Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky
Bratislava, 15.10.2021
Číslo: S21429-2021-OKC-20561

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,
Sanofi Belgium, Leonardo Da Vincilaan 19, B-1831 Diegem, Belgicko
takto:
podľa § 20 ods. 6 zákona č. 363/2011 Z. z. v zozname kategorizovaných liekov sa mení
indikačné obmedzenie referenčnej skupiny L04AA34 Alemtuzumab parent. 12 mg na nové
znenie:
Hradená liečba sa môže indikovať:
1. u dospelých pacientov s diagnózou relaps-remitujúcej sklerózou multiplex (v súlade
s aktuálnymi McDonaldovými kritériami) s aktívnym ochorením definovaným výsledkami
klinických alebo zobrazovacích vyšetrení a ak ich neurologický deficit je do 5,0 EDSS vrátane a
u ktorých zlyhala plná a adekvátna liečba minimálne dvoma imunomodulačnými liekmi s
rozdielnym mechanizmom účinku,
2. u dospelých pacientov nad 18 rokov s rýchlo sa vyvíjajúcou závažnou relaps-remitujúcou formou
SM, definovanou 2 alebo viacerými nespôsobilosť spôsobujúcimi relapsami liečenými
kortikosteroidmi počas jedného roku a s 1 alebo viacerými gadolíniom sa zvýrazňujúcimi léziami
na MRI mozgu alebo 2 alebo viacerými nespôsobilosť spôsobujúcimi relapsami liečenými
kortikosteroidmi počas jedného roku a signifikantným nárastom počtu T2 lézií v porovnaní s
predchádzajúcimi nedávnymi MRI.
Ďalšie maximálne dva cykly liečby (t.j. 3. a 4. cyklus liečby) sú hradené, ak po podaní prvých
dvoch cyklov liečby je EDSS nižšie ako 6 a ak je zistené aspoň jedno z týchto kritérií:
a) minimálne 1 závažný relaps liečený kortikosteroidmi
b) pribudnutie 2 a viac lézií za predchádzajúcich 12 mesiacov liečby.

Hradená liečba sa môže indikovať na pracoviskách Univerzitnej nemocnice Bratislava, Fakultnej
nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Univerzitnej nemocnice L. Pasteura
Košice, Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Nemocnice s poliklinikou Nitra,
Fakultnej nemocnice s poliklinikou Trnava, v Univerzitnej nemocnici Martin, na Neurologickej
klinike Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok, na neurologickom oddelení Fakultnej
nemocnice Trenčín a na neurologickom oddelení Nemocnice svätého Michala a.s. Bratislava.
Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.

Odôvodnenie
I.
Skutkové okolnosti
Ministerstvu bola dňa 30.11.2020 doručená žiadosť držiteľa registrácie Sanofi Belgium,
Leonardo Da Vincilaan 19, B-1831 Diegem, Belgicko (ďalej len „žiadateľ“) o zmenu charakteristík
referenčnej skupiny L04AA34 Alemtuzumab parent. 12 mg (ďalej len „žiadosť“). Predmetom
žiadosti bolo rozšírenie indikačného obmedzenia.
Dňa 26.5.2021 bolo ministerstvu doručené Medicínske stanovisko odbornej pracovnej
skupiny (ďalej len „medicínske stanovisko OPS“) k žiadosti o zmene charakteristík referenčnej
skupiny lieku. Medicínska OPS N01 vo svojom stanovisku uviedla, že odporúča rozšírenie
indikačného obmedzenia. Záverečné stanovisko alebo odporúčanie odbornej pracovnej skupiny k
navrhovanej zmene, resp. zmenám, prípadné ďalšie návrhy a poznámky:
„Návrh zosúlaďuje IO Lemtrady s ostatnými porovnateľnými liekmi v tejto indikácii a umožní plne
využiť terapeutický potenciál alemtuzumabu. Odporúčame návrh schváliť.“
Dňa 4.6.2021 doručilo ministerstvo účastníkovi konania Sanofi Belgium, Leonardo Da
Vincilaan 19, B-1831 Diegem, Belgicko 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 Sanofi Belgium, Leonardo Da Vincilaan 19, B-1831 Diegem,
Belgicko, aby v sedemdňovej lehote od doručenia tejto výzvy odstránil nedostatky k žiadosti
o zmenu charakteristík referenčnej skupiny L04AA34 Alemtuzumab parent. 12 mg a to:
-

predložiť scenár, ktorý predpokladá prerušenie liečby alemtuzumabom prostredníctvom
parametra ročná miera ukončenia liečby, ktorý sa dávkuje počas 2 rokov liečby
s možnosťou ďalších dvoch cyklov liečby. Tento prístup bude konzistentný s tvrdením, že
s prerušením liečby sa uvažuje pri komparátore kladribín, kotérho dávkovanie je podľa

