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Vec: doplnenie žiadosti
Žiadosť o zaradenie poskytovateľa ENDOMED, s.r.o. – gastroenterologická ambulancia do
zoznamu pracovísk oprávnených indikovať a podávať liečbu IBD
Žiadosť o zmenu indikačného obmedzenia – o rozšírenie zoznamu pracovísk, v ktorých je možné
indikovať kompletne hradenú liečbu pre nešpecifické zápalové ochorenia čreva, a to:
vedolizumab - L04AA33,
ustekinumab L04AC05,
tofaticinib L04AA29
Gastroenterologická ambulancia, ENDOMED, s.r.o., Americká trieda 17, 040 13 Košice
povolenie MZSR č. S11172-2020-ONAP
Odôvodnenie:
žiadame o rozšírenie centier biologickej liečby o indikačné a aplikačné odborné pracovisko
v biologickej liečbe nešpecifických zápalových ochorení čreva:
Gastroenterologická ambulancia, Americká trieda 17, 040 13 Košice
Dôvodom našej žiadosti je fakt, že gastroenterologická ambulancia zabezpečuje a poskytuje
komplexnú starostlivosť o pacientov s chorobami gastrointestináleho traktu. Veľkú skupinu týchto
pacientov tvoria aj pacienti s IBD – nešpecifickými zápalovými ochoreniami čreva. V poslednej
dobe došlo k výraznému nárastu počtu pacientov so zápalovými ochoreniami čreva, mnohí z nich
vzhľadom k pokročilosti ochorenia potrebujú biologickú liečbu. Vzhľadom k povahe našej
ambulancie ide predovšetkým o pacientov s pokročilou komplikovanou formou IBD, ktorí
vyžadujú komplexný prístup, k čomu nevyhnutne patrí aj biologická liečba. S cieľom dosiahnutia
komplexnej starostlivosti na úrovni kompetenčného centra máme záujem rozšíriť terapeutické
modality o možnosť indikácie a podávania biologickej liečby na našom pracovisku. Ako
pracovisko poskytujeme široké spektrum výkonov vrátane intervenčnej endoskopie. Od roku 2017
vykonávame početné klinické skúšania biologickej liečby vo fáze II a III (etrolizumab,
ustekinumab, mirikuzimab, etrasimod, brepocitinib, ritlecitinib, PF-06480605 a ďalšie), ako i aplikácie
infliximabu a adalimumabu. Pracovisko je dostatočne priestorovo zabezpečené, vybavené kvalitnou
endoskopickou technikou a taktiež personálne zabezpečené. Aktuálne sú na pracovisku dvaja lekári
s atestáciou z gastroenterológie, jeden internista s certifikátmi na diagnostickú a intervenčnú
gastroskopiu a kolonoskopiu, jeden lekár v predatestačnej príprave z gastroenetrologie. Pracovisko má
zabezpečenú spoluprácu s RTG/MRI pracoviskom – Promagnet Košice (prim. MUDr. Lýdia Frigová).
Chirurgická starostlivosť pre všetkých IBD pacientov je zabezpečená na Chirurgickej klinike,
Nemocnica Šaca (prednosta MUDr. Andrej Vrzgula, PhD.).
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