Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky
Bratislava, 13.8.2020
Číslo: S13028-2020-OKC-19449

ROZHODNUTIE
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako príslušný
orgán podľa § 6 ods. 1 písm. i) 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,
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava,
Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava,
Novartis Europharm Limited, Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 4, Írsko,
GlaxoSmithKline Trading Services Ltd., Currabinny, Carrigaline, County Cork, Írsko
takto:
v zozname kategorizovaných liekov sa podľa § 6 ods. 1 písm. i) v spojení s § 6 ods. 11 a 14
zákona
1. zrušuje osobitný spôsob úhrady lieku 68692 Xolair 75 mg injekčný roztok sol inj
1x0,5 ml/75 mg (striek.inj.napl.skl.),
2. zrušuje osobitný spôsob úhrady lieku 68695 Xolair 150 mg injekčný roztok sol inj
1x1 ml/150 mg (striek.inj.napl.skl.),
3. zrušuje osobitný spôsob úhrady lieku 2305D Nucala 100 mg injekčný roztok v
naplnenom pere sol inj 1x1 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl. v pere),
4. zrušuje osobitný spôsob úhrady lieku 2307D Nucala 100 mg injekčný roztok
naplnený v injekčnej striekačke sol inj 1x1 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.).
Odôvodnenie
I.
Skutkové okolnosti

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť a Slovenská spoločnosť alergológie
a klinickej imunológie (ďalej len „podávatelia podnetu“) sa obrátila na ministerstvo s podnetom
zmeniť spôsob úhrady liečiva omalizumab zo súčasného stavu úhrady ako pripočítateľnej položky
k úhrade výkonu v ambulantnej starostlivosti, tzv. spôsob úhrady „A“, na štandardný spôsob
úhrady, tzv. stav „I“.
Podávatelia podnetu v podnete uviedli, že Omalizumab je na Slovensku používaný od roku
2006 na liečbu ťažkej alergickej astmy a od roku 2015 na liečbu chronickej spontánnej urtikárie.
Účinnosť a bezpečnosť omalizumabu bola dokázaná v klinických skúšaniach, ako aj v klinickej
praxi, kde pri diagnóze ťažká alergická astma sa potvrdzuje zníženie podielu exacerbácií, vrátane
ťažkých exacerbácií, taktiež zníženie počtu neodkladných návštev lekára súvisiace s astmou
(hospitalizácia, pohotovostná lekárska služba a neplánované návštevy u lekára) a zlepšenie podľa
celkového hodnotenia účinnosti liečby lekárom, kvalita života súvisiaca s astmou, symptómy
astmy a funkcia pľúc.
Zmena spôsobu úhrady omalizumabu z kategórie A do kategórie I dáva možnosť domáceho
podania omalizumabu pre pacientov s terapeutickou indikáciou ťažká alergická astma a chronická
spontánna urtikária. Znamenalo by to, že bude len na rozhodnutí lekára či je pacient alebo pacientov
opatrovateľ schopný podať injekciu omalizumabu doma. Bude na rozhodnutí lekára, ktorý pacient
bude naďalej chodiť na podania omalizumabu do ambulancie ako doteraz alebo ktorý
pacient/pacientov opatrovateľ je schopný domáceho podania. Pri začatí liečby omalizumab prvé 3
dávky musia byť podané buď zdravotníckym pracovníkom alebo pod jeho dohľadom.
Zmeny spôsobu predpisovania, výdaja a úhrady liečiva omalizumab zo súčasného stavu
kategórie A do stavu kategórie I prichádza na základe skúsenosti z reálnej praxe. Pre pacienta by
to znamenalo lepší prístup k liečbe napr. u imobilných pacientov, u pacientov s astmou, ktorí
odchádzajú na určitú dobu za zamestnaním do zahraničia, nevynechávanie dochádzky do práce
v deň aplikácie, v prípade dovoleniek lekára/pacienta lepšie manažovanie pacienta. Na základe
skúseností z reálnej praxe poznáme situácie, kedy je ambulancia lekára (pneumológ,
imunoalergológ) na určitý čas nefunkčná (odchod na dôchodok, úmrtie, iné príčiny), kedy opäť
hrozí vynechanie podávania omalizumabu, keďže aplikácie sú schvaľované na konkrétneho lekára.
