Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky
Bratislava, 15.01.2021
S08233-2021-OKaC-20885
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,
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava,
Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava,
Boehringer Ingelheim International GmbH, Nemecko
Bayer AG, Nemecko
Sandoz Pharmaceuticals d.d., Slovinsko
Zentiva k.s., Česká republika
Krka d.d. Novo Mesto, Slovinsko
Bristol-Mayers Squibb/Pfizer EEIG, Írsko
Daiichi Sankyo Europe GmbH, Nemecko
takto:
v zozname kategorizovaných liekov sa podľa § 20 ods. 1 v súlade s § 20 ods. 3 písm. a)
a c) indikačné obmedzenie referenčných skupín B01AE07 Dabigatranetexilát p.o. 110 mg,
B01AE07 Dabigatranetexilát p.o. 150 mg, B01AF01 Rivaroxaban p.o. 15 mg, B01AF01
Rivaroxaban p.o. 20 mg, B01AF02 Apixabán p.o. 2,5 mg, B01AF02 Apixabán p.o. 5 mg,
B01AF03 Edoxabán p.o. 30 mg, B01AF03 Edoxabán p.o. 60 mg určuje v znení:
B01AE07 Dabigatranetexilát p.o. 110 mg
Hradená liečba sa môže indikovať:
1. Na prevenciu žilových tromboembolických príhod u pacientov po elektívnej aloplastike
bedrového alebo kolenného kĺbu;
2. Na prevenciu cievnej mozgovej príhody a systémovej embolizácie u dospelých pacientov s
nevalvulárnou fibriláciou predsiení s aspoň jedným z nasledovných rizikových faktorov:
a) prekonaná mozgová príhoda, tranzitórny ischemický atak alebo systémová
embolizácia (SEE),
b) ejekčná frakcia ľavej komory < 40%,
c) symptomatické srdcové zlyhanie ≥ 2 podľa NYHA,
d) vek ≥ 75 rokov alebo

e) vek ≥ 65 rokov s jedným z nasledovných ochorení: diabetes mellitus, ochorenie
koronárnych artérií alebo hypertenzia.
Pri indikáciách podľa písmen b) až e) sa vyžaduje súčasné splnenie aspoň jednej z týchto
podmienok:
1. chronická liečba warfarínom nie je dostatočne kontrolovaná v terapeutickom
rozmedzí INR 2-3, t.j. dve merania zo šiestich nie sú v takto uvedenom
terapeutickom rozmedzí,
2. za prvé tri mesiace od začatia liečby warfarínom sa nedosiahne terapeutické
rozmedzie INR 2-3 alebo
3. liečba warfarínom je kontraindikovaná.
3. Na liečbu hlbokej žilovej trombózy a prevenciu rekurencie hlbokej žilovej trombózy a pľúcnej
embólie u pacientov s proximálnou (lokalizovaná vo vena poplitea a proximálnejšie) hlbokou
žilovou trombózou, ktorá musí byt objektívne potvrdená (duplexným ultrazvukovým alebo
venografickým vyšetrením).
Doba uhrádzanej liečby je limitovaná na maximálne:
a) 3 mesiace v prípade prvej vyprovokovanej hlbokej žilovej trombózy alebo pľúcnej
embólie,
b) 6 mesiacov v prípade idiopatickej hlbokej žilovej trombózy alebo pľúcnej embólie,
c) 12 mesiacov v prípade opakovanej recidivujúcej hlbokej žilovej trombózy alebo
pľúcnej embólie.
Pri indikácii podľa písmena c) sa vyžaduje súčasné splnenie aspoň jednej z týchto podmienok:
1. chronická liečba warfarínom nie je dostatočne kontrolovaná v terapeutickom
rozmedzí INR 2-3, t.j. dve merania zo šiestich nie sú v takto uvedenom
terapeutickom rozmedzí,
2. recidíva hlbokej žilovej trombózy alebo pľúcnej embólie napriek liečbe warfarínom,
3. liečba warfarínom je kontraindikovaná.