SmPC je počas prvých dvoch rokov. Podľa tabuľky č. 23 bola kladribínu stanovená ročná
miera ukončenia liečby 0,10. Parameter ročná miera ukončenia liečby nebola overená a
predložená v analýze citlivosti.
Dávkovanie kladribínu podľa SmPC
Odporúčaná kumulatívna dávka MAVENCLADU je 3,5 mg/kg telesnej hmotnosti počas 2
rokov, podávaná ako 1 liečebný cyklus s 1,75 mg/kg na rok. Každý liečebný cyklus
pozostáva z 2 liečebných týždňov, jeden na začiatku prvého mesiaca a jeden na začiatku
druhého mesiaca príslušného liečebného roku. Každý liečebný týždeň pozostáva zo 4 alebo
5 dní, keď pacient dostáva 10 mg alebo 20 mg (jednu alebo dve tablety) ako jednorazovú
dennú dávku, v závislosti od telesnej hmotnosti.
-

vysvetliť rozdiely v získaných QALY pre alemtuzumab v podaní NICE vo výške 4,03
a v podaní na Slovensku vo výške 6,531.

-

doplniť do indikačného obmedzenia skóre neurologického deficitu EDSS pre indikovanie
hradenej liečby u dospelých pacientov v súlade s aktuálnymi McDonaldovými kritériami na
základe inklúznych kritérií klinických štúdii a tabuľky č. 16 rozboru,

-

predložiť alternatívny scenár, ktorý zohľadňuje úhrady komparátorov v čase hodnotenia
rozboru. Pred podaním žiadosti o zmenu charakteristík referenčnej skupiny lieku Lemtrada
zo dňa 30.11.2020 bolo dňa 15.10.2021 zverejnené oznámenie o začatí porovnávania
úradne určených cien z podnetu ministerstva. Liek Lemtrada ako aj komparátory lieky
Tysabri, Gilenya, Ocrevus, Mavenclad, Tecfidera boli predmetom zverejneného oznámenia.
https://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/Details/20231

Ministerstvu bolo dňa 11.6.2021 doručené vyjadrenie účastníka konania Sanofi Belgium,
Leonardo Da Vincilaan 19, B-1831 Diegem, Belgicko k výzve na doplnenie žiadosti alebo príloh
k žiadosti o zmenu charakteristík referenčnej skupiny L04AA34 Alemtuzumab parent. 12 mg - ID
konania 20561.
Dňa 15.6.2021 bol ministerstvu doručený sumár hodnotení zahraničných HTA agentúr
liečiva alemtuzumab (Lemtrada) pre pacientov s relaps-remitujúcou sklerózou multiplex. Sumár
hodnotení zahraničných HTA agentúr je zverejnený na portáli MZ SR- ID 20561 „OHTA_2021_
sumár hodnotení zahraničných HTA agentúr liečiva alemtuzumab (Lemtrada) pre pacientov
s relaps-remitujúcou sklerózou multiplex.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.

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 Sanofi Belgium, Leonardo Da
Vincilaan 19, B-1831 Diegem, Belgicko 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 odporúča aby ministerstvo rozšírilo indikačné obmedzenie
referenčnej skupiny L04AA34 / Alemtuzumab 12 mg podľa návrhu uvedenom v odbornom
odporúčaní Kategorizačnej komisie pre lieky.“

IV.
Posúdenie žiadosti ministerstvom
Ministerstvo žiadosť spolu s prílohami odborne posúdilo, stotožnilo sa s odporúčaním
kategorizačnej komisie a dospelo k záveru, že podľa § 20 ods. 6 zákona je opodstatnené, aby
ministerstvo rozšírilo indikačné obmedzenie referenčnej skupiny L04AA34 / Alemtuzumab
12 mg podľa návrhu uvedenom v žiadosti držiteľa registrácie Sanofi Belgium, Leonardo Da
Vincilaan 19, B-1831 Diegem, Belgicko.

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.

