Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky

Bratislava, 15.11.2021
Číslo: K621_N1034

ROZHODNUTIE

Minister zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) príslušný na konanie podľa
§ 82 ods. 11 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 (ďalej len „zákon“) rozhodol vo veci zaradenia lieku do zoznamu
kategorizovaných liekov a úradného určenia ceny lieku s týmito účastníkmi konania
1. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava – mestská časť Petržalka
851 04, Slovenská republika,
2. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská
republika,
3. Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, Slovenská republika,
4. AstraZeneca AB, Södertälje, SE-151 85 Södertälje, Švédske kráľovstvo (ďalej len „držiteľ
registrácie“)

o námietkach držiteľa registrácie (ďalej len „námietky“) proti rozhodnutiu Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) č. S21429-2021-OKC-21066 zo
dňa 15.10.2021 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“)
takto:
Námietku držiteľa registrácie proti prvostupňovému rozhodnutiu podľa § 16 ods. 4 písm. h)
zákona v spojení s § 2 vyhlášky č. 422/2011 Z. z. o podrobnostiach farmako-ekonomického
rozboru lieku v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) na základe § 82 ods. 13
zákona zamietam a prvostupňové rozhodnutie potvrdzujem.
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Odôvodnenie
I.
Skutkové okolnosti

Dňa 31.01.2021 podal držiteľ registrácie na ministerstvo žiadosť o zaradenie lieku
2563D Fasenra 30 mg injekčný roztok naplnený v pere, sol ira 1x1 ml/30 mg (striek. inj. napl.
skl. v pere) (ďalej len „liek“) do zoznamu kategorizovaných liekov.
Dňa 18.05. 2021 bolo ministerstvu doručené medicínske stanovisko odbornej pracovnej
skupiny R (ďalej len „medicínska odborná pracovná skupina“). Medicínska odborná pracovná
skupina odporučila zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov. Medicínska odborná
pracovná skupina v tejto súvislosti uviedla: ,,Medicínska odborná pracovná skupina 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 01.06.2021 ministerstvo vyzvalo držiteľa registrácie o doplnenie žiadosti
o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov, a to:
„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.“
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Dňa 08.06.2021 držiteľ registrácie doručil ministerstvu odpoveď na výzvu, ktorej celé
znenie
je
verejne
dostupné
na
nasledovnej
elektronickej
adrese:
https://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/Details/21067 .
Dňa 05.10.2021 bolo ministerstvu doručené stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre
farmakoekonomiku (ďalej len „farmakoekonomická odborná pracovná skupina“).
Farmakoekonomická odborná pracovná skupina odporučila liek do zoznamu kategorizovaných
liekov nezaradiť, pričom uviedla: ,,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,
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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.“
Dňa 7.10.2021 bolo ministerstvu doručené odborné odporúčanie Kategorizačnej
komisie pre lieky (ďalej len „kategorizačná komisia“). Kategorizačná komisia v tejto súvislosti
uviedla, 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.“
Dňa 15.9.2021 ministerstvo vydalo prvostupňové rozhodnutie, ktorým rozhodlo
o nezaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov. Ministerstvo vo vzťahu k posúdeniu
žiadosti v odôvodnení prvostupňového rozhodnutia uviedlo: ,,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.“
Dňa 23.10.2021 držiteľ registrácie podal na ministerstvo námietku proti
prvostupňovému rozhodnutiu. Držiteľ registrácie zastáva názor, že prvostupňové rozhodnutie