Liečba je hradenou (na úrovni najlacnejšieho lieku na ŠDL v danej referenčnej skupine) v prípade,
že pacient spĺňa popri horeuvedených aspoň jednu z podmienok:
a) prekonal mozgovú príhodu, tranzitórny ischemický atak alebo systémovú embolizáciu (SEE),
alebo
b) vek ≥ 75 rokov bez anamnézy vredovej choroby žalúdka alebo dvanástnika, bez anamnézy
závažného GIT krvácania alebo
c) po potrebe iniciálneho parenterálneho podávania antikoagulancia dlhšie ako 2 dni pri liečbe
žilovej trombózy a pľúcnej embólie, alebo
d) alergia alebo dokázaná intolerancia na rivaroxaban
B01AE07 Dabigatranetexilát p.o. 150 mg
Hradená liečba sa môže indikovať:
1. Na prevenciu cievnej mozgovej príhody a systémovej embolizácie u dospelých pacientov s
nevalvulárnou fibriláciou predsiení s aspoň jedným z nasledovných rizikových faktorov:
a) prekonaná mozgová príhoda, tranzitórny ischemický atak alebo systémová embolizácia
(SEE),
b) ejekčná frakcia ľavej komory < 40%,
c) symptomatické srdcové zlyhanie ≥ 2 podľa NYHA,
d) vek ≥ 75 rokov alebo
e) vek ≥ 65 rokov s jedným z nasledovných ochorení: diabetes mellitus, ochorenie
koronárnych artérií alebo hypertenzia.
Pri indikáciách podľa písmen b) až e) sa vyžaduje súčasné splnenie aspoň jednej z týchto
podmienok:
1. chronická liečba warfarínom nie je dostatočne kontrolovaná v terapeutickom
rozmedzí INR 2-3, t.j. dve merania zo šiestich nie sú v takto uvedenom
terapeutickom rozmedzí,

2. za prvé tri mesiace od začatia liečby warfarínom sa nedosiahne terapeutické
rozmedzie INR 2-3 alebo
3. liečba warfarínom je kontraindikovaná.
2. Na liečbu hlbokej žilovej trombózy a prevenciu rekurencie hlbokej žilovej trombózy a pľúcnej
embólie u pacientov s proximálnou (lokalizovaná vo vena poplitea a proximálnejšie) hlbokou
žilovou trombózou, ktorá musí byt objektívne potvrdená (duplexným ultrazvukovým alebo
venografickým vyšetrením).
Doba uhrádzanej liečby je limitovaná na maximálne:
a) 3 mesiace v prípade prvej vyprovokovanej hlbokej žilovej trombózy alebo pľúcnej
embólie,
b) 6 mesiacov v prípade idiopatickej hlbokej žilovej trombózy alebo pľúcnej embólie,
c) 12 mesiacov v prípade opakovanej recidivujúcej hlbokej žilovej trombózy alebo
pľúcnej embólie.
Pri indikácii podľa písmena c) sa vyžaduje súčasné splnenie aspoň jednej z týchto podmienok:
1. chronická liečba warfarínom nie je dostatočne kontrolovaná v terapeutickom
rozmedzí INR 2-3, t.j. dve merania zo šiestich nie sú v takto uvedenom
terapeutickom rozmedzí,
2. recidíva hlbokej žilovej trombózy alebo pľúcnej embólie napriek liečbe warfarínom,
3. liečba warfarínom je kontraindikovaná.

Liečba je hradenou (na úrovni najlacnejšieho lieku na ŠDL v danej referenčnej skupine) v prípade,
že pacient spĺňa popri horeuvedených aspoň jednu z podmienok:
a) prekonal mozgovú príhodu, tranzitórny ischemický atak alebo systémovú embolizáciu (SEE),
alebo
b) vek ≥ 75 rokov bez anamnézy vredovej choroby žalúdka alebo dvanástnika, bez anamnézy
závažného GIT krvácania alebo
c) po potrebe iniciálneho parenterálneho podávania antikoagulancia dlhšie ako 2 dni pri liečbe
žilovej trombózy a pľúcnej embólie, alebo
d) alergia alebo dokázaná intolerancia na rivaroxaban
B01AF01 Rivaroxaban p.o. 15 mg
B01AF01 Rivaroxaban p.o. 20 mg
Hradená liečba sa môže indikovať
1. na liečbu hlbokej žilovej trombózy a prevenciu rekurencie hlbokej žilovej trombózy a pľúcnej
embólie u pacientov s proximálnou (lokalizovaná vo vena poplitea a proximálnejšie) hlbokou
žilovou trombózou, ktorá musí byť objektívne potvrdená (duplexným ultrazvukovým alebo
venografickým vyšetrením).
Doba uhrádzanej liečby je limitovaná na maximálne:
a) 3 mesiace v prípade prvej vyprovokovanej hlbokej žilovej trombózy alebo pľúcnej
embólie,
b) 6 mesiacov v prípade idiopatickej hlbokej žilovej trombózy alebo pľúcnej embólie,
c) 12 mesiacov v prípade opakovanej recidivujúcej hlbokej žilovej trombózy alebo pľúcnej
embólie.
Pri indikácii podľa písmena c) sa vyžaduje súčasné splnenie aspoň jednej z týchto podmienok:
1. chronická liečba warfarínom nie je dostatočne kontrolovaná v terapeutickom rozmedzí
INR 2-3, t.j. dve merania zo šiestich nie sú v takto uvedenom terapeutickom rozmedzí,
2. recidíva hlbokej žilovej trombózy alebo pľúcnej embólie napriek liečbe warfarínom,
3. liečba warfarínom je kontraindikovaná.
2. na prevenciu cievnej mozgovej príhody a systémovej embolizácie u dospelých pacientov s
nevalvulárnou fibriláciou predsiení s aspoň jedným z nasledovných rizikových faktorov:
a) prekonaná mozgová príhoda, tranzitórny ischemický atak alebo systémová embolizácia
(SEE),
b) ejekčná frakcia ľavej komory < 40%,

