Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky
Bratislava, 15.10.2021
Číslo: S21429-2021-OKC-20554

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,
Roche Registration GmbH, Emil-Barell-Strasse 1, 79639, Grenzach-Wyhlen Nemecko

takto:
podľa § 90 ods. 1 zákona v zozname kategorizovaných liekov sa indikačné obmedzenie
referenčnej skupiny L01XC14 Trastuzumab emtanzín, parent. 160 mg nemení.

Odôvodnenie
I.
Skutkové okolnosti
Ministerstvu bola dňa 30.11.2020 doručená žiadosť držiteľa registrácie Roche Registration
GmbH, Emil-Barell-Strasse 1, 79639, Grenzach-Wyhlen Nemecko (ďalej len „žiadateľ“) o zmenu
charakteristík referenčnej skupiny L01XC14 Trastuzumab emtanzín, parent. 160 mg (ďalej len
„žiadosť“). Predmetom žiadosti bolo rozšírenie indikačného obmedzenia.

Dňa 1.6.2021 doručilo ministerstvo účastníkovi konania Roche Registration GmbH, EmilBarell-Strasse 1, 79639, Grenzach-Wyhlen Nemecko výzvu na doplnenie žiadosti alebo príloh v
zmysle ustanovenia § 70 ods. 2 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov,
zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia v

ktorom vyzvalo účastníka konania Roche Registration GmbH, Emil-Barell-Strasse 1, 79639,
Grenzach-Wyhlen Nemecko, aby v sedemdňovej lehote od doručenia tejto výzvy odstránil
nedostatky k žiadosti o zmenu charakteristík referenčnej skupiny L01XC14 Trastuzumab
emtanzín, parent. 160 mg a to:
-

predložiť scenár, v ktorom náklady na liečbu metastatického ochorenia karcinómu prsníka
budú zohľadňovať úhradu liekov Kadcyla a Perjeta podľa rozhodnutia o podmienenej
kategorizácie, v ktorom bola liekom stanovená maximálna suma úhrad zdravotných
poisťovní za liek na obdobie podmienenej kategorizácie,
https://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/Details/14429
https://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/Details/14428
https://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/Details/13595

-

v slovenskej adaptácii modelu nákladovej efektívnosti lieku Kadcyla použiť priemernú váhu
žien na Slovensku. Priemerná váha žien z klinickej štúdie KATHERINE 71,2 kg
nezohľadňuje slovenské demografické charakteristiky pri priemernom veku 49 rokov.
Liečba pacientiek s váhou 71,42kg je tvorená kombináciou 1 balenia Kadcyla 160mg a 1
balenia Kadcyla 100mg (71,42kg x 3,6mg/kg=257mg). Zvýšenie priemernej váhy
pacientiek je spojené s navýšením nákladov, liečba bude pozostávať z 3 balení lieku
Kadcyla 100mg a náklady na jednorazové podanie vzrastú z 4458,27 euro na 5102,49 euro,
t.z. navýšenie o 14,45%. Parameter náklady na liek Kadcyla preukázal v analýze citlivosti
značný vplyv na výsledky farmakoekonomického rozboru,

-

predložiť scenár extrapolácie iDFS v ramene trastuzumab emtanzín prostredníctvom
exponenciálnej funkcie a v ramene trastuzumab prostredníctvom lognormálnej funkcie,

-

vysvetliť či model a dôkaz nákladovej efektívnosti zohľadňuje vplyv prechodu pacientiek
z liečby trastuzumab emtanzínom na trastuzumab na zníženie inkrementu klinického
prínosu a zvýšenie inkrementu nákladov. Dizajn klinickej štúdie umožňoval prechod
z ramena trastuzumab emtanzín na trastuzumab v prípade predčasného ukončenia liečby
trastuzumab emtanzínom.

