Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky
Bratislava, 15.10.2021
Číslo: S21429-2021-OKC-21067
ROZHODNUTIE
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako príslušný
orgán podľa § 16 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, Södertälje, SE-151 85 Södertälje, Švédske kráľovstvo
takto:
liek 7363C Fasenra 30 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke, sol iru 1x1 ml/30
mg (striek. inj. napl. skl.) sa podľa § 16 ods. 4 písm. h) zákona nezaraďuje do zoznamu
kategorizovaných liekov,

Odôvodnenie
I.
Skutkové okolnosti
Ministerstvu bola dňa 31.1.2021 doručená žiadosť držiteľa registrácie AstraZeneca AB,
Södertälje , SE-151 85 Södertälje, Švédske kráľovstvo (ďalej len „žiadateľ“) o zaradenie lieku
7363C Fasenra 30 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke, sol iru 1x1 ml/30 mg
(striek. inj. napl. skl.) do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku (ďalej len
„žiadosť“).
Dňa 18.5.2021 bolo ministerstvu doručené Medicínske stanovisko odbornej pracovnej
skupiny „R“ (ďalej len „medicínske stanovisko OPS“) k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu
kategorizovaných liekov. Medicínska OPS vo svojom stanovisku uviedla, že:
„OPS R odporúča zaradenie lieku Fasenra do kategorizačného zoznamu. Išlo by o rozšírenie
spektra biologík, ktoré je možné použiť v indikácii ťažkej eozinofilovej astmy. Vzhľadom na
aplikačnú formu je liek určený na tzv. home use po úvodnej inštruktáži ošetrujúcim lekárom, čo
umožní znížiť počet návštev zdravotníckeho zariadenia.“

Dňa 1.6.2021 doručilo ministerstvo žiadateľovi výzvu na doplnenie žiadosti alebo príloh v
zmysle ustanovenia § 75 ods. 7 zákona v súlade s § 79 písm. 3 a v spojení s § 70 ods. 2 a § 70 ods.
3 zákona, v ktorom vyzvalo žiadateľa aby v zákonom určenej sedemdňovej lehote od doručenia
tejto výzvy doplnil žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné
určenie ceny lieku 7363C Fasenra 30 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke, sol iru
1x1 ml/30 mg (striek. inj. napl. skl.) v súlade s § 10 zákona, o nasledovné:
„Predložiť dôkaz nákladovej efektívnosti v súlade so súčasnými akceptovanými štandardnými
liečbami uvedenými v zozname kategorizovaných liekov, ktoré mieni navrhovaný liek nahradiť
v indikácii
Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých s ťažkou refraktérnou eozinofilnou astmou podľa
klasifikácie na základe Global Strategy for Asthma Management and Prevention (GINA), ktorí
majú zníženú funkciu pľúc (FEV1 menej ako 80% referenčnej hodnoty), počet eozinofilov v
periférnej krvi vyšší alebo rovný 0,3.109 /L hodnotený 3 rôznymi meraniami, pričom minimálne 1
meranie bolo vykonané v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov, a s výskytom 4 alebo viacerých
klinicky závažných exacerbácií astmy (definovaných ako zhoršenie astmy vyžadujúce užívanie
perorálnych/systémových kortikosteroidov a/alebo hospitalizáciu a/alebo návštevy pohotovosti) v
priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov napriek každodenným vysokým dávkam inhalačných
glukokortikosteroidov a dlhodobo účinkujúcich inhalačných beta2-agonistov.
Podľa zoznamu kategorizovaných liekov je súčasná liečba ťažkej eozinofilnej astmy dostupná
liečivami reslizumab a mepolizumab v indikačnom znení
Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých s ťažkou refraktérnou eozinofilnou astmou podľa
klasifikácie na základe Global Strategy for Asthma Management and Prevention (GINA), ktorí
majú zníženú funkciu pľúc (FEV1 menej ako 80% referenčnej hodnoty), počet eozinofilov v
periférnej krvi vyšší alebo rovný 0,4.109 /L hodnotený 3 rôznymi meraniami, pričom minimálne 1
meranie bolo vykonané v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov, a s výskytom 4 alebo viacerých
klinicky závažných exacerbácií astmy (definovaných ako zhoršenie astmy vyžadujúce užívanie
perorálnych/systémových kortikosteroidov a/alebo hospitalizáciu a/alebo návštevy pohotovosti) v
priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov napriek každodenným vysokým dávkam inhalačných
glukokortikosteroidov a dlhodobo účinkujúcich inhalačných beta2-agonistov.“
Ministerstvu bolo dňa 8.6.2021 doručené vyjadrenie od žiadateľa k výzve na doplnenie
žiadosti alebo príloh k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné
určenie ceny lieku 7363C Fasenra 30 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke, sol iru
1x1 ml/30 mg (striek. inj. napl. skl.) - ID konania 21067, ktorého znenie je zverejnené na
kategorizačnom portáli Ministerstva zdravotníctva zo dňa 8.6.2021 – elektronický dokument s
názvom „Vyjadrenie k vyzve_Fasenra_ID21067_8.6.2021.pdf“.
Dňa 5.10.2021 bolo ministerstvu doručené Farmakoekonomické stanovisko odbornej
pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych
technológií (ďalej len „OPS pre FE“) k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných
liekov. OPS pre FE na základe posúdenia farmakoekonomického rozboru lieku prijala záver, že
liek podľa podľa § 16 ods. 4 písm. h) zákona nespĺňa farmakoekonomické kritériá pre zaradenie
do zoznamu kategorizovaných liekov.

