Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky

Bratislava, 15.02.2021
Číslo: K553_N931

ROZHODNUTIE

Minister zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) príslušný na konanie
podľa § 82 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 (ďalej len „zákon“) rozhodol vo veci zmeny
charakteristík referenčnej skupiny s týmito účastníkmi konania v konaní o
námietkach spoločnosti Boehringer Ingelheim RCV GmbH so sídlom Binger Strasse 173,
55216 Ingelheim nad Rýnom, Nemecko, HRB 21063 doručených ministerstvu 22.1.2021 (ďalej
len „námietka č. 1“); a
námietkach spoločnosti Bayer AG so sídlom Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen,
Nemecko, HRB 48248 doručených ministerstvu 22.1.2021 (ďalej len „námietka č. 2“)
proti rozhodnutiu ministerstva č. S08233-2021-OKaC-20885 zo dňa 15.1.2021 (ďalej len
„prvostupňové rozhodnutie“) s týmito účastníkmi konania
1. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava – mestská časť Petržalka
851 04, Slovenská republika,
2. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská
republika,
3. Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, Slovenská republika,
4. Boehringer Ingelheim RCV GmbH so sídlom Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim nad
Rýnom, Nemecko, HRB 21063,
5. Bayer AG so sídlom Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Nemecko, HRB 48248
takto rozhodol:
I.
Námietku č. 1 proti prvostupňovému rozhodnutiu podľa § 81 ods. 2 zákona na základe § 82
ods. 13 a 14 zákona zamietam a prvostupňové rozhodnutie vo vzťahu k referenčnej skupine

B01AE07 Dabigatranetexilát p.o. 110 mg a referenčnej skupine B01AE07 Dabigatranetexilát
p.o. 150 mg potvrdzujem.
II.
Námietku č. 2 proti prvostupňovému rozhodnutiu podľa § 81 ods. 2 zákona na základe § 82
ods. 13 a 14 zákona zamietam a prvostupňové rozhodnutie vo vzťahu k referenčnej skupine
B01AF01 Rivaroxaban p.o. 15 mg a referenčnej skupine B01AF01 Rivaroxaban p.o. 20 mg
potvrdzujem.

Odôvodnenie
Odôvodnenie vo vzťahu k námietke č. 1
I.
Skutkové okolnosti k námietkam č. 1
Dňa 31.12.2020 ministerstvo na elektronickom portáli zverejnilo oznámenie o začatí
konania z vlastného podnetu podľa § 20 ods. 1 v súlade s § 74 ods. 3 a 76 ods. 2 zákona vo veci
zmeny charakteristík referenčných skupín patriacich do úhradovej skupiny č. 5, konkrétne vo
veci rozšírenia indikačného obmedzenia referenčných skupín, vedeného pod ID konania: 20885
(ďalej len „konanie o rozšírení indikačného obmedzenia“).
Dňa 7.1.2021 bola ministerstvu doručená pripomienka držiteľa registrácie k podkladom
na vydanie prvostupňového rozhodnutia (ďalej len „pripomienka“). Držiteľ registrácie
v pripomienke vo vzťahu k referenčnej skupine B01AE07 Dabigatranetexilát p.o. 110 mg
požiadal ministerstvo o prehodnotenie v oznámení o začatí konania uvedeného indikačného
obmedzenia. Držiteľ registrácie v pripomienke navrhol zosúladiť návrh indikačného
obmedzenia s apixabánom a edoxabánom u pacientov s fibriláciou predsiení (FP) a prevenciou
ischemickej cievnej mozgovej príhody (ICMP) v zmysle účinností a bezpečnosti vrátane
možných gastrointestinálnych (GIT) krvácaní a komplikáciii, resp. krvácania.
Držiteľ registrácia dôvodil, že uvedenú zmenu návrhu indikačného obmedzenia je
nevyhnutné uskutočniť, pretože „randomizované klinické štúdie a údaje z klinickej praxe
preukázali porovnateľné výsledky bezpečnosti a účinnosti pre dabigatran 110 mg, apixabán a
edoxabán, čo sa taktiež odzrkadlilo v odporúčaniach medzinárodných odborných spoločností“
a následne predostrel výsledky randomizovaných klinických štúdii.
Držiteľ registrácie následne v pripomienke požiadal ministerstvo o prehodnotenie
návrhu indikačného obmedzenia uvedeného v oznámení o začatí konania vo vzťahu
k referenčnej skupine B01AE07 Dabigatranetexilát p.o. 150 mg. Držiteľ registrácie navrhol
zmeniť navrhované indikačné obmedzenie s ohľadom na účinnosť pri prevencii ICMP
u pacientov s FP a výskytu GIT hemoragických komplikácií.

Ministerstvo dňa 15.1.2021 prvostupňovým
indikačného obmedzenia referenčných skupín.

rozhodnutím

rozhodlo o zmene

Ministerstvo vo vzťahu k zmene indikačného obmedzenia referenčnej skupiny
B01AE07 Dabigatranetexilát p.o. 150 mg a referenčnej skupiny B01AE07 Dabigatranetexilát
p.o. 110 mg v odôvodnení prvostupňového rozhodnutia uviedlo: „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.“
Dňa 21.1.2021 držiteľ registrácie podal na ministerstvo námietky proti prvostupňovému
rozhodnutiu vo vzťahu k referenčným skupinám, ktorými namieta prvostupňovým
rozhodnutím určené znenie indikačného obmedzenia týchto referenčných skupín.
Držiteľ registrácie v námietkach navrhuje zosúladiť prvostupňovým rozhodnutím
určené indikačné obmedzenie pre referenčnú skupinu B01AE07 Dabigatranetexilát p.o. 110 mg
s indikačným obmedzením určeným prvostupňovým rozhodnutím pre liečivá apixabán
a edoxabán u u pacientov s fibriláciou predsiení (FP) a prevenciou ischemickej cievnej
mozgovej príhody (ICMP) v zmysle účinností a bezpečnosti vrátane možných
gastrointestinálnych (GIT) krvácaní a komplikáciii, resp. krvácania.
Držiteľ registrácie má za to, že randomizované klinické štúdie a údaje z klinickej praxe
preukázali, že výsledky bezpečnosti a účinnosti pre dabigatran 110 mg apixabán a edoxabán sú
u pacientov s fibriláciou predsiení porovnateľné, nakoľko
1. V registračných štúdiách dokázali dabigatrán 110 mg, apixabán a edoxabán signifikantnú
redukciu veľkého krvácania v porovnaní s warfarínom.
2. V odporúčaniach CHEST Guideline and Expert Panel Report je uvedené: „Pre pacientov s
FP a vysokým rizikom krvácania (HAS-BLED≥3) zvážte liek s najmenším rizikom
krvácania dabigatran 110 mg, apixabán, edoxabán.“
3. V rámci registračných štúdií jedine dabigatran plnohodnotne študoval svoju redukovanú
dávku (teda dabigatran 110mg) na neselektívnej populácii. Táto skutočnosť sa premietla do
dokumentu s názvom „The 2018 European Heart Rhythm Association Practical Guide“.
Výber NOAK na základe liekových interakcií (bez žiadnej alebo pri jednej liekovej
interakcii s vplyvom na plazmatickú koncentráciu NOAKu) a rizika krvácania: „V prípade
nemodifikovaľného rizika krvácania je potrebné zvažovať dabigatran 110 mg. Redukcia
dávky apixabánu a rivaroxabánu sa neodporúča - účinnosť redukovanej dávky nebola
dokázaná v štúdiách u neselektovanej populácie pacientov“.
4. Dáta z databáz Dánskeho kráľovstva poukazujú, že pri redukovanej dávke dabigatran 110
mg 2xd a rivaroxabán 15 mg 1xd bol trend k nižšiemu výskytu tromboembolizmu a pri

