Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky
Bratislava, 15.9.2021
Číslo: S20486-2021-OKC-22351

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,
Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgicko
Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgicko
Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Dánsko
takto:
v zozname kategorizovaných liekov sa podľa § 20 ods. 3 písm. a) a písm. c) zákona č.
363/2011 Z. z. mení znenie indikačného obmedzenia zaradením poskytovateľa
ENDOMED, s.r.o., gastroenterologická ambulancia do zoznamu pracovísk oprávnených
indikovať a podávať biologickú liečbu pre nešpecifické zápalové ochorenia čreva pre
referenčné skupiny L04AA33 / Vedolizumab parent. 300 mg, L04AA33 / Vedolizumab
parent. 108 mg, L04AC05 / Ustekinumab parent. 130 mg, L04AC05 / Ustekinumab
parent. 90 mg, L04AA29 / Tofaticinib p.o. 5 mg.
Uvedená liečba bude naďalej podliehať všetkým ostatným indikačným obmedzeniam,
tak ako sú uvedené v zozname platných indikačných obmedzení v kategorizačnom
zozname.
Liečba bude naďalej podliehať predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.

Odôvodnenie
I.
Skutkové okolnosti
Ministerstvo dňa 30.8.2021 začalo konanie z vlastného podnetu vo veci zmeny
charakteristík referenčnej skupiny liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov –
rozšírenie indikačného obmedzenia - zaradenie poskytovateľa ENDOMED, s.r.o.,

gastroenterologická ambulancia do zoznamu pracovísk oprávnených indikovať a
podávať biologickú liečbu pre nešpecifické zápalové ochorenia čreva.
Referenčné skupiny, ktoré boli predmetom konania: L04AA33 / Vedolizumab
parent. 300 mg, L04AA33 / Vedolizumab parent. 108 mg, L04AC05 / Ustekinumab
parent. 130 mg, L04AC05 / Ustekinumab parent. 90 mg, L04AA29 / Tofaticinib p.o. 5
mg.
Predmetom tohto konania z vlastného podnetu ministerstva bolo zaradenie
poskytovateľa ENDOMED, s.r.o., gastroenterologická ambulancia do zoznamu pracovísk
oprávnených indikovať a podávať biologickú liečbu pre nešpecifické zápalové ochorenia
čreva.
Uvedená liečba bude naďalej podliehať všetkým ostatným indikačným obmedzeniam,
tak ako sú uvedené v zozname platných indikačných obmedzení v kategorizačnom zozname.
Liečba bude naďalej podliehať predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
Podnetom pre začatie konania ministerstva z vlastného podnetu bola žiadosť MUDr.
Miroslava Fedurca - konateľa spoločnosti ENDOMED, s.r.o., Komenského 43, 040 01
Košice.
Zdôvodnenie podľa žiadosti:
„Žiadame o rozšírenie centier biologickej liečby o indikačné a aplikačné odborné pracovisko
v biologickej liečbe nešpecifických zápalových ochorení čreva: Gastroenterologická
ambulancia, Americká trieda 17, 040 13 Košice
Dôvodom našej žiadosti je fakt, že gastroenterologická ambulancia zabezpečuje a poskytuje
komplexnú starostlivosť o pacientov s chorobami gastrointestinálneho traktu. Veľkú skupinu
týchto pacientov tvoria aj pacienti s IBD – nešpecifickými zápalovými ochoreniami čreva. V
poslednej dobe došlo k výraznému nárastu počtu pacientov so zápalovými ochoreniami čreva,
mnohí z nich vzhľadom k pokročilosti ochorenia potrebujú biologickú liečbu. Vzhľadom k
povahe našej ambulancie ide predovšetkým o pacientov s pokročilou komplikovanou formou
IBD, ktorí vyžadujú komplexný prístup, k čomu nevyhnutne patrí aj biologická liečba. S
cieľom dosiahnutia komplexnej starostlivosti na úrovni kompetenčného centra máme záujem
rozšíriť terapeutické modality o možnosť indikácie a podávania biologickej liečby na našom
pracovisku. Ako pracovisko poskytujeme široké spektrum výkonov vrátane intervenčnej
endoskopie. Od roku 2017 vykonávame početné klinické skúšania biologickej liečby vo fáze II
a III (etrolizumab, ustekinumab, mirikuzimab, etrasimod, brepocitinib, ritlecitinib, PF06480605 a ďalšie), ako i aplikácie infliximabu a adalimumabu. Pracovisko je dostatočne
priestorovo zabezpečené, vybavené kvalitnou endoskopickou technikou a taktiež personálne
zabezpečené. Aktuálne sú na pracovisku dvaja lekári s atestáciou z gastroenterológie, jeden
internista s certifikátmi na diagnostickú a intervenčnú gastroskopiu a kolonoskopiu, jeden
lekár v predatestačnej príprave z gastroenetrologie. Pracovisko má zabezpečenú spoluprácu s
RTG/MRI pracoviskom – Promagnet Košice (prim. MUDr. Lýdia Frigová). Chirurgická
starostlivosť pre všetkých IBD pacientov je zabezpečená na Chirurgickej klinike, Nemocnica
Šaca (prednosta MUDr. Andrej Vrzgula, PhD.).“
Dňa 2.9.2021 bolo ministerstvu doručené Medicínske stanovisko odbornej pracovnej
skupiny (ďalej len „medicínske stanovisko OPS“). Medicínska OPS A vo svojom stanovisku
uviedla, že súhlasí so zmenou charakteristík referenčných skupín L04AA33 / Vedolizumab
parent. 300 mg, L04AA33 / Vedolizumab parent. 108 mg, L04AC05 / Ustekinumab parent.
130 mg, L04AC05 / Ustekinumab parent. 90 mg, L04AA29 / Tofaticinib p.o. 5 mg.