OPS pre FE vo svojom záverečnom stanovisku uviedla:
Záverečné stanovisko alebo odporúčanie odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku,
klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií:

Žiadateľ bol dňa 1.6.2021 vyzvaný aby predložil dôkaz nákladovej efektívnosti v súlade so
súčasnými akceptovanými štandardnými liečbami uvedenými v zozname kategorizovaných
liekov, ktoré mieni navrhovaný liek nahradiť v indikácii
Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých s ťažkou refraktérnou eozinofilnou astmou
podľa klasifikácie na základe Global Strategy for Asthma Management and Prevention (GINA),
ktorí majú zníženú funkciu pľúc (FEV1 menej ako 80% referenčnej hodnoty), počet eozinofilov
v periférnej krvi vyšší alebo rovný 0,3.109 /L hodnotený 3 rôznymi meraniami, pričom
minimálne 1 meranie bolo vykonané v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov, a s výskytom 4
alebo viacerých klinicky závažných exacerbácií astmy (definovaných ako zhoršenie astmy
vyžadujúce užívanie perorálnych/systémových kortikosteroidov a/alebo hospitalizáciu a/alebo
návštevy pohotovosti) v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov napriek každodenným
vysokým dávkam inhalačných glukokortikosteroidov a dlhodobo účinkujúcich inhalačných
beta2-agonistov.
Podľa zoznamu kategorizovaných liekov je súčasná liečba ťažkej eozinofilnej astmy dostupná
liečivami reslizumab a mepolizumab v indikačnom znení
Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých s ťažkou refraktérnou eozinofilnou astmou
podľa klasifikácie na základe Global Strategy for Asthma Management and Prevention (GINA),
ktorí majú zníženú funkciu pľúc (FEV1 menej ako 80% referenčnej hodnoty), počet eozinofilov
v periférnej krvi vyšší alebo rovný 0,4.109 /L hodnotený 3 rôznymi meraniami, pričom
minimálne 1 meranie bolo vykonané v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov, a s výskytom 4
alebo viacerých klinicky závažných exacerbácií astmy (definovaných ako zhoršenie astmy
vyžadujúce užívanie perorálnych/systémových kortikosteroidov a/alebo hospitalizáciu a/alebo
návštevy pohotovosti) v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov napriek každodenným
vysokým dávkam inhalačných glukokortikosteroidov a dlhodobo účinkujúcich inhalačných
beta2-agonistov.
Žiadateľ v odpovedi na výzvu neporovnal liečbu benralizumabom (Fasenra) s reslizumabom
(Cinqaero) z dôvodu nevykázanej spotreby reslizumabu v roku 2020 a s mepolizumabom
(Nucala) z dôvodu, že liek Fasenra (benralizumab) v tomto prípade nebude nahrádzať liečbu
mepolizumabom. Mepolizumab a benralizumab nie sú úplne identické a plne zameniteľné.
Žiadateľ vo svojej odpovedi nevysvetlil dôvod odlišnosti a nezameniteľnosti liečob a práve
naopak, neskoršie v odpovedi na výzvu potvrdil použitie benralizumabu v rovnakej indikácii
ako mepolizumab vyjadrením, že nechce príchodom novej liečby do rovnakej indikácie (ako
už schválený mepolizumab) navyšovať zdroje. Preto začal rokovanie so zdravotnými
poisťovňami, v ktorých rokuje o dôvernej cene.
Nakoľko žiadateľ neporovnal navrhovanú liečbu benralizumabom s reslizumabom
a mepolizmabom, držiteľom registrácie lieku predložený farmako-ekonomický rozbor je
založený na porovnaní lieku s nevhodne zvolenou inou medicínskou intervenciou, čo