Dňa 3.6.2021 bolo ministerstvu doručené Medicínske stanovisko odbornej pracovnej
skupiny (ďalej len „medicínske stanovisko OPS“) k žiadosti o zmene charakteristík referenčnej
skupiny lieku. Medicínska OPS L01 vo svojom stanovisku uviedla, že odporúča rozšírenie
indikačného obmedzenia pre referenčnú skupinu L01XC14 Trastuzumab emtanzín, parent. 160 mg.
Záverečné stanovisko alebo odporúčanie odbornej pracovnej skupiny k navrhovanej zmene, resp.
zmenám, prípadné ďalšie návrhy a poznámky:

„Odborná pracovná skupina odporúča rozšírenie indikácii lieku KADCYLA v zozname
kategorizovaných liekov .
Tento liek je štandardným postupom v 2.línii liečby HER2 pozitívneho metastatického alebo
lokoregionálne pokročilého karcinómu prsníka, prináša dobrú účinnosť a toleranciu liečby.
Použitie lieku Kadcyla v adjuvantnej liečbe u pacientiek, ktoré nedosiahli kompletnú remisiu po
neoadjuvantnej liečbe je významným pokrokom v liečbe týchto pacientiek s vyšším rizikom. Proti
štandardu trastuzumabu sa použitím lieku Kadcyla znížilo riziko smrti alebo invazívnej choroby
o 50%.
Schválenie rozšírenia indikácie lieku Kadcyla do adjuvantnej liečby bude pre pacientky
s rizikovou HER2 pozitívnou chorobou predstavovať významný benefit.“

Ministerstvu bolo dňa 7.6.2021 doručené vyjadrenie účastníka konania Roche Registration
GmbH, Emil-Barell-Strasse 1, 79639, Grenzach-Wyhlen Nemecko k výzve na doplnenie žiadosti
alebo príloh k žiadosti o zmenu charakteristík referenčnej skupiny L01XC14 Trastuzumab
emtanzín, parent. 160 mg - ID konania 20554.
Dňa 15.6.2021. bol ministerstvu doručený Sumár hodnotení zahraničných HTA agentúr
liečiva trastuzumab emtanzín (Kadcyla) v adjuvantnej liečbe pacientov so včasným HER2
pozitívnym karcinómom prsníka. Sumár hodnotení zahraničných HTA agentúr je zverejnený na
portáli MZ SR- ID 20554 „OHTA_2021_ sumár hodnotení zahraničných HTA agentúr liečiva
trastuzumab emtanzín (Kadcyla) v adjuvantnej liečbe pacientov so včasným HER2 pozitívnym
karcinómom prsníka.pdf“
Dňa 5.10.2021 bolo ministerstvu doručené stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre
farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií (ďalej len „OPS pre
FE“). OPS pre FE 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 č. 363/2011 Z. z.
(1) O 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 § 90 ods. 1 zákona kategorizácia liekov, kategorizácia zdravotníckych pomôcok,
kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov a kategorizácia dietetických potravín sa
vykonáva tak, aby verejné prostriedky, s ktorými hospodária zdravotné poisťovne, postačovali na
úhradu liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín a zdravotnej starostlivosti
uhrádzaných na základe 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 Roche Registration GmbH,
Emil-Barell-Strasse 1, 79639, Grenzach-Wyhlen Nemecko a dospela k záveru, že 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 a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neodporúča, aby ministerstvo rozšírilo
indikačné obmedzenie referenčnej skupiny L01XC14 / Trastuzumab emtanzín, parent. 160
mg podľa návrhu uvedenom v odbornom odporúčaní Kategorizačnej komisie pre lieky, nakoľko
väčšina členov kategorizačnej komisie nesúhlasila so zaradením lieku do zoznamu
kategorizovaných liekov.

IV.
Posúdenie žiadosti ministerstvom
Ministerstvo žiadosť spolu s prílohami odborne posúdilo a dospelo k záveru, že podľa § 90
ods. 1 zákona nie je opodstatnené, aby ministerstvo rozšírilo indikačné obmedzenia
referenčnej skupiny L01XC14 / Trastuzumab emtanzín, parent. 160 mg podľa návrhu
uvedenom v žiadosti držiteľa registrácie Roche Registration GmbH, Emil-Barell-Strasse 1, 79639,
Grenzach-Wyhlen Nemecko.

Podľa § 90 ods. 1 zákona Kategorizácia liekov sa vykonáva tak, aby verejné prostriedky, s
ktorými hospodária zdravotné poisťovne, postačovali na úhradu liekov a zdravotnej starostlivosti
uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.

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.