Pri liečbe omalizumabom je dôležité pravidelné podávanie, kedy len tak môžeme docieliť kontrolu
astmy. Zníženie počtu vykazovania aplikácii podania omalizumabu by znamenalo aj menšiu záťaž
pre zdravotnícky systém.
Rovnako sa aj držiteľ registrácie liekov 2307D Nucala 100 mg injekčný roztok naplnený v
injekčnej striekačke sol inj 1x1 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.), 2305D Nucala 100 mg injekčný
roztok v naplnenom pere sol inj 1x1 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl. v pere) obrátil na ministerstvo
so žiadosťou o zmenu spôsobu úhrady liečiva mepolizumab zo súčasného stavu „A“ na stav „I“.
Podľa držiteľa registrácie, podľa SPC novozaraďovaných liekov 2307D Nucala 100 mg injekčný
roztok naplnený v injekčnej striekačke sol inj 1x1 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.), 2305D Nucala
100 mg injekčný roztok v naplnenom pere sol inj 1x1 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl. v pere) si
pacient môže liek podať sám a preto nevyžadujú osobitný spôsob úhrady (ide o injekčný roztok v
naplnenom pere resp. v naplnenej injekčnej striekačke na subkutánne podanie). Tieto liek nie je
potrebné podávať výhradne v zdravotníckom zariadení pod dohľadom lekára.
Nucala v naplnenom pere alebo naplnená v injekčnej striekačke sa má použiť len na
subkutánnu injekciu. Pacient si môže Nucalu podávať sám alebo mu ju môže podávať opatrovateľ,
ak zdravotnícky pracovník rozhodne, že je to vhodné a pacient alebo opatrovateľ sú zaškolení v

technikách podávania injekcie. Pri podaní injekcie samotným pacientom sú odporúčané miesta
vpichu brucho alebo stehno. Opatrovateľ môže Nucalu vpichnúť aj do hornej časti ramena.
Podrobné pokyny na subkutánne podanie Nucaly v naplnenom pere alebo naplnenej v injekčnej
striekačke sú uvedené v návode na použitie v písomnej informácii pre používateľa.
Zmena spôsobu úhrady liekov umožní zníženie zaťaženia zdravotníckych zdrojov
súvisiacich s podaním v zdravotníckom zariadení, zlepší pohodlie pacienta a zníž ich náklady na
dopravu súvisiace s pravidelným mesačným dochádzaním na podanie lieku do zdravotníckeho
zariadenia. Náklady na domácu liečbu mepolizumabom podávanú samotným pacientom sa spájajú
s nižšími nákladmi vynaloženými z verejného zdravotného poistenia.
Ministerstvu bol taktiež doručený podnet prezidenta Slovenskej pneumologickej a
ftizeologickej spoločnosti SLS pána doc. MUDr. Ivana Soloviča, CSc., ktorý v mene Slovenskej
pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti požiadal o zrušenie osobitného spôsobu úhrad pre
lieky 2305D Nucala a 2307D Nucala.
Odôvodnenosť vyššie uvedených podnetov bola preskúmaná poradným orgánom
ministerstva, Kategorizačnou komisiou pre lieky, ktorý vo svojom písomnom odporúčaní uviedol,
že podnety považuje za opodstatnené a odporúča, aby ministerstvo začalo konať vo veci zmeny
úhrady predmetných liekov z vlastného podnetu.
Ministerstvo dňa 19.6.2020 začalo konanie z vlastného podnetu o zrušení osobitného
spôsobu úhrady liekov 68692 Xolair 75 mg injekčný roztok sol inj 1x0,5 ml/75 mg
(striek.inj.napl.skl.), 68695 Xolair 150 mg injekčný roztok sol inj 1x1 ml/150 mg
(striek.inj.napl.skl.), 2305D Nucala 100 mg injekčný roztok v naplnenom pere sol inj 1x1 ml/100
mg (striek.inj.napl.skl. v pere), 2307D Nucala 100 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej
striekačke sol inj 1x1 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.).