predstavuje dôvod podľa § 16 ods. 4 písm. h) 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, pre ktorý liek nemožno
zaradiť do zoznamu kategorizovaných liekov. Z uvedeného dôvodu má odborná pracovná
skupina za to, že zákonné podmienky pre zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
nie sú splnené a odporúča liek do zoznamu kategorizovaných liekov nezaradiť.

II.
Relevantná právna úprava
Podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona ministerstvo rozhoduje kategorizáciou liekov o zaradení
lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradnom určení ceny lieku.
Podľa § 16 ods. 1 zákona o zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradnom
určení ceny lieku rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 10.
Podľa § 16 ods. 4 zákona do zoznamu kategorizovaných liekov nemožno zaradiť liek, ak
a) liek nespĺňa kritériá kategorizácie liekov podľa § 7.
b) ide o liek, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis,
c) ide o liek, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis a súčasne je v Slovenskej republike
registrovaný iný liek, ktorý obsahuje rovnaké liečivo, má rovnakú cestu podania, rovnakú alebo
porovnateľnú liekovú formu, obsahuje v liekovej forme rovnaké množstvo liečiva a jeho výdaj
nie je viazaný na lekársky predpis,
d) ide o liek, ktorý nie je určený na poskytovanie v rámci ambulantnej starostlivosti alebo
lekárenskej starostlivosti,
e) ide o liek určený
1. výlučne na reguláciu počatia (kontraceptíva),
2. na liečbu erektilnej dysfunkcie,
3. na zníženie telesnej hmotnosti,
4. na odvykanie od fajčenia, liečbu závislosti od tabaku, zmiernenie potreby fajčiť alebo na
zmiernenie abstinenčných príznakov fajčenia,
f) ide o homeopatický liek,
g) nákladová efektívnosť použitia lieku pri zohľadnení indikácií, nežiaducich účinkov,
dávkovania a predpokladanej dĺžky liečby potrebnej na dosiahnutie požadovaného
terapeutického účinku nedosahuje nákladovú efektívnosť iných medicínskych intervencií
uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia,
h) údaje uvedené vo farmako-ekonomickom rozbore lieku sú nepravdivé alebo vzájomne
rozporné, farmako-ekonomický rozbor lieku neobsahuje všetky náležitosti alebo
farmakoekonomický rozbor je založený na porovnaní lieku s nevhodne zvolenou inou
medicínskou intervenciou,
i) návrh úradne určenej ceny lieku presahuje európsku referenčnú cenu lieku.
Podľa § 7 ods. 1 pri kategorizácii liekov sa prihliada na:
a) účinnosť liečiva potvrdenú klinickými skúškami realizovanými na princípoch medicíny
založenej na dôkazoch pri
1. záchrane života,

b)
c)
d)
e)

f)

g)

2. vyliečení choroby,
3. zmiernení príznakov choroby,
4. zabránení vzniku závažných zdravotných komplikácií,
5. zabránení zhoršenia závažnosti choroby alebo jej prechodu do chronického štádia,
6. účinnej profylaxii proti chorobe,
účinnosť a bezpečnosť lieku potvrdenú v podmienkach bežnej terapeutickej praxe,
prínos lieku pri znižovaní chorobnosti a úmrtnosti,
výšku úhrady zdravotnej poisťovne za iné lieky určené na použitie pri rovnakých
indikáciách,
farmaceutické charakteristiky lieku, ktorými sú:
1. cesta podania,
2. lieková forma,
3. množstvo liečiva v liekovej forme,
4. dávkovanie lieku,
porovnanie liečiva a lieku s inými dostupnými možnosťami liečby z hľadiska
1. indikácie a kontraindikácie,
2. výskytu nežiaducich účinkov,
3. liečebnej dávky na danú indikáciu,
4. dávkovania liečiva,
5. interakcie s inými liečivami,
6. liečebného prínosu liečiva,
7. nákladovej efektívnosti,
8. preskripčného obmedzenia,
9. indikačného obmedzenia,
10. obmedzenia úhrady zdravotnej poisťovne na jej predchádzajúci súhlas,
odporúčané terapeutické postupy s prihliadnutím na nákladovú efektívnosť a
predpokladaný vplyv na prostriedky verejného zdravotného poistenia.

Podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona v zozname kategorizovaných liekov môže byť liek
podmienene zaradený, ak
1. dodatočné náklady vynaložené z verejného zdravotného poistenia na jednotku zlepšenia
zdravotného stavu pri použití posudzovaného lieku nepresiahnu prahovú hodnotu
posudzovaného lieku za jeden získaný rok života štandardizovanej kvality a liek nemá
významný vplyv na prostriedky verejného zdravotného poistenia,
2. dodatočné náklady vynaložené z verejného zdravotného poistenia na jednotku zlepšenia
zdravotného stavu pri použití posudzovaného lieku nepresahujú prahovú hodnotu
posudzovaného lieku za jeden získaný rok života štandardizovanej kvality na základe
zmluvy o podmienkach úhrady lieku zdravotnou poisťovňou podľa § 7a a liek nemá
významný vplyv na prostriedky verejného zdravotného poistenia,
3. analýza minimalizácie nákladov preukáže, že náklady vynaložené z verejného zdravotného
poistenia pri použití posudzovaného lieku sú nižšie ako náklady vynaložené z verejného
zdravotného poistenia pri použití inej medicínskej intervencie, ktorá má štatisticky
nevýznamný rozdiel v účinnosti a bezpečnosti v porovnaní s posudzovaným liekom a liek
nemá významný vplyv na prostriedky verejného zdravotného poistenia alebo
4. je určený na liečbu choroby, ktorej prevalencia v Slovenskej republike je nižšia ako 1:50
000 a liek nemá významný 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 7.10.2021 bolo ministerstvu doručené písomne odporúčanie kategorizačnej komisie.
Kategorizačná komisia pre lieky odborne posúdila žiadosť žiadateľa a dospela k záveru, že:
„neodporúča zaradiť liek do zoznamu kategorizovaných liekov podľa § 16 ods. 4 písm. h) zákona
č. 363/2011 Z .z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických
potravín na základe verejného zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov.“

IV.
Posúdenie žiadosti ministerstvom
Ministerstvo žiadosť spolu s prílohami a s odbornými odporúčaniami poradných orgánov
preskúmalo a odborne posúdilo a došlo k záveru, že liek nespĺňa kritéria pre zaradenie do
zoznamu kategorizovaných liekov.
Ministerstvo má za to, že liek do zoznamu kategorizovaných liekov v zmysle § 16 ods. 4
písm. h) zákona nemožno zaradiť pretože do zoznamu kategorizovaných liekov nemožno zaradiť
liek, ak údaje uvedené vo farmako-ekonomickom rozbore lieku sú nepravdivé alebo vzájomne
rozporné, farmako-ekonomický rozbor lieku neobsahuje všetky náležitosti alebo farmakoekonomický rozbor je založený na porovnaní lieku s nevhodne zvolenou inou medicínskou
intervenciou.
Podľa § 16 ods. 4 písm. h) zákona ak údaje uvedené vo farmako-ekonomickom rozbore
lieku sú nepravdivé alebo vzájomne rozporné, farmako-ekonomický rozbor lieku neobsahuje
všetky náležitosti alebo farmako-ekonomický rozbor je založený na porovnaní lieku s
nevhodne zvolenou inou medicínskou intervenciou, do zoznamu kategorizovaných liekov
nemožno zaradiť posudzovaný liek.
Nakoľko žiadateľ vo farmako-ekonomickom rozbore neporovnal posudzovanú liečbu voči
reslizumabu a mepolizumabu, ministerstvo má za to, že farmako-ekonomický rozbor je založený
na porovnaní lieku s nevhodne zvolenou inou medicínskou intervenciou v zmysle § 16 ods. 4 písm.
h) zákona.
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.

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