c) symptomatické srdcové zlyhanie ≥ 2 podľa NYHA,
d) vek ≥ 75 rokov alebo
e) vek ≥ 65 rokov s jedným z nasledovných ochorení: diabetes mellitus, ochorenie
koronárnych artérií alebo hypertenzia.
Pri indikáciách podľa písmen b) až e) sa vyžaduje súčasné splnenie aspoň jednej z týchto
podmienok:
1. chronická liečba warfarínom nie je dostatočne kontrolovaná v terapeutickom rozmedzí
INR 2-3, t.j. dve merania zo šiestich nie sú v takto uvedenom terapeutickom rozmedzí,
2. za prvé tri mesiace od začatia liečby warfarínom sa nedosiahne terapeutické rozmedzie
INR 2-3 alebo
3. liečba warfarínom je kontraindikovaná.

B01AF02 Apixabán p.o. 2,5 mg
Hradená liečba sa môže indikovať:
1. Na prevenciu žilových tromboembolických príhod u pacientov po elektívnej aloplastike
bedrového alebo kolenného kĺbu;
2. Na prevenciu cievnej mozgovej príhody a systémovej embolizácie u dospelých pacientov s
nevalvulárnou fibriláciou predsiení s aspoň jedným z nasledovných rizikových faktorov:
a) prekonaná mozgová príhoda, tranzitórny ischemický atak alebo systémová
embolizácia (SEE),
b) ejekčná frakcia ľavej komory < 40%,
c) symptomatické srdcové zlyhanie ≥ 2 podľa NYHA,
d) vek ≥ 75 rokov alebo
e) vek ≥ 65 rokov s jedným z nasledovných ochorení: diabetes mellitus, ochorenie
koronárnych artérií alebo hypertenzia.
Pri indikáciách podľa písmen b) až e) sa vyžaduje súčasné splnenie aspoň jednej z týchto
podmienok:
1. chronická liečba warfarínom nie je dostatočne kontrolovaná v terapeutickom
rozmedzí INR 2-3, t.j. dve merania zo šiestich nie sú v takto uvedenom
terapeutickom rozmedzí,
2. za prvé tri mesiace od začatia liečby warfarínom sa nedosiahne terapeutické
rozmedzie INR 2-3 alebo
3. liečba warfarínom je kontraindikovaná.
3. Na liečbu hlbokej žilovej trombózy a prevenciu rekurencie hlbokej žilovej trombózy a pľúcnej
embólie u pacientov s proximálnou (lokalizovaná vo vena poplitea a proximálnejšie) hlbokou
žilovou trombózou, ktorá musí byt objektívne potvrdená (duplexným ultrazvukovým alebo
venografickým vyšetrením).
Doba uhrádzanej liečby je limitovaná na maximálne:
a) 3 mesiace v prípade prvej vyprovokovanej hlbokej žilovej trombózy alebo pľúcnej
embólie,
b) 6 mesiacov v prípade idiopatickej hlbokej žilovej trombózy alebo pľúcnej embólie,
c) 12 mesiacov v prípade opakovanej recidivujúcej hlbokej žilovej trombózy alebo
pľúcnej embólie.
Pri indikácii podľa písmena c) sa vyžaduje súčasné splnenie aspoň jednej z týchto podmienok:
1. chronická liečba warfarínom nie je dostatočne kontrolovaná v terapeutickom
rozmedzí INR 2-3, t.j. dve merania zo šiestich nie sú v takto uvedenom
terapeutickom rozmedzí,
2. recidíva hlbokej žilovej trombózy alebo pľúcnej embólie napriek liečbe warfarínom,
3. liečba warfarínom je kontraindikovaná.

