Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky
Bratislava, 15.9.2021
Číslo: S20486-2021-OKC-22249

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,
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen, Nemecko
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 referenčnej skupiny L04AA44 /
Upadacitinib p.o. predĺžené uvoľňovanie 15 mg na nové znenie:
„Hradenú liečbu môže indikovať po predchádzajúcom pneumologickom vyšetrení a vyšetrení
IGRA testom reumatológ na liečbu stredne ťažkej až ťažkej aktívnej reumatoidnej artritídy u
dospelých pacientov, u ktorých iná liečba nebola dostatočne účinná alebo majú
kontraindikácie alebo intoleranciu k inej systémovej liečbe účinnými látkami skupín anti-TNF
alfa alebo inhibítormi interleukínov. Upadacitinib sa môže používať v monoterapii alebo v
kombinácii s metotrexátom.
Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.“

Odôvodnenie
I.
Skutkové okolnosti
Ministerstvo dňa 9.8.2021 začalo konanie z vlastného podnetu vo veci zmeny
charakteristík referenčnej skupiny liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov –
zmena znenia indikačného obmedzenia - zrušenie viazanosti na centrá v odbore

reumatológia pre biologickú liečbu - v referenčnej skupine L04AA44 Upadacitinib p.o.
predĺžené uvoľňovanie 15 mg.
Predmetom tohto konania z vlastného podnetu ministerstva bolo zrušenie viazanosti na
centrá v odbore reumatológa pre biologickú liečbu - liek Rinvoq (upadacitinib) pre uvedenú
referenčnú skupinu L04AA44 Upadacitinib p.o. predĺžené uvoľňovanie 15 mg.
Uvedená liečba bude naďalej podliehať všetkým ostatným indikačným obmedzeniam
(okrem viazanosti na centrá) 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 doc.
MUDr. Zdenka Killingera, PhD., hlavného odborníka MZ SR pre oblasť reumatológie.
Zdôvodnenie podľa žiadosti:
„Ministerstvo vo svojom konaní s ID 21809, zrušilo viazanosť na centrá biologickej liečby
v odbore reumatológia u všetkých biologických liekov vrátane liekov zo skupiny JAK
inhibítorov.
V tom istom čase bol novokategorizovaný liek Rinvoq (patrí do skupiny JAK inhibítorov)
a preto ostala jeho preskripcia ešte viazaná na centrá.
V rámci jednotného prístupu, si Vás dovoľujem požiadať o zrušenie viazanosti na centrá v
odbore reumatológia pre biologickú liečbu pre liek Rinvoq.“
Dňa 24.8.2021 bolo ministerstvu doručené Medicínske stanovisko odbornej pracovnej
skupiny (ďalej len „medicínske stanovisko OPS“). Medicínska OPS M01 vo svojom
stanovisku uviedla, že súhlasí so zmenou charakteristík referenčnej skupiny L04AA44
Upadacitinib p.o. predĺžené uvoľňovanie 15 mg.
„Pracovná skupina M01 odporúča
odbore reumatológia pre liek Rinvoq.“
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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 zrušilo viazanosť predmetnej referenčnej
skupiny L04AA44 Upadacitinib p.o. predĺžené uvoľňovanie 15 mg na centrá pre biologickú
liečbu v odbore reumatológia podľa návrhu uvedenom v odbornom odporúčaní
Kategorizačnej komisie pre lieky.“
Uvedená liečba bude naďalej podliehať všetkým ostatným indikačným obmedzeniam
(okrem viazanosti na centrá) tak ako sú uvedené v zozname platných indikačných obmedzení
v kategorizačnom zozname.

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 ministerstvo zmenilo znenie indikačného obmedzenia
zrušením viazanosti na centrá v odbore reumatológia pre biologickú liečbu - v
referenčnej skupine L04AA44 Upadacitinib p.o. predĺžené uvoľňovanie 15 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.