apixabáne 2,5 mg 2xd bol vyšší výskyt ischemickej CMP. V porovnaní redukovaných dávok
NOAK oproti warfarínu iba dabigatrán mal štatisticky signifikantne nižšie riziko krvácania.
apixabán a rivaroxabán boli porovnateľné s warfarínom.
5. Dabigatran konzistentne vykazuje v štúdiách nižšie riziko veľkého krvácania oproti
warfarínu.
Držiteľ registrácie ďalej dôvodí nevyhnutnosť zosúladenia indikačného obmedzenia pre
dabigatran 110 mg s indikačnými obmedzeniami pre apixabán a edoxabán neopodstatneným
znevýhodnením použitia dabigatranu 110 mg u pacientov vo veku 75 a viac rokov (podmienkou
neprítomnosti anamnézy vredovej choroby žalúdka alebo dvanástnika a bez anamnézy
závažného GIT krvácania) napriek tomu, že údaje z RKŠ, údajje z reálnej klinickej praxe
a odborné odporúčania toto neuvádzajú a nepodporujú. Podľa názoru držiteľa registrácie:
1. Výsledky registračných štúdií v prípade apixabánu a dabigatranu 110 mg preukázali
porovnateľné riziko veľkého GIT krvácania oproti warfarínu. Ostatné NOAKy mali vyššie
riziko.
2. Odporúčania európskej kardiologickej spoločnosti ESC 2016 hovoria, že dabigatran 110 mg
a apixabán sú indikované u pacientov s vysokým rizikom gastrointestinálneho krvácania.
3. Podľa dokumentu „expert opinion“ z roku 2017 u pacientov s vysokým rizikom GIT
krvácania je prvou voľbou apixabán a dabigatran 110 mg.
4. Podľa dokumentu v publikácií CHEST journal je odporúčanie: „Pre pacientov s FP, ktorí
majú vysoké riziko gastrointestinálneho krvácania navrhujeme dabigatran 110mg, alebo
apixabán.“
5. Výsledky prospektívneho multicentrického registra GLORIA AF má dabigatran nižšiu
frekvenciu GIT krvácania, ako v post-hoc analýze registračnej štúdie.
Držiteľ registrácie v druhej časti námietok namieta prvostupňovým rozhodnutím určené
indikačné obmedzenie pre referenčnú skupinu B01AE07 Dabigatranetexilát p.o. 150 mg.
Držiteľ registrácie v námietkach navrhuje pre dabigatran 150 mg zmeniť indikačné obmedzenie
s ohľadom na účinnosť pri prevencii ICMP u pacientov s FP. Držiteľ registrácie dôvodí, že
V registračných štúdiách, pacientských registroch zo všetkých NOAKov dabigatrán 150 mg
preukázal ako jediný superioritu oproti warfarínu. Preto spoločnosť navrhuje, aby boli
indikačné obmedzenia upravené tak, aby plná úhrada (na úrovni najlacnejšieho lieku na ŠDL
v danej referenčnej skupine) prislúchala dabigatranu 150 mg pre pacientov s CHA2DS2-VASc
skóre ≥3 u žien a ≥2 u mužov.
II.
Relevantná právna úprava k námietkam č. 1
Minister posúdil a rozhodol o námietkach žiadateľa na základe príslušných ustanovení
zákona, a to najmä na základe nasledovných ustanovení.
Relevantná hmotnoprávna úprava

Podľa § 6 ods. 1 písm. h) zákona ministerstvo rozhoduje kategorizáciou liekov o zmene
charakteristík referenčných skupín liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov.
Podľa § 20 ods. 1 zákona o zmene charakteristík referenčnej skupiny rozhoduje
ministerstvo na základe žiadosti podľa § 14 alebo z vlastného podnetu.
Podľa 20 ods. 3 písm. a) zákona 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) zákona 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.
Relevantná procesnoprávna úprava
Podľa § 82 ods. 11 zákona o námietkach rozhoduje minister do jedného mesiaca odo
dňa ich doručenia ministerstvu.
Podľa § 82 ods. 11 zákona rozhoduje minister do jedného mesiaca odo dňa ich
doručenia ministerstvu.
Podľa § 82 ods. 12 zákona minister preskúma napadnuté rozhodnutie v rozsahu
uvedenom v námietkach; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady
odstráni.
Podľa § 82 ods. 13 zákona, ak sú na to dôvody, minister rozhodnutie zmení alebo zruší,
inak námietky zamietne a rozhodnutie potvrdí.
Podľa § 82 ods. 14 zákona minister rozhodnutie zruší a vec vráti ministerstvu na nové
prejednanie a rozhodnutie, ak je to vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti.
Podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona rozhodnutie obsahuje najmä odôvodnenie
rozhodnutia.
Podľa § 81 ods. 2 zákona v odôvodnení rozhodnutia sa uvedie, ktoré skutočnosti boli
podkladom na rozhodnutie, aké úvahy boli použité pri hodnotení dôkazov a použití právnych
predpisov, na ktorých základe sa rozhodovalo, a spôsob vyrovnania sa s návrhmi, vyjadreniami
a pripomienkami účastníkov konania.
III.
Posúdenie námietok č. 1 poradným orgánom