Liečba je hradenou (na úrovni najlacnejšieho lieku na ŠDL v danej referenčnej skupine) v prípade,
že pacient spĺňa popri horeuvedených aspoň jednu z podmienok:
a) vek ≥ 75 rokov, alebo

b) prekonal mozgovú príhodu, tranzitórny ischemický atak alebo systémovú embolizáciu
(SEE), alebo
c) má vyššie riziko krvácania (vyjadrené v prípade fibrilácie predsiení škálou HASBLED ≥ 3), alebo anamnézu závažného krvácania
d) u pacientov s pľúcnou embóliou bez malignity s potrebou prevencie recidívy po 6-tich
mesiacoch antikoagulačnej liečby, alebo
e) alergia alebo dokázaná intolerancia na rivaroxaban

Apixabán p.o. 5 mg
Hradená liečba sa môže indikovať:
1. Na prevenciu cievnej mozgovej príhody a systémovej embolizácie u dospelých pacientov s
nevalvulárnou fibriláciou predsiení s aspoň jedným z nasledovných rizikových faktorov:
a) prekonaná mozgová príhoda, tranzitórny ischemický atak alebo systémová embolizácia
(SEE),
b) ejekčná frakcia ľavej komory < 40%,
c) symptomatické srdcové zlyhanie ≥ 2 podľa NYHA,
d) vek ≥ 75 rokov alebo
e) vek ≥ 65 rokov s jedným z nasledovných ochorení: diabetes mellitus, ochorenie
koronárnych artérií alebo hypertenzia.
Pri indikáciách podľa písmen b) až e) sa vyžaduje súčasné splnenie aspoň jednej z týchto
podmienok:
1. chronická liečba warfarínom nie je dostatočne kontrolovaná v terapeutickom rozmedzí
INR 2-3, t.j. dve merania zo šiestich nie sú v takto uvedenom terapeutickom rozmedzí,
2. za prvé tri mesiace od začatia liečby warfarínom sa nedosiahne terapeutické rozmedzie
INR 2-3 alebo
3. liečba warfarínom je kontraindikovaná.
2. Na liečbu hlbokej žilovej trombózy a prevenciu rekurencie hlbokej žilovej trombózy a pľúcnej
embólie u pacientov s proximálnou (lokalizovaná vo vena poplitea a proximálnejšie) hlbokou
žilovou trombózou, ktorá musí byt objektívne potvrdená (duplexným ultrazvukovým alebo
venografickým vyšetrením).
Doba uhrádzanej liečby je limitovaná na maximálne:
a) 3 mesiace v prípade prvej vyprovokovanej hlbokej žilovej trombózy alebo pľúcnej
embólie,
b) 6 mesiacov v prípade idiopatickej hlbokej žilovej trombózy alebo pľúcnej embólie,
c) 12 mesiacov v prípade opakovanej recidivujúcej hlbokej žilovej trombózy alebo
pľúcnej embólie.
Pri indikácii podľa písmena c) sa vyžaduje súčasné splnenie aspoň jednej z týchto podmienok:
1. chronická liečba warfarínom nie je dostatočne kontrolovaná v terapeutickom
rozmedzí INR 2-3, t.j. dve merania zo šiestich nie sú v takto uvedenom
terapeutickom rozmedzí,
2. recidíva hlbokej žilovej trombózy alebo pľúcnej embólie napriek liečbe warfarínom,
3. liečba warfarínom je kontraindikovaná.

