MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Bratislava, 15.10.2021
Číslo: S21429-2021-OKC-21887

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 o zmene charakteristík referenčnej skupiny 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,
FERRING Slovakia s.r.o., Prievozská 4D, 921 09 Bratislava – mestská časť Ružinov,
Slovenská republika
takto:
maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva pre
referenčnú skupinu A07EA06 / Budenozid p.o. 9 mg podľa § 20 ods. 1 zákona a podľa § 5
ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a
maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva (ďalej len
„vyhláška) sa nezvyšuje.

Odôvodnenie
I.
Skutkové okolnosti
Ministerstvu bola dňa 2.6.2021 doručená žiadosť držiteľa registrácie FERRING Slovakia
s.r.o., Prievozská 4D, 921 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika (ďalej len
„žiadateľ“) o zmenu charakteristík referenčnej skupiny A07EA06 / Budenozid p.o. 9 mg (ďalej
len „žiadosť“). Predmetom žiadosti bolo zvýšenie maximálnej výšky úhrady zdravotnej
poisťovne za štandardnú dávku liečiva.
Dňa 20.9.2021 bolo ministerstvu doručené Medicínske stanovisko odbornej pracovnej
skupiny (ďalej len „medicínske stanovisko OPS“) k žiadosti o zmenu charakteristík referenčnej
skupiny lieku. Medicínska OPS A vo svojom stanovisku uviedla, že súhlasí s navrhovanou
zmenou o zvýšenie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva
pre referenčnú skupinu A07EA06 / Budenozid p.o. 9 mg.

Záverečné stanovisko medicínskej OPS A:
„Budezonid MMX má špecifický systém uvoľňovania liečiva, ktorý je diametrálne odlišný od
bežného budezonidu. Tento systém je zodpovedný za dokázanú účinnosť pri ulceróznej kolitíde,
čo odráža aj súhrn charakteristických vlastností lieku Cortiment.
Indukcia remisie ľavostrannej alebo rozsiahlej miernej až stredne ťažkej akútnej ulceróznej
kolitídy u pacientov, kde nie je liečba s 5-ASA dostačujúca, je dôvodom na liečbu
multimatrixovým (MMX) budezonidom v dávke 9 mg/deň. (1)
Budezonid-MMX účinnejší pri ľavostrannej kolitíde, perorálny non-MMX budezonid nie je pri
liečbe CU lepší ako placebo. (1)
Lokálny non-MMX budezonid je účinný pri indukcii remisie ulceróznej kolitídy obmedzenej na
konečník.
Takmer 50% pacientov s ulceróznou kolitídou má nežiaduce udalosti súvisiace s
kortikosteroidmi (akné, poruchy spánku a nálady, intolerancia glukózy a dyspepsia),
budezonid-MMX s nízkou systémovou biologickou dostupnosťou by sa mal vždy považovať za
liečbu prvej voľby u pacientov, ktorí nereagujú na liečbu na 5-aminosalicyláty (5-ASA).
Z uvedeného dôvodu súhlasíme s navrhovanou zmenou.
1. Burri E, Maillard MH, et al. Treatment Algorithm for Mild and moderate - to - Severe
Ulcerative Colitis: An Update. Digestion, 2020. DOI: 10.1159/000504092.“
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 zmenu charakteristík referenčnej skupiny.
OPS pre FE na základe posúdenia farmakoekonomického rozboru lieku uviedla, že:
„Odborná pracovná skupina pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie
zdravotníckych technológií na základe posúdenia farmako-ekonomického rozboru lieku prijala
záver, že liek spĺňa farmakoekonomické kritériá pre zmenu charakteristík referenčnej
skupiny v súlade s § 20 ods. 6 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.“