Podľa § 91 ods. 1 písm. b) bod. 1 v spojení § 91 ods. 2 zákona poradným orgánom
ministra pre konania vo veciach kategorizácie je Kategorizačná rada pre lieky (ďalej len
„kategorizačná rada“), ktorá predkladá písomné odporúčanie vo veciach kategorizácie, ktoré
obsahuje odborné posúdenie veci s odôvodnením podľa kritérií ustanovených zákonom.
Kategorizačná rada po dôkladnej analýze prvostupňového rozhodnutia, jemu
predchádzajúceho konania a podaných námietok, v spojitosti s príslušnými ustanoveniami
zákona a vyhlášky dospela per rollam hlasovaním k nasledovnému odbornému odporúčaniu.
„Kategorizačná rada preskúmala prvostupňové rozhodnutie, jemu predchádzajúce
konanie a námietky držiteľa registrácie a zistila, že námietky držiteľa registrácie nie sú vo
vzťahu k obom referenčným skupinám opodstatnené, a to z nasledovných dôvodov.
B.1
Posúdenie námietok držiteľa registrácie vo vzťahu k referenčnej skupine
dabigatran 110 mg
Kategorizačná rada pri posúdení prvostupňového rozhodnutia a námietok držiteľa
registrácie vychádzala zo stanoviska odboru HTA ministerstva, ktoré pre posúdenie skutočného
stavu veci zohľadnilo výsledky nasledovných dvoch sieťových metaanalýz:
<0000> Cohen et al. A systematic review of network meta-analyses among patients with nonvalvular
atrial fibrillation: A comparison of efficacy and safety following treatment with direct oral
anticoagulants, International Journal of Cardiology, Volume 269, 2018, Pages 174-181
dostupnej
na
nasledovnej
elektronickej
adrese:
<
https://academic.oup.com/eurheartj/article/42/5/373/5899003#215628954 > (ďalej len
„NMA (1)“)
Guo, Wen-Qin et al. “Differences In Gastrointestinal Safety Profiles Among Novel Oral
Anticoagulants: Evidence From A Network Meta-Analysis.” Clinical epidemiology vol. 11
911-921. 1 Oct. 2019, doi:10.2147/CLEP.S219335 dostupnej na nasledovnej elektronickej
adrese: < https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001236921832244X > (ďalej
len „NMA (2))
(spolu ďalej len ako „NMA“)
Kategorizačná rada sa so stanoviskom stotožnila v celom rozhsahu, a preto má za to, že
námietky držiteľa registrácie sú neopodstatnené, pretože (1) držiteľom registrácie
predostierané výsledky randomizovaných klinických štúdii preukazujúce porovnateľnosť
bezpečnosti a účinnosti pre dabigatran 110 mg, apixabán a edoxabán u pacientov s fibriláciou
predsiení; a (2) držiteľom registrácie namietané neopodstatnené znevýhodnenie použitia
dabigatranu 110 mg u pacientov vo veku rovnom alebo vyššom 75 rokov nemožno považovať
za skutočnosti odôvodňujúce zosúladenie indikačných obmedzení pre dabigatran 110 mg,
apixabán a edoxabán.
1. Neopodstatnenosť držiteľom registrácie predostieraných výsledkov randomizovaných
klinických štúdií o porovnateľnom profile bezpoečnosti dabigatranu 110 mg, apixabánu a
edoxabánu.

Držiteľ registrácie navrhuje indikačné obmedzenia zosúladiť, nakoľko v registračných
štúdiách dokázali dabigatrán 110 mg, apixabán a edoxabán signifikantnú redukciu veľkého
krvácania v porovnaní s warfarínom. Podľa názoru kategorizačnej rady je pravdou, že
registračné štúdie dokázali štatisticky signifikantnú redukciu veľkých krvácaní pri použití
apixabánu, dabigatranu 110 mg a edoxabánu v porovnaní s warfarínom. Ako je však v úvode
tejto časti tohto odborného odporúčania uvedené, v súčasnosti existuje omnoho širšia báza
dôkazov, ako sú registračné štúdie, a to ďalšie štúdie a množstvo registrových údajov
o používaní NOAKov v reálnej praxi, z ktorých boli vytvorené sieťové metaanalýzy
porovnávajú bezpečnostný profil NOAKov aj navzájom. Z uvedeného dôvodu sa pri určení
indikačných obmedzení prvostupňovým rozhodnutím vychádzalo z najnovších poznatkov
zakotvených v sieťových metaanalýzach, a to NMA (1) a NMA (2)
Držiteľ registrácie ďalej navrhuje zosúladenie indikačných obmedzení na základe
reflektovania výsledkov randomizovaných klinických štúdií o porovnateľnom bezpečnostnom
profile v odporúčaniach s názvom CHEST Guideline and Expert Panel Report, v ktorých je
uvedené: „Pre pacientov s FP a vysokým rizikom krvácania (HAS-BLED≥3) zvážte liek s
najmenším rizikom krvácania dabigatran 110 mg, apixabán, edoxabán.“ Kategorizačná rada
sa v tejto súvislosti stotožňuje so stanoviskom odboru HTA, podľa ktorého zohľadnenie
držiteľom registrácie uvádzaných dokumentov s odporúčacím a nezáväzným charakterom pred
údajmi uvedenými v NMA, ktoré poskytujú údaje o porovnaní bezpečnostného profilu NOAKov
navzájom.
Držiteľ registrácie má za to, že podľa informácií uvedených v dokumente s názvom „The
2018 European Heart Rhythm Association Practical Guide“ jedine dabigatran plnohodnotne
študoval svoju redukovanú dávku (teda dabigatran 110mg) na neselektívnej populácii, a preto
je nevyhnutné považovaž bezpečnostný profil dabigatranu 110mg za porovnateľný
s bezpečnostným profilom apixabánu a edoxabánu. Držiteľ registrácie dôvodí, že táto
skutočnosť vyplýva z nasledovného znenia odporúčania: „V prípade nemodifikovaľného rizika
krvácania je potrebné zvažovať dabigatran 110 mg. Redukcia dávky apixabánu a rivaroxabánu
sa neodporúča - účinnosť redukovanej dávky nebola dokázaná v štúdiách u neselektovanej
populácie pacientov“. Odbor HTA preskúmal držiteľom registrácie uvedený dokument a zistil,
že držiteľom registrácie uvádzané znenie odporúčania v dokumente absentuje. Z uvedeného
dôvodu je možno sa len domnievať, že ide o interpretáciu obrázku 3 predmetného odporúčania.
Interpretácii obrázku 3 však nie je možné sa prisvedčiť. Odbor HTA, s ktorým sa kategorizačná
rada plne stotožňuje, interpretuje obrázok 3 nasledovne: „Bez žiadnej, alebo pri jednej
interakcii s vplyvom na plazmatickú koncentráciu NOAK a pokiaľ sa nenachádza v redukčných
kritériách (tabuľka v kap. 15) a je obava z neúmerného a nemodifikovateľného rizika krvácania
je potrebné zvážiť dabigatran 110 mg (alebo edoxabán 15/ 30 mg – ale riziko pre iCMP je
oproti warfarínu vyššie). Ostatné redukované dávky sú off – label, neboli študované na
neselektovanej populácii.“ Najpodstatnejší rozdiel oproti v námietke uvedenej interpretácii je,
že sa hovorí o redukciách nezmienených v SPC a nehovorí, že neodporúča podanie iných
NOAK, ale že takéto podanie je off-label, a preto ani toto tvrdenie držiteľa registrácie nemožno
považovať za opodstatnené.