Liečba je hradenou (na úrovni najlacnejšieho lieku na ŠDL v danej referenčnej skupine) v prípade,
že pacient spĺňa popri horeuvedených aspoň jednu z podmienok:
a) vek ≥ 75 rokov, alebo
b) prekonal mozgovú príhodu, tranzitórny ischemický atak alebo systémovú embolizáciu
(SEE), alebo
c) má vyššie riziko krvácania (vyjadrené v prípade fibrilácie predsiení škálou HASBLED ≥ 3), alebo anamnézu závažného krvácania
d) alergia alebo dokázaná intolerancia na rivaroxaban
B01AF03 Edoxabán p.o. 30 mg

B01AF03 Edoxabán p.o. 60 mg
Hradená liečba sa môže indikovať na prevenciu cievnej mozgovej príhody a systémovej embolizácie u
dospelých pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení s aspoň jedným z nasledovných rizikových
faktorov:
a) prekonaná mozgová príhoda, tranzitórny ischemický atak alebo systémová embolizácia (SEE),
b) ejekčná frakcia ľavej komory < 40 %,
c) symptomatické srdcové zlyhanie ≥ 2 podľa NYHA,
d) vek ≥ 75 rokov alebo
e) vek ≥ 65 rokov s jedným z nasledovných ochorení: diabetes mellitus, ochorenie koronárnych
artérií alebo hypertenzia.
Pri indikáciách podľa písmen b) až e) sa vyžaduje súčasné splnenie aspoň jednej z týchto podmienok:
1. chronická liečba warfarínom nie je dostatočne kontrolovaná v terapeutickom rozmedzí INR 23, t.j. dve merania zo šiestich nie sú v takto uvedenom terapeutickom rozmedzí,
2. za prvé tri mesiace od začatia liečby warfarínom sa nedosiahne terapeutické rozmedzie INR 23 alebo
3. liečba warfarínom je kontraindikovaná.
Liečba je hradenou (na úrovni najlacnejšieho lieku na ŠDL v danej referenčnej skupine) v prípade,
že pacient spĺňa popri horeuvedených aspoň jednu z podmienok:
a) vek ≥ 75 rokov, alebo
b) prekonal mozgovú príhodu, tranzitórny ischemický atak alebo systémovú embolizáciu (SEE),
alebo
c) má vyššie riziko krvácania (vyjadrené škálou HAS-BLED ≥ 3), alebo anamnézu závažného
krvácania
d) alergia alebo dokázaná intolerancia na rivaroxaban

Odôvodnenie
I.
Skutkové okolnosti
Ministerstvo dňa 31.12.2020 začalo konanie z vlastného podnetu o zmene charakteristík
referenčných skupín B01AE07 Dabigatranetexilát p.o. 110 mg, B01AE07 Dabigatranetexilát
p.o. 150 mg, B01AF01 Rivaroxaban p.o. 15 mg, B01AF01 Rivaroxaban p.o. 20 mg, B01AF02
Apixabán p.o. 2,5 mg, B01AF02 Apixabán p.o. 5 mg, B01AF03 Edoxabán p.o. 30 mg,
B01AF03 Edoxabán p.o. 60 mg (ďalej len „žiadosť“).
Predmetom tohto konania je zmena charakteristík referenčných skupín liekov
zaradených v zozname kategorizovaných liekov – rozšírenie indikačného obmedzenia
v referenčných

skupinách B01AE07 Dabigatranetexilát p.o. 110 mg, B01AE07

Dabigatranetexilát p.o. 150 mg, B01AF01 Rivaroxaban p.o. 15 mg, B01AF01 Rivaroxaban p.o.
20 mg, B01AF02 Apixabán p.o. 2,5 mg, B01AF02 Apixabán p.o. 5 mg, B01AF03 Edoxabán
p.o. 30 mg, B01AF03 Edoxabán p.o. 60 mg.