II.
Relevantná právna úprava

Podľa § 20 zákona
(1) zmene charakteristík referenčnej skupiny rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa
§ 14 alebo z vlastného podnetu.
(2) Ministerstvo rozhodne o žiadosti a rozhodnutie doručí účastníkom konania najneskôr do
270 dní odo dňa doručenia žiadosti.
(3) Pri rozhodovaní o zmene charakteristík referenčnej skupiny sa prihliada najmä na
a) účelnosť a efektívnosť vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia,
b) účinnosť a bezpečnosť liečby,

c) odporúčané terapeutické postupy s prihliadnutím na nákladovú efektívnosť a
predpokladaný vplyv na prostriedky verejného zdravotného poistenia,
d) zabezpečenie finančnej stability systému verejného zdravotného poistenia.
(4) Zrušenie preskripčného obmedzenia na základe žiadosti držiteľa registrácie je možné, ak v
uplynulých 12 mesiacoch predchádzajúcich mesiacu, v ktorom bola žiadosť podaná, bola
maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva kumulatívne
znížená najmenej o 30 %.
(5) Zrušenie indikačného obmedzenia alebo zmena indikačného obmedzenia na základe
žiadosti držiteľa registrácie je možné, ak v
a) zozname kategorizovaných liekov nie je iná referenčná skupina, v ktorej sú zaradené
lieky uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia pri liečbe dodatočnej
indikácie a je odôvodnené predpokladať, že náklady verejného zdravotného poistenia
na dodatočne liečených poistencov v žiadnom z nasledujúcich troch rokov neprekročia
100 000 eur alebo
b) 12 mesiacoch predchádzajúcich mesiacu, v ktorom bola žiadosť podaná, bola
maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva
kumulatívne znížená najmenej o
1. 7,5 %, ak v zozname kategorizovaných liekov nie je iná referenčná skupina, v
ktorej sú zaradené lieky uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia
pri liečbe dodatočnej indikácie a je odôvodnené predpokladať, že počet
dodatočne liečených poistencov v niektorom z nasledujúcich troch rokov
prekročí 10 % z počtu poistencov aktuálne liečených liekmi, ktoré sú zaradené
v posudzovanej referenčnej skupine,
2. 3 %, ak nie sú splnené podmienky podľa prvého bodu.
(6) Zmeny preskripčného obmedzenia alebo indikačného obmedzenia sú možné, ak dodatočné
náklady vynaložené z verejného zdravotného poistenia na jednotku zlepšenia zdravotného
stavu pri liečbe dodatočných poistencov alebo dodatočných indikácií nepresahujú hodnotu
podľa § 7 ods. 2 písm. a); to neplatí, ak ide o liečbu choroby, ktorej prevalencia v
Slovenskej republike je nižšia ako 1:50 000.
(7) Zvýšenie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva na
základe žiadosti držiteľa registrácie je možné najviac jedenkrát počas kalendárneho roka.
Podľa § 5 ods. 2 písm. a) vyhlášky skupinová úhrada sa určuje vo výške násobku
referenčnej ceny úhradovej skupiny a koeficientu uvedeného v prílohe.

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 07.10.2021 bolo ministerstvu doručené písomne odporúčanie kategorizačnej
komisie. Kategorizačná komisia pre lieky žiadosť spolu s prílohami odborne posúdila a dospela

k záveru, že v súlade s § 5 ods. 2 písm. a) vyhlášky a podľa § 20 ods. 1 zákona odporúča, aby
ministerstvo nezvýšilo maximálnu výšku úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú
dávku liečiva pre referenčnú skupiny A07EA06 / Budenozid p.o. 9 mg.
Referenčná skupina A07EA06 / Budenozid p.o. 9 mg je podľa platnej právnej
úpravy súčasťou úhradovej skupiny:
116