Podľa názoru držiteľa registrácie je bezpečnostný profil porovnateľný v zmysle údajov
databáz Dánskeho kráľovstva, ktoré poukazujú na skutočnosť, že pri redukovanej dávke
dabigatran 110 mg 2xd a rivaroxabán 15 mg 1xd bol trend k nižšiemu výskytu
tromboembolizmu a pri apixabáne 2,5 mg 2xd bol vyšší výskyt ischemickej CMP. Držiteľ
registrácie uvádza, že v porovnaní redukovaných dávok NOAK oproti warfarínu iba dabigatrán
mal štatisticky signifikantne nižšie riziko krvácania, pričom apixabán a rivaroxabán boli
porovnateľné s warfarínom. Kategorizačná rada, žiadnym spôsobom nespochybňuje údaje
uvádzané vo vzťahu k účinnosti redukovaných dávok ukazujúcich isté trendy. Ako je však
správne v námietke držiteľa registrácie uvedené výsledky účinnosti boli štatisticky
nesignifikantné. Okrem toho, pri porovnaní bezpečnostného profilu je dôležité taktiež
zohľadňovať, že pacienti sledovaní s redukovanou dávkou apixabánu boli starší, s vyššími
hodnotami HAS-BLED a CHA2DS2-VASc ako pacienti s dabigatranom, rivaroxabánom
a warfarinom (v uvedenom poradí) (viď https://www.bmj.com/content/356/bmj.j510).
Z uvedeného dôvodu má kategorizačná rada za to, že ani toto tvrdenie držiteľa registrácie nie
je pre účely zosúladenia indikačných obmedzení opodstatnené.
Držiteľ registrácie na záver vo vzťahu k porovnateľnosti bezpečnostného profilu
uvádza, že dabigatran konzistentne vykazuje v štúdiách nižšie riziko veľkého krvácania oproti
warfarínu. Kategorizačná rada zastáva názor, že rovnako ako predchádzajúce tvrdenia držiteľa
registrácie ani toto nepredstavuje náležité odôvodnenie zosúladenia indikačných obmedzení,
nakoľko prvostupňovým rozhodnutím určené indikačné obmedzenia reflektujú rozdielny
bezpečnostný profil dabigatranu 110 mg v porovnaní s ostatnými NOAKmi a nie v porovnaní
s warfarínom.
Kategorizačná rada má rovnako za to, že odôvodnenosť zosúladenia indikačných
obmedzení nie je možné konštatovať taktiež ani na základe držiteľom registrácie namietaného
neopodstatneného znevýhodnenia použitia dabigatranu 110 mg u pacientov vo veku rovnom
alebo vyššom ako 75 rokov napriek tomu, že údaje z randomizovaných klinických štúdii túto
skutočnosť neuvádzajú a nepodporujú.
Držiteľ registrácie v námietkach dôvodí, že v registračných štúdiách dokázali
dabigatrán 110 mg, apixabán a edoxabán signifikantnú redukciu veľkého krvácania v
porovnaní s warfarínom. Kategorizačná rada opätovne uvádza, že žiadnym spôsobom
nenamieta opodstatnenosť porovnania warfarínu s dabigatranom 110 mg. Napriek tomu,
naďalej považuje za nevyhnutné vychádzať z výsledkov aktuálnejších NMA a na ich základe
určiť indikačné obmedzenia reflektujúce porovnanie všetkých NOAKov navzájom a nie len voči
jednému z nich, warfarínu.
2. Neopodstatnenosť držiteľom registrácie namietaného neopodstatneného znevýhodnenia
použitia dabigatranu 110 mg vo veku rovnom alebo vyššom ako 75 rokov.
Držiteľ registrácie navrhuje zosúladenie indikačného obmedzenia dabigatranu 110 mg
s apixabánom a edoxabánom taktiež z dôvodu, že prvostupňovým rozhodnutím určené odlišné
indikačné obmedzenie neodôvodnene znevýhodňuje použitie dabigatranu 110 mg u pacientov

vo veku rovnajúcom sa alebo vyššom ako 75 rokov, a to aj napriek tomu, že výsledky klinických
štúdií a odborné odporúčania toto neuvádzajú a nepodporujú.
Podľa názoru držiteľa registrácie je znevýhodnenie používania dabigatránu 110 mg
neoprávnené, pretože výsledky registračných štúdií v prípade apixabánu a dabigatranu 110 mg
preukázali porovnateľné riziko veľkého GIT krvácania oproti warfarínu. Ostatné NOAKy mali
podľa informácií uvádzaných držiteľom registrácie vyššie riziko. Kategorizačná rada v tejto
súvislosti opäť uvádza, že žiadnym spôsobom nenamieta opodstatnenosť výsledkov porovnania
dabigatranu 110 mg s warfarínom. Napriek tomu, naďalej zastáva názor, že určenie
indikačných obmedzení je nevyhnutné uskutočniť na základe výsledkov aktuálnejších NMA, viď
bližšie informácie uvedené nižšie.
Držiteľ registrácie interpretuje znenie odporúčania európskej kardiologickej
spoločnosti ESC 2016 tak, že dabigatran 110 mg a apixabán sú indikované u pacientov s
vysokým rizikom gastrointestinálneho krvácania. Kategorizačná rada v tejto súvislosti uvádza,
že znenie ESC 2016: „U pacientov s nedávnym krvácaním by mala byť pozornosť venovaná
odstráneniu zdroja krvácania a znovunasadenie orálnych antikoagulancií hneď, ako to bude
možné. Zvážené by mali byť dabigatran 110 mg a apixabán, ktoré nie sú spojené s vyšším
rizikom krvácania oproti warfarínu.“ je nevyhnutné vykladať v ich celom kontexte.
Vychádzajúc z uvedeného znenia ESC 2016 nemožno podľa názoru kategorizačnej rady dospieť
k inému záveru ako, že bezpečnosť dabigatranu 110 mg a apixabánu je porovnateľná
v porovnaní s warfarínom. Avšak, závery NMA (1) (dostupné na nasledovnej elektronickej
adrese:
https://academic.oup.com/eurheartj/advancearticle/doi/10.1093/eurheartj/ehaa612/5899003#215628954) poukazujú na to, že apixabán a
dabigatrán 110 mg sú síce porovnateľne bezpečné, ale účinnosť je vyššia pri apixabáne.
Z uvedeného dôvodu tvrdenie držiteľa registrácie nemožno považovať za opodstatnené.
Držiteľ registrácie považuje znevýhodnenie použitia dabigatranu za neodôvodnené
taktiež z dôvodu údajov uvedených v dokumente „expert opinion“ z roku 2017. Podľa tohto
dokumentu u pacientov s vysokým rizikom GIT krvácania je prvou voľbou apixabán a
dabigatran 110 mg. Kategorizačná rada nemá žiadne výhrady voči údajom uvedeným v tomto
dokumente. Napriek tomu, má kategorizačná rada za to, že aj v tomto prípade je nevyhnutné
vychádzať z aktuálnejších údajov. Z NMA (1) z roku 2018 vyplýva, že apixabán a dabigatrán
110 mg sú rovnako bezpečné u pacientov s gastrointestinálnym krvácaním, ale účinnosť pri
apixabáne je vyššia. Okrem toho z NMA (2) z roku 2019 vyplýva, že najbezpečnejšie NOAKy
z hľadiska rizika gastrointestinálneho krvácania sú apixabán a edoxabán.
Ako ďalší dôvod neodôvodneného znevýhodnenia držiteľ registrácie v námietkach
uviedol údaje uvedené v publikácii CHEST journal, podľa ktorých sa pre pacientov s FP, ktorí
majú vysoké riziko
gastrointestinálneho krvácania navrhuje použiť dabigatran 110mg, alebo apixabán.“
Odbor HTA preskúmaním skutočného stavu veci zistil, že držiteľom registrácie uvádzaná
formulácia je v publikácií uvedená vo forme poznámky pod odporučaním slabej sily a s veľmi
nízkou kvalitou dôkazu. Zároveň uviedlo, že podľa aktuálnejšej NMA (2) poukazuje na vyššiu