Podnetom pre začatie konania ministerstva z vlastného podnetu bola žiadosť hlavných
odborníkov a prezidentov odborných spoločností (v abecednom poradí) Prof. MUDr. Robert
Hatala, CSc., Hlavný odborník MZ SR pre kardiológiu, Prezident Slovenskej asociácie
srdcových arytmií, MUDr. Peter Hlivák, PhD, Prezident Slovenskej kardiologickej spoločnosti,
Prof. MUDr. Silvester Krčméry, Prezident Slovenskej geriatrickej spoločnosti, Doc. MUDr.
Juraj Mad'arič, PhD, Prezident Slovenskej angiologickej spoločnosti, Prof. MUDr. Peter
Turčáni, CSc., Hlavný odborník MZ SR pre neurológiu.
Predstavitelia odborných spoločností a medicínskych špecializácií (ďalej „odborníci“)
zodpovední za manažment pacientov vyžadujúcich antikoagulačnú liečbu pomocou tzv. nových
orálnych antikoagulancií (NOAK) poukázali na ohrozenie dostupnosti väčšiny liečiv z tejto
skupiny pre pacientov.
Odborníci sformulovali návrh ako nežiaducemu stavu predchádzať nasledovne:
„Liečivá zo skupiny NOAK - preparáty apixabán (Eliquis), dabigatrán (Pradaxa), edoxabán
(Lixiana) a rivaroxabán (Xarelto) - pôsobia na rozdiel od necieleného antikoagulačného účinku
warfarínu ako cielené priame inhibítory hemokoagulačného faktora IIa — trombínu
(dabigatrán) alebo faktora Xa (apixabán, edoxabán, rivaroxabán). Medicína dôkazov priniesla
v ostatnom desaťročí na základe rozsiahlych randomizovaných klinických štúdií (RKŠ) s viac
ako 100 000 pacientami konzistentné výsledky o benefitoch NOAK u pacientov s fibriláciou
predsiení ako aj s venóznym tromboembolizmom. Tieto potvrdili jasné prednosti liečby
pomocou NOAK v porovnaní s antagonistami vitamínu K (warfarínom) v zmysle účinnosti a
bezpečnosti. Už pôvodné RKŠ však zistili rôznu úroveň benefitov pre jednotlivé molekuly a pre
rôzne skupiny pacientov. Všetky molekuly NOAK potvrdili v komparácii s warfarínom
minimálne porovnateľnú alebo lepšiu účinnosť v prevencii ischemickej cievnej mozgovej
príhody (iCMP) a dramatickú redukciu rizika hemoragických CMP. Molekuly sa ale líšia
výskytom nežiadúcich hemoragických komplikácií s odlišným spôsobom emergentného
manažmentu prípadov život ohrozujúceho krvácania (vrátane odlišného mechanizmu účinku
ich antidót). Tieto rozdiely sú najvýraznejšie v subpopuláciách tzv. krehkých (angl. frail)
pacientov, ktorí však predstavujú v zmysle platných indikačných obmedzení väčšinu chorých,
ktorí NOAK na Slovensku užívajú. Ide najmä o seniorov, pacientov s prekonanou cievnou
mozgovou príhodou, pacientov s chronickým ochorením obličiek, pacientov so srdcovým
zlyhávaním a chorých s vysokým rizikom krvácania, pričom u mnohých pacientov ide o
kombináciu týchto závažných rizikových faktorov. Výsledky štúdií jasne poukazujú na vyššie
uvedené rozdiely, ktoré boli následne ešte vo väčšom rozsahu potvrdené vo veľkých klinických
registroch z mnohých krajín sveta.
Za veľmi relevantné považujeme v tejto súvislosti, tohto roku publikované údaje
výsledkov observačnej štúdie Európskej liekovej agentúry (EMA), ktoré boli zamerané na
bezpečnosť liečby pomocou NOAK na základe hodnotenia rizika krvácania pri ich používaní
(Souverein PC et al., 2020). Analyzovaná populácia zahrňuje viac ako štvrť milióna pacientov
v 4 krajinách EÚ a predstavuje doteraz najväčší nezávislý súbor z reálnej klinickej praxe.
Analýzy potvrdili významné rozdiely v riziku závažného krvácania s najvyšším rizikom (pre

niektoré krvácania až 50%) pre rivaroxabán a najnižším pre apixabán. Iné analýzy z reálnej
praxe poukazujú na vyššie riziko krvácania rivaroxabánu aj voči dabigatránu a opakovane
najnižšie riziko z celej skupiny pre apixabán (Ntaios G et al., 2017, Lamberts M et al., 2017, de
Jong L et al., 2019, Rutherford O-ChW et al., 2020). S ohl'adom na vyššie uvedené dôkazy,
považujeme jednotlivé preparáty zo skupiny NOAK za navzájom paušálne nezamenitel'né
najmä pre ich individuálne významne odlišné riziko závažných hemoragických komplikácií.
Očakávaná zmena úhrad rivaroxabánu môže mať za následok nedostupnosť d'alších
liečiv zo skupiny NOAK vzhľadom ku vzniku neakceptovateľne vysokých doplatkov pacientov
pre všetky ostatné molekuly v tejto skupine. Vo svetle tejto hrozby považujeme za potrebné
poukázať na toto riziko a v spolupráci so Sekciou farmácie a liekovej politiky MZ SR navrhnúť
racionálne preventívne riešenie.
Po zvážení viacerých alternatív navrhujeme preto rozčlenenie úhradovej skupiny NOAK
na jednotlivé liečivá (rivaroxabán, apixabán, edoxabán, dabigatrán). Toto transparentné
riešenie by viedlo k udržaniu dostupnosti každého z uvedených liečiv pre potrebnú
individualizovanú liečbu našich pacientov s vysokým rizikom závažných trombotických
komplikácií pri súčasnej maximálnej bezpečnosti.”
Ku konaniu boli ministerstvu dňa 7.1.2021 doručené pripomienky účastníkov konania
Boehringer Ingelheim a Bayer.
II.
Relevantná právna úprava