A07EA06 Budezonid p.o. 3 mg

koeficient úhradovej pevné liekové formy
skupiny 0,99

A07EA06 Budezonid p.o. 9 mg
Pričom podľa vyhlášky:
§2
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a) referenčným liekom liek, ktorý má v referenčnej skupine najnižšiu maximálnu cenu
lieku vo verejnej lekárni prepočítanú na štandardnú dávku liečiva (ďalej len „referenčná
cena lieku“),
b) úhradovou skupinou jedna referenčná skupina alebo viac referenčných skupín podľa
rozdelenia uvedeného v prílohe,
§5
(1) Pre všetky referenčné skupiny, ktoré tvoria úhradovú skupinu, sa úhrada poisťovne určuje
v rovnakej výške (ďalej len „skupinová úhrada“).
(2) Skupinová úhrada sa určuje vo výške
a) násobku referenčnej ceny úhradovej skupiny a koeficientu uvedeného v prílohe
alebo
b) podľa §7, ak ide o úhradovú skupinu, ktorá v prílohe nemá uvedený koeficient.
(3) Pre úhradovú skupinu možno v odôvodnených prípadoch určiť aj inú skupinovú úhradu
než ako úhradu vypočítanú podľa odseku 2, maximálne však vo výške tretej najnižšej
maximálnej ceny lieku vo verejnej lekárni prepočítanej na štandardnú dávku liečiva
spomedzi liekov zaradených v posudzovanej úhradovej skupine.
Aktuálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva (ďalej len „ÚZP2“)
pre posudzovanú referenčnú skupinu je 2,449 €, čo zodpovedá určeniu výšky ÚZP2 podľa § 5
ods. 2 písm. a) vyhlášky.
Napriek splneniu podmienky preukázania nákladovej efektívnosti pri navrhovanom zvýšení
ÚZP2 posudzovanej referenčnej skupiny, nie je možné rozhodnúť o zvýšení ÚZP2, nakoľko
toto zvýšenie by predstavovalo rozpor s určením úhrady pre úhradovú skupinu podľa § 5 ods.
2 písm. a) vyhlášky.
Z uvedeného dôvodu Kategorizačná komisia odporúča nezvýšiť maximálnu výšku úhrady
zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva tak, ako je uvedené vo výroku tohto
odborného odporúčania.
Možným riešením zvýšenia ÚZP2 pre posudzovanú referenčnú skupinu za splnenia podmienky
preukázania nákladovej efektívnosti je zmena koeficientu úhradovej skupiny v znení vyhlášky.
Návrh maximálnej výška úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva:
2,449 €.

IV.
Posúdenie žiadosti ministerstvom
Ministerstvo žiadosť spolu s prílohami odborne posúdilo, stotožnilo sa s odporúčaním
kategorizačnej komisie a dospelo k záveru, že podľa s § 5 ods. 2 písm. a) vyhlášky a podľa §
20 ods. 1 zákona v spojení s § 79 ods. 2 zákona je opodstatnené, aby ministerstvo nezvýšilo
maximálnu výšku úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva pre
referenčnú skupinu A07EA06 / Budenozid p.o. 9 mg podľa návrhu uvedenom v žiadosti
držiteľa registrácie FERRING Slovakia s.r.o., Prievozská 4D, 921 09 Bratislava – mestská časť
Ružinov, Slovenská republika.
Podľa § 79 ods. 2 ministerstvo hodnotí podklady na rozhodnutie podľa svojej úvahy, a
to každý jednotlivo a všetky v ich vzájomnej súvislosti.
Ministerstvo sa stotožňuje s odporúčaním Kategorizačnej komisie pre lieky, v zmysle
ktorého podľa súčasnej právnej úpravy nie je možné zvýšiť výšku ÚZP2 dotknutej referenčnej
skupiny, nakoľko patrí do úhradovej skupiny s koeficientom 0,99, zvýšenie by teda
predstavovalo rozpor s určením výšky ÚZP2 v úhradovej skupine podľa § 5 ods. 2 písm. a)
vyhlášky.
Zvýšenie výšky ÚZP2 aj s prihliadnutím na existujúci pozitívne ohodnotený farmakoekonomický rozbor posudzovanej liečby môže byť predmetom v najbližšom konaní
ministerstva o zmene vyhlášky, respektíve jej úhradových skupín.
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