bezpečnosť apixabánu a edoxabánu. Kategorizačná rada zastáva názor, že z dôvodu odborom
HTA uvedených skutočností, je nevyhnutné tvrdenie kategorizačnej rady považovať za
neopodstatnené.
Držiteľ registrácie na záver dôvodí neopodstatnené znevýhodnenie použitia
dabigatránu 110 mg výsledkami prospektívneho multicentrického registra GLORIA AF, podľa
ktorých má dabigatran nižšiu frekvenciu GIT krvácania, ako v post-hoc analýze registračnej
štúdie. Kategorizačná rada má za to, že aj tomto prípade sú smerodajné výsledky NMA (2)
poukazujúcich na nižšiu bezpečnosť dabigatranu pri gastrointestinálnom krvácaní v porovnaní
s apixabánom a edoxabánom.
Kategorizačná rada na záver uvádza, že tak ako z vyššie uvedeného vyplýva
esenciálnym podkladom pre vytvorenie namietaných indikačných obmedzení boli NMA
porovnávajúce bezpečnostný profil všetkých NOAKov zaradených v zozname kategorizovaných
liekov dabigatranu, apixabánu, rivaroxabánu a edoxabánu patriacich do jednej úhradovej
skupiny č. 5.
Rovnako ako z odôvodnenia prvostupňového rozdelenia vyplýva sa na formulácii
indikačných obmedzení sa podieľali hlavní odborníci z oblastí kardiológie, neurológie,
geriatrie a angiológie.
Predmetné indikačné obmedzenia zahŕňajú skutočnosť, že podávanie redukovaných
dávok dabigatranu je častejšie, ako pri ostatných NOAKoch, pričom východiskovým bodom
bola spotreba NOAKov.
Hoci sa najúčinnejším z NMA zdá dabigatrán 150 mg, je zároveň spojený s vyšším
rizikom krvácavých komplikácií. Menej účinnými sa zdajú byť rivaroxabán, apixabán a
edoxabán pri jasnom favorizovaní apixabánu a edoxabánu v bezpečnostnom profile. Najmenej
účinným sa zdá dabigatrán 110 mg, pri podobnom bezpečnostnom profile, ako apixabán a
edoxabán. Podľa NMA zameranej na GIT bezpečnostný profil najlepšie výsledky má apixabán,
nasledovaný edoxabánom.
Uvedené indikačné obmedzenia reflektujú predmetné dáta, stanoviská odborníkov,
spotrebu redukovaných dávok jednotlivých liekov. Pri ich formulácií bola vnímaná aj
problematika nedostatočných dát pri redukovaných dávkach ostatných NOAK (okrem
dabigatranu 110 mg). Ich cieľom je dočasne vytvoriť úhradový rámec, ktorý poskytne lekárovi
širokú paletu možností pre reflektovanie klinických situácií a rizikového profilu konkrétneho
pacienta.
Posúdenie námietok držiteľa registrácie vo vzťahu k referenčnej skupine
B.2
dabigatran 150 mg
Držiteľ registrácie má za to, že v registračných štúdiách a pacientských registroch
dabigatrán 150 mg preukázal ako jediný zo všetkých NOAKov superioritu oproti warfarínu.
Držiteľ registrácie preto v námietkach navrhuje, aby boli indikačné obmedzenia upravené tak,

aby plná úhrada (na úrovni najlacnejšieho lieku na ŠDL v danej referenčnej skupine)
prislúchala dabigatranu 150 mg pre pacientov s CHA2DS2-VASc skóre ≥3 u žien a ≥2 u mužov.
Kategorizačná rada zastáva názor, že držiteľom registrácie navrhovanej zmene nie je
vhodné vyhovieť, nakoľko (i) navrhovaná zmena by vytvorila v texte samotného indikačného
obmedzenia logickú „slučku“, pretože CHA2DS2-VASc skóre ≥3 u žien a ≥2 u mužov je
podmienkou pre indikáciu antikoagulačnej liečby vôbec; a (ii) akékoľvek ďalšie zmeny, vrátane
zmeny navrhovanej v námietkach držiteľom registrácie, nad rámec indikačného obmedzenia
určeného prvostupňovým rozhodnutím, ktorého cieľom je vytvorenie takých podmienok úhrady
antikoagulačnej terapie NOAKmi, ktoré umožnia aby pacienti mali dostupnú terapiu bez
respektíve so sociálne únosnými doplatkami s ohľadom na bezpečnostný profil dostupných
alternatív, si vyžaduje komplexné farmako-ekonomické posúdenie veci.“
IV.
Posúdenie námietok č. 1 ministrom
Minister po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia, jemu predchádzajúceho konania,
námietok držiteľa registrácie a odborného odporúčania kategorizačnej rady dospel k záveru, že
z dôvodu zabezpečenia dostupnosti liekov zaradených v referenčnej skupine B01AE07
Dabigatranetexilát p.o. 150 mg a referenčnej skupine B01AE07 Dabigatranetexilát p.o. 110 mg
v rozsahu vymedzenom indikačným obmedzením určeným prvostupňovým rozhodnutím v čo
najkratšom možnom časovom období a bez časových rozdielov v porovnaní s liekmi
zaradenými v ostatných referenčných skupinách patriacich do úhradovej skupiny č. 5 sa
nemožno stotožniť s odborným odporúčaním poradného orgánu, kategorizačnej rady, že
prvostupňové rozhodnutie sa má zrušiť a vec sa má vrátiť na nové prejednanie a rozhodnutie
ministerstvu. Minister má za to, že z dôvodov uvedených v odôvodnení odborného odporúčania
kategorizačnej rady je námietky č. 1 nevyhnutné zamietnuť a prvostupňové rozhodnutie vo
vzťahu k referenčnej skupine B01AE07 Dabigatranetexilát p.o. 150 mg a referenčnej skupine
B01AE07 Dabigatranetexilát p.o. 110 mg potvrdiť. Z uvedeného dôvodu minister rozhodol tak
ako je uvedené v odôvodnení tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie vo vzťahu k námietke č. 2
I.
Skutkové okolnosti k námietkam č. 2
Dňa 31.12.2020 ministerstvo na elektronickom portáli zverejnilo oznámenie o začatí
konania z vlastného podnetu podľa § 20 ods. 1 v súlade s § 74 ods. 3 a 76 ods. 2 zákona vo veci
zmeny charakteristík referenčných skupín patriacich do úhradovej skupiny č. 5, konkrétne vo
veci rozšírenia indikačného obmedzenia referenčných skupín, vedeného pod ID konania: 20885
(ďalej len „konanie o rozšírení indikačného obmedzenia“).
Dňa 7.1.2021 bola ministerstvu doručená pripomienka držiteľa registrácie k podkladom
na vydanie prvostupňového rozhodnutia (ďalej len „pripomienka“). Držiteľ registrácie