§ 14
Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny
(1)
Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny podáva ministerstvu držiteľ registrácie
alebo zdravotná poisťovňa.
(2)
Držiteľ registrácie môže žiadosť podať iba pre referenčnú skupinu, v ktorej je zaradený alebo
podmienene zaradený aspoň jeden liek, rozhodnutie o registrácii ktorého bolo vydané tomuto
držiteľovi registrácie.
(3)
Predmetom žiadosti môže byť
a)
zmena maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva,
b)
zmena štandardnej dávky liečiva,
c)
zmena, zrušenie alebo určenie preskripčného obmedzenia,
d)
zmena, zrušenie alebo určenie indikačného obmedzenia alebo
e)
zrušenie alebo určenie obmedzenia úhrady zdravotnej poisťovne na jej predchádzajúci súhlas.
(4)

Predmetom jednej žiadosti môže byť súčasne viacero zmien podľa odseku 3.
(5)
Žiadosť obsahuje
a)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo držiteľa registrácie, ak
žiadosť podáva držiteľ registrácie; ak je určený splnomocnený zástupca, aj meno, priezvisko a
adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo splnomocneného zástupcu,
b)
obchodné meno a sídlo zdravotnej poisťovne, ak žiadosť podáva zdravotná poisťovňa,
c)
jednu referenčnú skupinu, v ktorej žiadateľ navrhuje zmenu,
d)
návrh požadovanej zmeny a jej odôvodnenie,
e)
farmako-ekonomický rozbor lieku, ak predmetom žiadosti je
1.
zvýšenie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva,
2.
zrušenie preskripčného obmedzenia alebo rozšírenie preskripčného obmedzenia,
3.
zrušenie indikačného obmedzenia alebo rozšírenie indikačného obmedzenia; vyžaduje sa
farmako-ekonomický rozbor lieku formou analýzy užitočnosti nákladov alebo analýzy
minimalizácie nákladov.

§ 20
Rozhodovanie o zmene charakteristík referenčnej skupiny
(1)
O zmene charakteristík referenčnej skupiny rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa
§ 14 alebo z vlastného podnetu.
(2)
Ministerstvo rozhodne o žiadosti a rozhodnutie doručí účastníkom konania najneskôr do 270
dní odo dňa doručenia žiadosti.
(3)
Pri rozhodovaní o zmene charakteristík referenčnej skupiny sa prihliada najmä na
a)
účelnosť a efektívnosť vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia,
b)
účinnosť a bezpečnosť liečby,
c)
odporúčané terapeutické postupy s prihliadnutím na nákladovú efektívnosť a predpokladaný
vplyv na prostriedky verejného zdravotného poistenia,
d)
zabezpečenie finančnej stability systému verejného zdravotného poistenia.
(4)
Zrušenie preskripčného obmedzenia na základe žiadosti držiteľa registrácie je možné, ak v
uplynulých 12 mesiacoch predchádzajúcich mesiacu, v ktorom bola žiadosť podaná, bola
maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva kumulatívne
znížená najmenej o 30 %.
(5)