Dňa 21.7.2020 bolo ministerstvu doručené medicínske stanovisko odbornej pracovnej
skupiny (ďalej len „medicínska odborná pracovná skupina“) ku konaniu ministerstva z vlastného
podnetu o zrušení osobitného spôsobu úhrady liekov. Medicínska odborná pracovná skupina vo
svojom stanovisku uviedla, že súhlasí „so zrušením osobitného spôsobu úhrady uvedených liekov.
Zmena úhrady uvedených liekov umožní u vybranej skupiny pacientov aplikovať liek v domácom
prostredí, tzv. „home use“. Podarí sa tak znížiť absencie pacientov v práci, resp. v školách, ktoré
sú potrebné pri frekventovaných aplikáciách. Uľahčí prevádzku ambulantných zariadení vzhľadom
na náročnú časovú organizáciu, ktorú si časté aplikácie vyžadujú. V kontexte pandémie COVID 19
prispeje k zníženiu počtu návštev pacienta v zdravotníckych zariadeniach.“
II.
Relevantná právna úprava a rozhodovacia prax súdov
Podľa § 6 ods. 1 písm. i) zákona ministerstvo rozhoduje kategorizáciou liekov o tom, či
zdravotná poisťovňa uhrádza liek zaradený v zozname kategorizovaných liekov poskytovateľovi
zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“) ako pripočítateľnú položku k úhrade výkonu v
ambulantnej starostlivosti (ďalej len „osobitný spôsob úhrady lieku“).
Podľa § 6 ods. 11 zákona pre liek zaradený v zozname kategorizovaných liekov sa určí
osobitný spôsob úhrady lieku, ak

a) ide o liek, ktorý sa musí podávať ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom,
b) ide o liek, ktorý obsahuje toxické látky a pri bežnom narušení obalu môže dôjsť k ohrozeniu
zdravia,
c) ide o liek, ktorý vyžaduje osobitný spôsob skladovania, alebo
d) existuje s prihliadnutím na charakter choroby riziko znehodnotenia lieku alebo nebezpečného
zaobchádzania s liekom.
Podľa § 6 ods. 12 zákona určovanie osobitného spôsobu úhrady lieku podľa odseku 11 sa
nevzťahuje na lieky určené na očkovanie a depotné antipsychotiká.
Podľa § 6 ods. 14 zákona o zmene osobitného spôsobu úhrady lieku podľa odseku 1 písm.
i) môže ministerstvo rozhodnúť aj z vlastného podnetu.
Podľa § 90 ods. 1 zákona kategorizácia liekov, kategorizácia zdravotníckych pomôcok,
kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov a kategorizácia dietetických potravín sa
vykonáva tak, aby verejné prostriedky, s ktorými hospodária zdravotné poisťovne, postačovali na
úhradu
liekov,
zdravotníckych
pomôcok,
dietetických
potravín
a
zdravotnej
starostlivosti uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
Podľa § 91 ods. 1 písm. a) bodu 1 zákona minister môže zriadiť ako svoje poradné orgány
pre konania vo veciach kategorizácie Kategorizačnú komisiu pre lieky.
Podľa § 91 ods. 2 zákona poradné orgány podľa odseku 1 písm. a) a b)predkladajú
ministrovi písomné odporúčanie vo veciach kategorizácie, ktoré obsahuje odborné posúdenie veci
s odôvodnením podľa kritérií ustanovených zákonom. Odborné odporúčanie sa vypracuje na
základe názoru, na ktorom sa zhodol najvyšší počet členov poradného orgánu. Odborné
odporúčanie sa zverejňuje na webovom sídle ministerstva. V odbornom odporúčaní poradného
orgánu sa uvedú mená a priezviská členov poradného orgánu, ktorí sa na odbornom posúdení veci
zúčastnili. Člen poradného orgánu, ktorý nesúhlasí s odporúčaním väčšiny členov poradného
orgánu, má právo, aby sa jeho rozdielne stanovisko pripojilo k tomuto odbornému odporúčaniu.
III.
Posúdenie žiadosti poradným orgánom
Podľa § 91 ods. 1 písm. a) bod. 1 v spojení § 91 ods. 2 zákona poradným orgánom ministra
pre konania vo veciach kategorizácie je Kategorizačná komisia pre lieky (ďalej len „kategorizačná
komisia“), ktorá predkladá písomné odporúčanie vo veciach kategorizácie, ktoré obsahuje odborné
posúdenie veci s odôvodnením podľa kritérií ustanovených zákonom.