v pripomienke vo vzťahu k referenčným skupinám požiadal ministerstvo o prehodnotenie
v oznámení o začatí konania uvedeného indikačného obmedzenia. Držiteľ registrácie
v pripomienke navrhol zosúladiť návrh indikačného obmedzenia s výsledkami
randomizovaných klinických štúdií reflektovanými medzinárodne uznávanými terapeutickými
odporúčaniami.
Držiteľ registrácie v tejto súvislosti poukázal na:
štúdiu ROCKET AF, v ktorej podľa názoru držiteľa registrácie rivaroxabán v dávkovaní 1x
denne u pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení v prevencii cievnej mozgovej
príhody a systémovej embolizácie preukazoval redukciu CMP/SE a významnú redukciu
fatálneho krvácania, krvácania do kritického orgánu a intrakraniálneho krvácania
v porovnaní s warfarínom. Okrem toho držiteľ registrácie mal za to, že rivaroxabán
preukázal konzistentnú účinnosť a priaznivý bezpečnostný profil v širokej subpopulácii
pacientov s NVAF a diabetes mellitus, so stredne závažnou poruchou funkcie obličiek s
vekom ≥75 rokov, po prekonanej CMP, u pacientov s hypertenziou alebo kongestívnym
srdcovým zlyhávaním.
štúdiu PIONEER AF-PCI2, na základe ktorej držiteľ registrácie dôvodi, že rivaroxaban v
dávkovaní 1x denne + iP2Y12 preukázal u pacientov s NVAF podstupujúcich perkutánnu
koronárnu intervenciu (PCI) významnú redukciu klinicky závažných krvácaní, bez rozdielu
vo výskyte tromboembolických udalostí v porovnaní so štandardnou liečbou.
štúdie X-VERT3, VENTURE -AF4, na ktoré držiteľ registrácie poukázal ako na ďalšie
dostupné randomizované klinické štúdie s rivaroxabanom u pacientov s NVAF, ktoré
potvrdzujú benefit v prospech rivaroxabanu v porovnaní s komparátorom.
štúdiu XANTUS 5, v zmysle výsledkov ktorej má držiteľ registrácie účinnostný
a bezpečnostný profil rivaroxabanu u pacientov s NVAF v prevencii CMP/SE za
preukázaný.
randomizované klinické štúdie u pacientov v liečbe hlbokej žilovej trombózy (DVT),
pľúcnej embólie (PE) a prevencii rekurencie DVT a PE:
poolovanú analýzu EINSTEIN DVT a PE6 randomizovaných štúdií rivaroxaban v porovnaní
s enoxaparínom/ antagonista vitamínu K (VKA), ktorá podľa názoru držiteľa registrácie
preukazuje redukciu rekurentného VTE s významnou redukciou závažného krvácania.
štúdiu EINSTEIN Extension7, preukazujúcu benefit v prospech rivaroxabanu vs. Placebo
v predĺženej liečbe.
štúdii EINSTEIN CHOICE8 u pacientov so symptomatickou DVT/PE po 6 –12 mesačnej
antikoagulačnej liečbe, rivaroxaban v porovnaní s kyselinou acetylsalicylovou (ASA)
preukázujúcu významú redukciu rekurentného VTE, pri porovnateľnom výskyte závažného
krvácania.
štúdiu SELECT-D9 potvrdzujúcu účinnosť a priaznivý bezpečnostný profil rivaroxabánu v
porovnaní s dalteparínom aj u pacientov s nádorovým ochorením so symptomatickým
DVT/PE.
štúdiu XALIA 10 preukazujúcu konzistentné výsledky účinnosti a bezpečnosti rivaroxabanu
v porovnaní so štandardnou liečbou v klinickej praxi u pacientov s DVT/ PE.

medzinárodné odporúčania 2020 ESC pre diagnózu a manažment fibrilácie predsiení (AF),
podľa ktorých v prevencii CMP u pacientov v AF spĺňajúcich kritériá pre peorálnu
antikoagulačnú liečbu sú NOAK odporúčané a preferované pred VKA (s výnimkou
pacientov s mechanickými srdcovými chlopňami alebo stredne ťažkou až ťažkou mitrálnou
stenózou).
medzinárodné odporúčania 2019 ESC pre diagnózu a manažment akútnej pľúcnej embólie
(PE) odporúčajúce preferovať NOAK pred VKA, keď je perorálna antikoagulácia iniciovaná
u pacienta s PE, ktorý spĺňa kritériá pre NOAK (apixaban, dabigatran, edoxaban alebo
rivaroxaban).
medzinárodné odporúčania CHEST13 (American College of Chest Physician) 2016
odporúčajúce použitie NOAK (dabigatran, rivaroxaban, apixaban alebo edoxaban) ako
dlhodobej antikoagulačnej liečby pred VKA u pacientov v liečbe VTE bez nádorového
ochorenia.
medzinárodné odporúčanie ISTH (Medzinárodná spoločnosť pre trombózu a hemostázu)
2018 navrhujúce použitie priamych perorálnych antikoagulancií (DOAK) u pacientov s
nádorovým ochorením a akútnym VTE pri nízkom riziku krvácania. Konkrétne DOAK
(edoxaban a rivaroxaban) sú prijateľnou alternatívou, ak nie sú žiadne interakcie medzi
liekmi a aktuálnou systémovou terapiou.
medzinárodné odporúčanie ASCO (Americká spoločnosť pre klinickú onkológiu) 2019
odporúčajúce z DOAK edoxaban alebo rivaroxaban u pacientov s nádorovým ochorením a
VTE v dlhodobej antikoagulačnej liečbe na aspoň 6 mesiacov.
medzinárodné odporúčanie ITAC (Medzinárodná iniciatíva pre trombózu a onkológiu) 2019
odporúčajúce u pacientov s nádorovým ochorením a VTE DOAK u pacientov s nádorovým
ochorením s klírensom kreatinínu ≥ 30 ml/min pri absencii silných interakcií medzi liekmi
alebo zhoršenia gastrointestinálnej absorpcie.
Ministerstvo dňa 15.1.2021 prvostupňovým
indikačného obmedzenia referenčných skupín.

rozhodnutím

rozhodlo

o zmene

Ministerstvo vo vzťahu k zmene indikačného obmedzenia referenčných skupín
v odôvodnení prvostupňového rozhodnutia uviedlo: „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.“
Dňa 22.1.2021 držiteľ registrácie podal na ministerstvo námietky proti prvostupňovému
rozhodnutiu vo vzťahu k referenčným skupinám, ktorými namieta prvostupňovým
rozhodnutím určené znenie indikačného obmedzenia týchto referenčných skupín. Držiteľ
registrácie správnosť prvostupňovým rozhodnutím určeného indikačného obmedzenia
opätovným poukázaním na dôvody uvedené v pripomienke držiteľa registrácie detailne
predostreté vyššie v tomto odbornom odporúčaní.