Zrušenie indikačného obmedzenia alebo zmena indikačného obmedzenia na základe žiadosti
držiteľa registrácie je možné, ak v
a)
zozname kategorizovaných liekov nie je iná referenčná skupina, v ktorej sú zaradené lieky
uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia pri liečbe dodatočnej indikácie a je
odôvodnené predpokladať, že náklady verejného zdravotného poistenia na dodatočne liečených
poistencov v žiadnom z nasledujúcich troch rokov neprekročia 100 000 eur alebo
b)
12 mesiacoch predchádzajúcich mesiacu, v ktorom bola žiadosť podaná, bola maximálna výška
úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva kumulatívne znížená najmenej o
1.
7,5 %, ak v zozname kategorizovaných liekov nie je iná referenčná skupina, v ktorej sú zaradené
lieky uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia pri liečbe dodatočnej indikácie a
je odôvodnené predpokladať, že počet dodatočne liečených poistencov v niektorom z
nasledujúcich troch rokov prekročí 10 % z počtu poistencov aktuálne liečených liekmi, ktoré
sú zaradené v posudzovanej referenčnej skupine,
2.
3 %, ak nie sú splnené podmienky podľa prvého bodu.
(6)
Zmeny preskripčného obmedzenia alebo indikačného obmedzenia sú možné, ak dodatočné
náklady vynaložené z verejného zdravotného poistenia na jednotku zlepšenia zdravotného stavu
pri liečbe dodatočných poistencov alebo dodatočných indikácií nepresahujú hodnotu podľa § 7
ods. 2 písm. a); to neplatí, ak ide o liečbu choroby, ktorej prevalencia v Slovenskej republike je
nižšia ako 1:50 000.
(7)
Zvýšenie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva na
základe žiadosti držiteľa registrácie je možné najviac jedenkrát počas kalendárneho roka.

III.
Posúdenie žiadosti poradným orgánom
Podľa § 91 ods. 1 písm. a) bod. 1 v spojení s § 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 13.1.2021 bolo ministerstvu doručené Odborné odporúčanie kategorizačnej
komisie, v ktorom uvádza, že „nie je opodstatnené, aby ministerstvo rozšírilo indikačné
obmedzenia v uvedených referenčných skupinách B01AE07 Dabigatranetexilát p.o. 110 mg,
B01AE07 Dabigatranetexilát p.o. 150 mg, B01AF01 Rivaroxaban p.o. 15 mg, B01AF01
Rivaroxaban p.o. 20 mg, B01AF02 Apixabán p.o. 2,5 mg, B01AF02 Apixabán p.o. 5 mg,
B01AF03 Edoxabán p.o. 30 mg, B01AF03 Edoxabán p.o. 60 mg v súlade s § 20 ods. 3 písm
a) a písm. c) zákona. podľa návrhu uvedenom v odbornom odporúčaní Kategorizačnej
komisie pre lieky.“

IV.
Posúdenie žiadosti ministerstvom

Ministerstvo konanie a jeho podklady odborne posúdilo a dospelo k záveru, že na
základe § 20 ods. 3 písm. a) a c) mení indikačné obmedzenia predmetných referenčných skupín
tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Podľa § 20 ods. 3 písm. a) pri rozhodovaní o zmene charakteristík referenčnej skupiny
sa prihliada najmä na účelnosť a efektívnosť vynakladania prostriedkov verejného zdravotného
poistenia.
Podľa § 20 ods. 3 písm. c) pri rozhodovaní o zmene charakteristík referenčnej skupiny
sa prihliada najmä na odporúčané terapeutické postupy s prihliadnutím na nákladovú
efektívnosť a predpokladaný vplyv na prostriedky verejného zdravotného poistenia.
Ku konaniu boli ministerstvu dňa 7.1.2021 doručené pripomienky účastníkov konania
Boehringer Ingelheim a Bayer. Ministerstvo pripomienky prehodnotilo a čiastočne vyhovelo
pripomienke účastníka konania Boehringer Ingelheim International GmbH, Nemecko
v rozsahu uvedenom vo výroku tohto rozhodnutia.
Ministerstvo žiadosť spolu s prílohami odborne posúdilo a dospelo k záveru, že v súlade
s § 20 ods. 3 písm. a) a c) zákona je opodstatnené, aby ministerstvo upravilo znenie indikačného
obmedzenia v referenčných skupinách v B01AE07 Dabigatranetexilát p.o. 110 mg, B01AE07
Dabigatranetexilát p.o. 150 mg, B01AF01 Rivaroxaban p.o. 15 mg, B01AF01 Rivaroxaban p.o.
20 mg, B01AF02 Apixabán p.o. 2,5 mg, B01AF02 Apixabán p.o. 5 mg, B01AF03 Edoxabán
p.o. 30 mg, B01AF03 Edoxabán p.o. 60 mg

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.