„Žiadosť o zaradenie poskytovateľa ENDOMED, s. r.o., Komenského 43, 040 Ol Košice do
zoznamu pracovísk oprávnených indikovať a podávať liečbu zápalových chorôb čriev a o
zmenu indikačného obmedzenia pre referenčnú skupinu uvedenú v bode 1 je oprávnená.
Súhlasím s touto žiadosťou a hlasujem „per rollam” za to, aby tejto žiadosti bolo vyhovené a
aby Gastroenterologická ambulancia ENDOMED s. r. o. v Košiciach, bola zaradená medzi
centrá biologickej liečby nešpecifických zápalov čriev.“

II.
Relevantná právna úprava
Podľa § 20 ods. 1 v spojení s § 91 ods. 1 v spojení s § 91 ods. 2 a v spojení s § 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.

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 9.9.2021 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 je opodstatnené, aby ministerstvo rozšírilo indikačné obmedzenie - zaradenie
poskytovateľa ENDOMED, s.r.o., gastroenterologická ambulancia do zoznamu pracovísk
oprávnených indikovať a podávať biologickú liečbu pre nešpecifické zápalové ochorenia
čreva. Referenčné skupiny, ktoré sú predmetom konania: L04AA33 Vedolizumab parent.
300 mg, L04AA33 Vedolizumab parent. 108 mg, L04AC05 Ustekinumab parent. 130 mg,
L04AC05 Ustekinumab parent. 90 mg, L04AA29 Tofaticinib p.o. 5 mg podľa návrhu
uvedenom v odbornom odporúčaní Kategorizačnej komisie pre lieky.“

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 je opodstatnené, aby sa rozšírilo indikačné obmedzenie zaradením
poskytovateľa ENDOMED, s.r.o., gastroenterologická ambulancia do zoznamu
pracovísk oprávnených indikovať a podávať biologickú liečbu pre nešpecifické
zápalové ochorenia čreva pre referenčné skupiny L04AA33 Vedolizumab parent. 300
mg, L04AA33 Vedolizumab parent. 108 mg, L04AC05 Ustekinumab parent. 130 mg,
L04AC05 Ustekinumab parent. 90 mg, L04AA29 Tofaticinib p.o. 5 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 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.