II.
Relevantná právna úprava k námietkam č. 2
Minister posúdil a rozhodol o námietkach žiadateľa na základe príslušných ustanovení
zákona, a to najmä na základe nasledovných ustanovení.
Relevantná hmotnoprávna úprava
Podľa § 6 ods. 1 písm. h) zákona ministerstvo rozhoduje kategorizáciou liekov o zmene
charakteristík referenčných skupín liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov.
Podľa § 20 ods. 1 zákona o zmene charakteristík referenčnej skupiny rozhoduje
ministerstvo na základe žiadosti podľa § 14 alebo z vlastného podnetu.
Podľa 20 ods. 3 písm. a) zákona 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) zákona 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.
Relevantná procesnoprávna úprava
Podľa § 82 ods. 11 zákona o námietkach rozhoduje minister do jedného mesiaca odo
dňa ich doručenia ministerstvu.
Podľa § 82 ods. 11 zákona rozhoduje minister do jedného mesiaca odo dňa ich
doručenia ministerstvu.
Podľa § 82 ods. 12 zákona minister preskúma napadnuté rozhodnutie v rozsahu
uvedenom v námietkach; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady
odstráni.
Podľa § 82 ods. 13 zákona, ak sú na to dôvody, minister rozhodnutie zmení alebo zruší,
inak námietky zamietne a rozhodnutie potvrdí.
Podľa § 82 ods. 14 zákona minister rozhodnutie zruší a vec vráti ministerstvu na nové
prejednanie a rozhodnutie, ak je to vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti.
Podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona rozhodnutie obsahuje najmä odôvodnenie
rozhodnutia.
Podľa § 81 ods. 2 zákona v odôvodnení rozhodnutia sa uvedie, ktoré skutočnosti boli
podkladom na rozhodnutie, aké úvahy boli použité pri hodnotení dôkazov a použití právnych

predpisov, na ktorých základe sa rozhodovalo, a spôsob vyrovnania sa s návrhmi, vyjadreniami
a pripomienkami účastníkov konania.
III.
Posúdenie námietok č. 2 poradným orgánom
Podľa § 91 ods. 1 písm. b) bod. 1 v spojení § 91 ods. 2 zákona poradným orgánom
ministra pre konania vo veciach kategorizácie je Kategorizačná rada pre lieky (ďalej len
„kategorizačná rada“), ktorá predkladá písomné odporúčanie vo veciach kategorizácie, ktoré
obsahuje odborné posúdenie veci s odôvodnením podľa kritérií ustanovených zákonom.
Kategorizačná rada po dôkladnej analýze prvostupňového rozhodnutia, jemu
predchádzajúceho konania a podaných námietok, v spojitosti s príslušnými ustanoveniami
zákona a vyhlášky dospela per rollam hlasovaním k nasledovnému odbornému odporúčaniu.
„Kategorizačná rada preskúmala prvostupňové rozhodnutie, jemu predchádzajúce
konanie a námietky držiteľa registrácie a zistila, že prvostupňové rozhodnutie je z dôvodu
nedostatočného odôvodnenia nepreskúmateľné, a preto námietky držiteľa registrácie považuje
za odôvodnené.
Kategorizačná rada zastáva názor, že podľa aktuálnej právnej úpravy každé
rozhodnutie vydané v kategorizačnom konaní musí obsahovať náležité odôvodnenie.
Podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona rozhodnutie obsahuje najmä odôvodnenie
rozhodnutia.
Podľa § 81 ods. 2 zákona v odôvodnení rozhodnutia sa uvedie, ktoré skutočnosti boli
podkladom na rozhodnutie, aké úvahy boli použité pri hodnotení dôkazov a použití právnych
predpisov, na ktorých základe sa rozhodovalo, a spôsob vyrovnania sa s návrhmi, vyjadreniami
a pripomienkami účastníkov konania.
Z uvedenej právnej úpravy vyplýva, že každé rozhodnutie vydané v kategorizačnom
konaní podľa zákona obsahuje odôvodnenie obsahujúce uvedenie skutočností, ktoré boli
podkladom na rozhodnutie, aké úvahy boli použité pri hodnotení dôkazov a použití právnych
predpisov, na ktorých základe sa rozhodovalo, a spôsob vyrovnania sa s návrhmi, vyjadreniami
a pripomienkami účastníkov konania.
Kategorizačná rada prvostupňové rozhodnutie preskúmala a zistila, že prvostupňové
rozhodnutie obsahuje citáciu stanoviska odborníkov a informáciu o tom, že ministerstvu boli
doručené pripomienky držiteľa registrácie k podkladom na vydanie prvostupňového
rozhodnutia.
Následne v časti IV. odôvodnenia rozhodnutia s názvom „Posúdenie žiadosti
ministerstvom“ je uvedené konštatovanie, že ministerstvo žiadosť s prílohami odborne posúdilo

a dospelo k záveru, že indikačné obmedzenie sa mení, následne citácia ustanovenia § 20 ods. 3
písm. a) a c) zákona a na záver konštatovanie, že pripomienkam držiteľa registrácie
k podkladom na vydanie prvostupňového rozhodnutia ministerstvo nevyhovelo.
Kategorizačná rada preskúmaním skutočného stavu veci ďalej zistila, že
v prvostupňovom rozhodnutí absentuje uvedenie skutočností, na základe ktorých ministerstvo
rozšírenie indikačného obmedzenia referenčných skupín posúdilo, aké úvahy pri posúdení
uplatnilo a taktiež dôvody, pre ktoré pripomienky držiteľa registrácie považovalo za
neopodstatnené.
Vychádzajúc z obsahu prvostupňového rozhodnutia má kategorizačná rada za to, že
obsah prvostupňového rozhodnutia nespĺňa zákonom ustanovenú požiadavku podľa § 81 ods.
2 zákona náležitého odôvodnenia rozhodnutia.
Odôvodnenie rozhodnutia slúži na to, aby adresátov presvedčilo, že výrok rozhodnutia
vychádza zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu veci a rozhodnutie je správne a zákonné.1
Takýto stav je možné dosiahnuť výlučne náležitým identifikovaním podkladov, z ktorých
ministerstvo vychádzalo, uvedením úvah, ktorými ich ministerstvo posúdilo a vysporiadaním sa
s návrhmi a pripomienkami účastníkov konania.
Zákonné požiadavky pre náležité odôvodnenie ministerstva nie je v zmysle ustálenej
rozhodovacej praxe možné považovať za naplnené tým, že „správny orgán v rozhodnutí
doslovne paragrafovým znením alebo voľne uvedie ich znenie a ustálenými formuláciami
deklaruje, že sa nimi pri rozhodovaní riadil.“2
Kategorizačná rada zastáva názor, že akékoľvek informácie okrem paragrafového
znenia § 20 ods. 3 písm. a) a c) zákona a konštatovaní, že ministerstvo mení indikačné
obmedzenia a pripomienke držiteľa registrácie nevyhovuje v prvostupňovom rozhodnutí
uvedené nie sú.
Rozhodnutie len uvádza, že ministerstvo žiadosť spolu s prílohami orgánov posúdilo
a dospelo k záveru, že indikačné obmedzenie sa podľa § 20 ods. 3 písm. a) a c) zákona mení,
nasledujú odseky citujúce ustanovenie § 20 ods. 3 písm. a) a c) zákona a odsek, v ktorom
ministerstvo konštatuje, že pripomienkam držiteľa registrácie nevyhovelo. Na záver
ministerstvo uviedlo vetu, že „Na základe hore uvedeného ministerstvo rozhodlo tak, ako je
uvedené vo výroku tohoto rozhodnutia“.
Odôvodnenie prvostupňového rozhodnutia rovnako neobsahuje žiadne skutočnosti
a úvahy na základe ktorých ministerstvo posúdilo, vyhodnotilo a akceptovalo a neakceptovalo
v pripomienke držiteľa registrácie uvedené návrhy na zmenu ministerstvom navrhovaného
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Peter Potásch a kol., Správny poriadok, Komentár, tretie prepracované vydanie, 2019, str. 386.
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 4 Sž 27/99.

