Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky
Bratislava, 14.5.2020
Číslo:S09877-2020-OKC-KON 18792
ROZHODNUTIE
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako
príslušný orgán podľa § 20 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
rozhodlo v konaní s týmito účastníkmi konania
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava – mestská časť
Petržalka 851 04, Slovenská republika,
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská
republika,
Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, Slovenská republika,
AstraZeneca AB, Södertälje 15185, Švédsko,
Novo Nordisk A/S, Novo Allé 1, Bagsvaerd, Dánsko,
Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173, Ingelheim nad Rýnom,
Nemecko,
Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca EEIG, Uxbridge Business Park, Sanderson Road,
Uxbridge, Spojené Kráľovstvo,
Janssen-Cilag International N.V., Turnhoutseweg 30, Beerse, Belgicko.
takto:
Podľa § 20 ods. 1 zákona sa charakteristiky referenčných skupín:
A10BX09 Dapagliflozín p.o. 10 mg,
A10BK03 Empagliflozín p.o. 10 mg,
A10BK03 Empagliflozín p.o. 25 mg,
A10BX11 Kanagliflozín p.o. 100 mg,
A10BX14 Dulaglutid s.c. 1,5 mg,
A10BJ06 Semaglutid s.c. 1,34 mg/ml
A10BJ01 Exenatid s.c. 5 mcg a
A10BJ01 Exenatid s.c. 10 mcg
liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov nemenia.
Odôvodnenie
Ministerstvo ako príslušný orgán podľa § 20 ods. 1 zákona zverejnením oznámenia na
elektronickom portáli Kategorizácia dňa 11.3.2020 začalo s ohľadom na odporúčané
terapeutické postupy z vlastného podnetu konanie vo veci zmeny charakteristík predmetných
referenčných skupín liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov.

Ministerstvo po komplexnom odbornom posúdení návrhu dospelo k záveru, že nie je
odôvodnené zmeniť znenie charakteristík predmetných referenčných skupín liečiv zaradených
v zozname kategorizovaných liekov podľa odporúčaných terapeutických postupov len na
základe medicínskeho odôvodnenia, bez predchádzajúceho posúdenia vplyvu navrhovaných
zmien na prostriedky verejného zdravotného poistenia a zmeny aktuálne platnej legislatívy.
Podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona sa pri rozšírení znenia indikačných obmedzení
predkladá farmako-ekonomický rozbor lieku. V súvislosti s § 20 ods. 3 zákona sa bez farmakoekonomického rozboru liekov nedá relevantne posúdiť účelnosť a efektívnosť vynakladania
prostriedkov verejného zdravotného poistenia a zabezpečenie finančnej stability systému
verejného zdravotného poistenia a preto ministerstvo rozhodlo ponechať charakteristiky
predmetných referenčných skupín bez zmeny.
Na základe hore uvedeného ministerstvo rozhodlo tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 82 ods. 1 zákona podať námietky na
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky do siedmich dní od doručenia rozhodnutia.
Rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.
Podľa § 82 ods. 4 a 5 zákona ten, kto podáva námietky, je povinný zložiť na účet
ministerstva kauciu v sume 3000 eur. Kaucia musí byť pripísaná na účet ministerstva najneskôr
v nasledujúci pracovný deň po poslednom dni lehoty na podanie námietok, inak sa konanie o
námietkach zastaví. Ministerstvo kauciu vráti, ak minister námietkam čo aj len čiastočne
vyhovel.

Marek Krajčí
minister

Toto rozhodnutie sa považuje za doručené všetkým účastníkom konania dňom nasledujúcim
po dni jeho zverejnenia na webovom sídle ministerstva. Elektronický portál Kategorizácia
(http://kategorizacia.mzsr.sk ) je súčasťou webového sídla ministerstva.

