Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky
Bratislava, 15.8.2021
Číslo: S19082-2021-OKC-22131

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,
AstraZeneca AB SE -151 85 Södertälje Švédsko,
Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, D- 55216 Ingelheim nad
Rýnom, Nemecko
Janssen-Cilag International N.V., Turnhoutseweg 30, Beerse, B-2340 Belgicko

takto:
v zozname kategorizovaných liekov sa v súlade s § 20 ods. 3 písm. a) a písm. c) zákona
nemení znenie indikačného obmedzenia referenčnej skupiny A10BK01 Dapagliflozín
p.o. 10 mg, A10BK02 Kanagliflozín p.o. 100 mg, A10BK03 Empagliflozín p.o. 10 mg,
A10BK03 Empagliflozín p.o. 25 mg.

Odôvodnenie
I.
Skutkové okolnosti
Ministerstvo dňa 15.7.2021 začalo konanie z vlastného podnetu vo veci zmeny
charakteristík referenčnej skupiny liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov –
rozšírenie indikačného obmedzenia - zmena znenia indikačného obmedzenia pre gliflozíny
- monokomponenty (inhibítory SGLT-2), referenčných skupín A10BK01 Dapagliflozín
p.o. 10 mg, A10BK02 Kanagliflozín p.o. 100 mg, A10BK03 Empagliflozín p.o. 10 mg,
A10BK03 Empagliflozín p.o. 25 mg – odstránenie kritéria pre ukončenie hradenia liečby.

Predmetom konania z vlastného podnetu ministerstva je zmena znenia indikačného
obmedzenia pre gliflozíny - monokomponenty (inhibítory SGLT-2), referenčných skupín
A10BK01 Dapagliflozín p.o. 10 mg, A10BK02 Kanagliflozín p.o. 100 mg, A10BK03
Empagliflozín p.o. 10 mg, A10BK03 Empagliflozín p.o. 25 mg a to zrušením nasledovného
kritéria pre ukončenie hradenia liečby z prostriedkov verejného zdravotného poistenia: „Ak po
šiestich mesiacoch nedôjde k poklesu HbA1c o 0,5 % z východiskovej hodnoty, ďalšia liečba
nie je hradenou liečbou.“
Dôvodom pre začatie konania ministerstva z vlastného podnetu bola
potreba odstránenia kritéria pre ukončenie hradenia liečby z prostriedkov verejného
zdravotného poistenia, najmä s ohľadom na existenciu medicínskeho dôvodu a to, že pacienti
s DM2 môžu mať nezlepšenú glykemickú kontrolu z iných príčin, napr. užívanie kortikoidov
alebo z dôvodu iného infekčného, kardiálneho alebo iného ochorenia.
Dňa 15.7.2021 bolo ministerstvu doručené Medicínske stanovisko odbornej pracovnej
skupiny (ďalej len „medicínske stanovisko OPS“). Medicínska OPS A10 vo svojom
stanovisku uviedla, že súhlasí so zmenou charakteristík referenčných skupín A10BK01
Dapagliflozín p.o. 10 mg, A10BK02 Kanagliflozín p.o. 100 mg, A10BK03 Empagliflozín p.o.
10 mg, A10BK03 Empagliflozín p.o. 25 mg.
„Žiadame o zmenu indikačného obmedzania v celej skupine monokomponentných
glifozínov,: Ak po šiestich mesiacoch nedôjde k poklesu HbA1c o 0,5 % z východiskovej
hodnoty, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.“
II.
Relevantná právna úprava
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), c) zákona sa pri rozhodovaní o zmene charakteristík
referenčnej skupiny prihliada najmä na účelnosť a efektívnosť vynakladania prostriedkov
verejného zdravotného poistenia a odporúčané terapeutické postupy s prihliadnutím na
nákladovú efektívnosť a predpokladaný vplyv na prostriedky verejného zdravotného
poistenia.
Podľa § 119 ods. 26 zákona 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o
zmene a doplnení niektorých zákonov predpísať humánny liek zaradený do zoznamu
kategorizovaných liekov, zdravotnícku pomôcku zaradenú do zoznamu kategorizovaných
zdravotníckych pomôcok alebo dietetickú potravinu zaradenú do zoznamu kategorizovaných
dietetických potravín v počte balení potrebných na liečbu pacienta v trvaní najviac na dobu 90
dní výlučne vytvorením preskripčného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke je počas
krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu
ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej
republiky oprávnený

a) ošetrujúci lekár alebo
b) sestra, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu k
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a získala vysokoškolské vzdelanie
1.prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo
2.druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore ošetrovateľstvo.
Podľa § 119 ods. 27 zákona 362/2011 Z. z. ustanovenia § 119 ods. 1 a 11, § 121
ods. 6, ako aj preskripčné a indikačné obmedzenia ustanovené osobitným predpisom
zákona č. 363/2011 Z. z. sa pri predpisovaní podľa odseku 26 neuplatňujú.

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 26.7.2021 bolo ministerstvu doručené písomne odporúčanie kategorizačnej
komisie. Kategorizačná komisia pre lieky odborne posúdila podnet navrhovateľa a dospela k
záveru, že vzhľadom na § 20 ods. 3 písm. a) a písm. c) 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 neodporúča zmenu znenia indikačného obmedzenia pre gliflozíny monokomponenty (inhibítory SGLT-2), referenčných skupín A10BK01 Dapagliflozín p.o. 10
mg, A10BK02 Kanagliflozín p.o. 100 mg, A10BK03 Empagliflozín p.o. 10 mg, A10BK03
Empagliflozín p.o. 25 mg, s ohľadom na neistotu vo veľkosti prírastku dodatočne liečených
pacientov, u ktorých nedochádza k poklesu glykovaného hemoglobínu o min. 0,5 % a
zohľadnením verejného prísľubu zdravotných poisťovní uhrádzať liečbu aj pri pacientoch,
kde kvôli pandémii nebolo možné vykonať kontrolné vyšetrenie.

IV.
Posúdenie žiadosti ministerstvom
Ministerstvo žiadosť spolu s prílohami odborne posúdilo a stotožnilo sa s odporúčaním
Kategorizačnej komisie a dospelo k záveru, že v súlade s § 20 ods. 3 písm. a) a písm. c)
zákona 363/2011 Z.z. a so zohľadnením § 119 ods. 26 v spojení s ods. 27 zákona č.
362/2011 Z. z. nie je opodstatnené, aby ministerstvo zmenilo znenia indikačného
obmedzenia pre gliflozíny - monokomponenty (inhibítory SGLT-2), referenčných skupín
A10BK01 Dapagliflozín p.o. 10 mg, A10BK02 Kanagliflozín p.o. 100 mg, A10BK03
Empagliflozín p.o. 10 mg, A10BK03 Empagliflozín p.o. 25 mg – a to zrušením
nasledovného kritéria pre ukončenie hradenia liečby z prostriedkov verejného
zdravotného poistenia: „Ak po šiestich mesiacoch nedôjde k poklesu HbA1c o 0,5 % z
východiskovej hodnoty, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.“

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 ministerka námietkam čo aj len
čiastočne vyhovel.

Vladimír Lengvarský
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.

