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Vec : Pripomienka k podkladom prvostupňového rozhodnutia ministerstva zdravotníctva
vo veci zníženia úradne určených cien liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov,
zverejnenému na webovom sídle 20.mája 2022.

Vážený pán riaditeľ, MERCK spol.s r.o. , ako splnomocnený zástupca spoločnosti Merck Serono S.p.A.,
chce touto cestou podať pripomienku k podkladom prvostupňového rozhodnutia ministerstva zdravotníctva
zverejnenému na webovom sídle 20.mája 2022 ( ID 25613 ).
Jedná sa o návrh úradne určenej ceny pre dole uvedený liek :

ŠÚKL kód

01936

ATC
kód

Názov lieku

Doplnok k názvu

Držiteľ registrácie

H01AC01 Saizen 8 mg/ ml injekčný roztok v náplni sol ise 1x1,50 ml/12 mg (náplň skl.) Merck Serono S.p.A.

MERCK spol. s r.o. Dvořákovo nábrežie 4 810 06 Bratislava 16, Slovakia
IČO: 31338101, IČ pre DPH: SK2020333678, DIČ: 2020333678
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka číslo: 3975/B
Tel: +421 (0) 249 267 222, Fax: +421 (0) 249 267 777, slovakia@merckgroup.com

Radi by sme touto cestou poukázali na skutočnosti v krajinách uvedených v návrhu MZ SR (ID návrhu 25613 )
Podklady pre návrh úradne určenej ceny
Štát (1.ce na)

Štát (2.ce na)

Štát (3.ce na)

Lotyšsko

Maďarsko

Rumunsko

Lotyšsko : vyššie uvedený liek sa nenachádza v identickom balení,to znamená,že cena pre tento liek
nie je zverejnená. Cena,ktorú použilo MZ SR sa týka liekovej formy - prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
a nie aktuálnej liekovej formy - Injekčný roztok v náplni ( viď.nižšie)
https://www.vmnvd.gov.lv/lv/kompensejamo-zalu-saraksti
https://www.vmnvd.gov.lv/lv/m-saraksts

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, navrhujeme ponechať súčasne platnú úradne určenú cenu lieku,
ktorá spĺňa podmienky cenotvorby (viď.nižšie):
ATC

Kód

Názov lieku

Doplnok

H01AC01 01936 Saizen 8 mg/ ml injekčný roztok v náplni sol ise 1x1,50 ml/12 mg (náplň skl.)

Ďakujeme za preštudovanie našich argumentov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
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Úradne
určená cena
lieku
194,61 €