znenia indikačného obmedzenia a dôvody, pre ktoré držiteľ registrácie navrhoval zmeny
uskutočniť.
Absencia reakcie správneho orgánu na prípadné pripomienky účastníka konania
v odôvodnení rozhodnutia je v zmysle ustálenej rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky neprípustná a zakladá vadu riadneho odôvodnenia rozhodnutia.3
Z vyššie uvedených dôvodov kategorizačná rada považuje odôvodnenie rozhodnutia
v rozpore so zákonným požiadavkami podľa § 81 ods. 2 zákona.
Kategorizačná rada má za to, že ministerstvo v odôvodnení rozhodnutia bolo povinné
uviesť podklady na základe ktorých rozhodlo a úvahy, ktoré pri posúdení podkladov použilo,
a to nie len vo vzťahu k jeho rozhodnutiu o zmene indikačného obmedzenia, ale taktiež vo
vzťahu k pripomienkam držiteľa registrácie k podkladom na vydanie prvostupňového
rozhodnutia.
V predmetnom prípade ministerstvo bolo teda povinné uviesť skutočnosti a úvahy na
základe ktorých prijalo záver, že indikačné obmedzenie sa podľa § 20 ods. 3 písm. a) a c)
zákona mení a na základe ktorých prijalo záver, že pripomienky držiteľa registrácie sú
neodôvodnené.
Vo vzťahu k referenčnej skupine rivaroxabán bolo ministerstvo v odôvodnení
rozhodnutia povinné uviesť, na základe akých skutočností a úvah považuje držiteľom
registrácie navrhované zosúladenie indikačného obmedzenia pre referenčnú skupinu
rivaroxabán s medzinárodnými odporúčaniami za neopodstatnené, a to vo vzťahu ku všetkým
výsledkom štúdií a medzinárodných odporúčaní, ktoré držiteľ registrácie vymenúva.“
IV.
Posúdenie námietok č. 2 ministrom
Minister po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia, jemu predchádzajúceho konania,
námietok držiteľa registrácie a odborného odporúčania kategorizačnej rady dospel k záveru, že
z dôvodu zabezpečenia dostupnosti liekov zaradených v referenčnej skupine B01AF01
Rivaroxaban p.o. 15 mg a referenčnej skupine B01AF01 Rivaroxaban p.o. 20 mg v rozsahu
vymedzenom indikačným obmedzením určeným prvostupňovým rozhodnutím v čo najkratšom
možnom časovom období a bez časových rozdielov v porovnaní s liekmi zaradenými
v ostatných referenčných skupinách patriacich do úhradovej skupiny č. 5 sa nemožno stotožniť
s odborným odporúčaním poradného orgánu, kategorizačnej rady, že prvostupňové rozhodnutie
sa má zrušiť a vec sa má vrátiť na nové prejednanie a rozhodnutie ministerstvu.
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Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 5 Sžo 81/2007: „V odôvodnení je nutné reagovať na
prípadné pripomienky a návrhy účastníkov konania, na ich vyjadrenia k podkladom rozhodnutia a vysporiadať sa
aj s prípadnými rozpormi v jednotlivých dôkazoch.“

Účelom tohto konania o rozšírení indikačného obmedzenia určeného pre referenčné
skupiny patriace do úhradovej skupiny č. 5 je dočasne upraviť podmienky úhrady NOAKov
indikovaných v antikoagulačnej terapii. Rozšírenie indikačného obmedzenia má zabezpečiť,
aby pacienti mali dostupnú liečbu alternatívou s vhodným bezpečnostným profilom bez alebo
so sociálne únosným doplatkom.
Esenciálny podkladom pre vytvorenie namietaných indikačných obmedzení boli
nasledovné sieťové metaanalýzy:
- Cohen et al. A systematic review of network meta-analyses among patients with nonvalvular
atrial fibrillation: A comparison of efficacy and safety following treatment with direct oral
anticoagulants, International Journal of Cardiology, Volume 269, 2018, Pages 174-181
dostupnej
na
nasledovnej
elektronickej
adrese:
<
https://academic.oup.com/eurheartj/article/42/5/373/5899003#215628954 > (ďalej len
„NMA (1)“)
- Guo, Wen-Qin et al. “Differences In Gastrointestinal Safety Profiles Among Novel Oral
Anticoagulants: Evidence From A Network Meta-Analysis.” Clinical epidemiology vol. 11
911-921. 1 Oct. 2019, doi:10.2147/CLEP.S219335 dostupnej na nasledovnej elektronickej
adrese: < https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001236921832244X > (ďalej
len „NMA (2))
(spolu ďalej len ako „NMA“)
porovnávajúce bezpečnostný profil všetkých NOAKov zaradených v zozname
kategorizovaných liekov dabigatranu, apixabánu, rivaroxabánu a edoxabánu patriacich do
jednej úhradovej skupiny č. 5.
Z registračných štúdií, ale predovšetkým zo sieťových metaanalýz NMA (1, 2) a
pacientských registrov vyplýva rozdielny bezpečnostný profil jednotlivých liečiv v skupine
NOAKov obzvlášť vo frekvencii a závažnosti krvácavých komplikácií. Účelom namietaných
indikačných obmedzení bolo určenie indikačných obmedzení tak, aby rozdielny bezpečnostný
profil jednotlivých liečiv nezakladal ekonomické prekážky pre zvolenie najvhodnejšej liečby s
ohľadom na pacienta. Nastavenie indikačných obmedzení reflektujúce rôzny bezpečnostný
profil NOAKov si vyžaduje komplexné a hĺbkové posúdenie veci, ktoré je časovo náročné,
a preto bolo pristúpené k dočasnej úprave indikačných obmedzení v tomto konaní, pokiaľ bude
možné uskutočniť nápravu indikačných obmedzení na základe komplexnej a hĺbkovej analýzy.
Zrušením prvostupňového rozhodnutia a vrátením veci ministerstvu na jej nové prejednanie
a rozhodnutie by bol zmarený účel tohto konania. Z uvedeného dôvodu minister rozhodol tak,
ako je uvedené v odôvodnení tohto rozhodnutia.

Marek Krajčí
Minister

P o u č e n i e:
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 82 ods. 15 zákona nemožno podať námietky. Rozhodnutie je
preskúmateľné súdom.

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.