Dňa 27. 7. 2020 bolo ministerstvu doručené písomne odporúčanie kategorizačnej komisie.
Kategorizačná komisia v písomnom odporúčaní uviedla, že žiadosť žiadateľa odborne posúdila
a dospela k záveru, že „Ruší sa osobitný spôsob úhrady liekov 68692 Xolair 75 mg injekčný roztok
sol inj 1x0,5 ml/75 mg (striek.inj.napl.skl.), 68695 Xolair 150 mg injekčný roztok sol inj 1x1 ml/150
mg (striek.inj.napl.skl.), 2305D Nucala 100 mg injekčný roztok v naplnenom pere sol inj 1x1 ml/100
mg (striek.inj.napl.skl. v pere), 2307D Nucala 100 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej
striekačke sol inj 1x1 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.).“
Podľa § 6 ods. 11 zákona pre liek zaradený v zozname kategorizovaných liekov sa určí
osobitný spôsob úhrady lieku, ak

a) ide o liek, ktorý sa musí podávať ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom,
b) ide o liek, ktorý obsahuje toxické látky a pri bežnom narušení obalu môže dôjsť k ohrozeniu
zdravia,
c) ide o liek, ktorý vyžaduje osobitný spôsob skladovania, alebo
d) existuje s prihliadnutím na charakter choroby riziko znehodnotenia lieku alebo nebezpečného
zaobchádzania s liekom.
Kategorizačná komisia pre lieky odborne posúdila podnet navrhovateľov a dospela k
záveru, že vzhľadom na § 6 ods. 11 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“) je opodstatnené, aby ministerstvo zrušilo osobitný spôsob úhrady predmetných liekov
podľa návrhu uvedenom v odbornom odporúčaní Kategorizačnej komisie pre lieky.“
IV.
Posúdenie žiadosti ministerstvom
Ministerstvo odborné odporúčania poradných orgánov v celom rozsahu preskúmalo a
odborne posúdilo a stotožnilo sa s ich závermi, že boli splnené zákonom požadované podmienky
podľa § 6 ods. 11 zákona pre zmenu v súčasnosti určeného osobitného spôsobu úhrady liekov, teda
pre zmenu ich uhrádzania ako pripočítateľnej položky k úhrade výkonu v ambulantnej
starostlivosti.
Podľa § 6 ods. 11 zákona sa pre liek zaradený v zozname kategorizovaných liekov určí
osobitný spôsob úhrady, ak je splnená jedna z nasledovných podmienok:
a) ide o liek, ktorý sa musí podávať ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom,
b) ide o liek, ktorý obsahuje toxické látky a pri bežnom narušení obalu môže dôjsť k ohrozeniu
zdravia,
c) ide o liek, ktorý vyžaduje osobitný spôsob skladovania, alebo
d) existuje s prihliadnutím na charakter choroby riziko znehodnotenia lieku alebo nebezpečného
zaobchádzania s liekom.
Nakoľko podľa údajov uvedených v súhrne charakteristických vlastností liekov 68692
Xolair 75 mg injekčný roztok sol inj 1x0,5 ml/75 mg (striek.inj.napl.skl.), 68695 Xolair 150 mg
injekčný roztok sol inj 1x1 ml/150 mg (striek.inj.napl.skl.), 2305D Nucala 100 mg injekčný roztok
v naplnenom pere sol inj 1x1 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl. v pere), 2307D Nucala 100 mg
injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke sol inj 1x1 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.) nie je
nutné, aby boli podávané ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom; neobsahujú toxické látky a pri
bežnom narušení ich obalu nemôže dôjsť k ohrozeniu zdravia; nevyžadujú osobitný spôsob
skladovania; a neexistuje riziko ich znehodnotenia alebo nebezpečného zaobchádzania
s prihliadnutím na charakter choroby, na ktorú indikované, ministerstvo dospelo k záveru, že nie je
naplnená žiadna so zákonom požadovaných podmienok pre určenie úhrady týchto liekov ako
pripočítateľnej položky k úhrade výkonu v ambulantnej starostlivosti a rozhodlo o zrušení určenia
ich osobitného spôsobu úhrady.

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.

