlišovať
a preto aj pri určovaní európskej referenčnej ceny lieku Gadovist na
Slovensku by sa mali brať do úvahy iba referenčné ceny toho istého lieku
Gadovist v iných členských štátoch Európskej únie.
Vo svetle vyššie uvedeného teda máme za to, že cenu lieku
Gadovist v Belgicku nie je možné použiť pri úradnom určovaní ceny lieku
Gadovist v Slovenskej republike v rámci Konania. Podľa našich zistení:
 prvou najnižšou cenou lieku Gadovist je cena lieku Gadovist v
Bulharsku s prepočítanou cenou 59,76 euro (116,88 BGN / menový kurz
1,9558
BGN/EUR
v 03/2022;
zdroj:
http://portal.ncpr.bg/registers/pages/register/list-medicament.xhtml),
 druhou najnižšou cenou lieku Gadovist je cena lieku Gadovist
v Rumunsku s prepočítanou cenou 60,94 euro (300,58 RON / menový
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kurz 4,9326 RON/EUR v 03/2022; zdroj: 01.03.2022_Catalogul-Publicnational-al-preturilor-maximale-ale-medicamentelor-de-uz-uman_3.xlsx);
 treťou najnižšou cenou lieku Gadovist je cena lieku Gadovist
v Luxembursku
66,52
euro
(zdroj:
https://legilux.public.lu/search/B/?fulltext=&sort_type=datePublication&on
ly_memorials=false&statut=en_vigueur&page_size=25&only_consolidate
d=false&sort_order=DESC&thematique=liste)
Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme Ministerstvu, aby pri
určení ceny lieku Gadovist v rámci Konania vychádzalo z nasledovných
troch najnižších cien lieku Gadovist spomedzi úradne určených cien lieku
Gadovist v iných členských štátoch Európskej únie, a teda úradne určilo
európsku referenčnú cenu lieku Gadovist vo výške 62,41 euro (Tabuľka
3).
Tabuľka 3

II.

Návrh

Na základe uvedených skutočností Bayer AG týmto žiada, aby
Ministerstvo prehodnotilo podklady pre návrh úradne určenej ceny lieku
Gadovist v zmysle Oznámenia Ministerstva, akceptovalo spoločnosťou
Bayer AG formulované argumenty uvedené v tomto vyjadrení a najmä
návrhy uvedené v Tabuľke č. 3 vyššie a rozhodlo, že úradne určená cena
lieku Gadovist 1,0 mmol/ml injekčný roztok, sol inj 1x15 ml
(liek.inj.skl.), ŠÚKL kód 03132, sa neznižuje.
Ďakujeme.
S pozdravom,
V mene spoločnosti Bayer AG
Bayer, spol. s r.o.
MUDr. Renáta Kročková, MPH.
Market Access Director
splnomocnený zástupca