je nezákonné z nasledovných dôvodov:
I. Právna argumentácia
1. Nevysporiadanie sa resp. nesprávne vysporiadanie sa s argumentáciou Držiteľa
registrácie
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Dňa 1.6.2021 zverejnilo Ministerstvo výzvu, v zmysle ktorej požiadalo Držiteľa
registrácie predložiť dôkaz nákladovej efektívnosti v súlade so súčasnými akceptovanými
štandardnými liečbami uvedenými v ZKL, ktoré mieni liek Fasenra nahradiť v indikácii. Z výzvy
je zrejmé, že Ministerstvo za súčasnú štandardnú liečbu považuje liečbu reslizumabom a
mepolizumabom.
Na uvedenú výzvu Držiteľ registrácie reagoval odpoveďou z dňa 8.6.2021, v ktorej na
podporu zvolenej porovnávanej medicínskej intervencie vysvetlil dôvody, pre ktoré nemožno
považovať liečbu reslizumabom a mepolizumabom za vhodnú inú medicínsku intervenciu, s
ktorou sa mal liek Fasenra porovnávať a za inú medicínsku intervenciu alebo ich kombináciu,
ktorá je štandardne používaná v podmienkach bežnej terapeutickej praxe v zmysle § 1 ods. 2
vyhlášky Ministerstva č. 422/2011 Z. z. o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“). Iným slovami, Držiteľ registrácie vyvrátil
existenciu dôvodov, pre ktoré možno Žiadosti nevyhovieť podľa § 16 ods. 4 písm. h) Zákona o
rozsahu. Svoju odbornú argumentáci ďalej rozširuje v časti II. nižšie.
Hoci Držiteľ registrácie uviedol v odpovedi na výzvu vyššie uvedenú detailnú odbornú
argumentáciu, Ministerstvo Žiadosti na podklade odporúčania Kategorizačnej komisie
nevyhovelo podľa § 16 ods. 4 písm. h) Zákona o rozsahu. Pri tomto sa Kategorizačná komisia
resp. Ministerstvo obmedzili iba na tvrdenie, že „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.”.
Vo vzťahu k vyššie uvedeným dôvodom zamietnutia Žiadosti Držiteľ registrácie uvádza
nasledovné:
1. Držiteľ registrácie v odpovedi na výzvu nevysvetľoval dôvod odlišnosti a nezameniteľnosti
liečob, ale v súlade s obsahom výzvy vysvetľoval prečo nie je požiadavka na porovnanie
liečby Fasenra s liečbou reslizumabom a mepolizumabom vhodná a prečo nemožno
považovať liečbu týmto dvoma liečivami za vhodnú inú medicínsku intervenciu, s ktorou sa
mal liek Fasenra porovnávať. Odpovedal teda na skutočnosti, ktoré sú relevantné z pohľadu
dôvodov na zamietnutie podľa § 16 ods. 4 písm. h) Zákona o rozsahu. Tvrdenie o
nevysvetlení dôvodov odlišnosti a nezameniteľnosti liečob preto nie je relevantné ani vo
vzťahu k tomu, čo požadovalo vysvetliť Ministerstvo na základe výzvy ani vo vzťahu k
splneniu podmienok pre zamietnutie Žiadosti podľa § 16 ods. 4 písm. h) Zákona o rozsahu.
2. Držiteľ registrácie nepotvrdil, že príchodom novej liečby benralizumabom do rovnakej
indikácie ako mepolizumab, bude benralizumab nahrádzať liečbu mepolizumabom, ako
štandardnej liečby, ako tvrdí Kategorizačná komisia resp. Ministerstvo. Práve naopak
uviedol, že „Mepolizumab a benralizumab nie sú úplne identické a plne zameniteľné. V
súčasnosti, ak pacient nie je vhodný na liečbu mepolizumabom, ostáva na štandardnej
liečbe, čo ukazujú aj údaje z NCZI. Vstupom benralizumabu budú mať pacienti, ktorí splnia
indikačné kritériá, a nie sú vhodní na liečbu mepolizumabom, dostupnú alternatívu k
súčasnej štandardnej liečbe.” Týmto Držiteľ registrácie potvrdil jednak to, že liečbu
mepolizubamom nie je možné považovať za štandardnú liečbu, a teda použiť pre účely
farmako-ekonomických výpočtov a zároveň, že liečba benralizumabom nebude nahrádzať
liečbu mepolizumabom, ale bude jej alternatívou.

5

3. Z právnych predpisov nevyplýva, že by sa za vhodnú inú medicínsku intervenciu alebo ich
kombináciu a za inú medicínsku intervenciu, ktorá je štandardne používaná v podmienkach
bežnej terapeutickej praxe v zmysle § 1 ods. 2 Vyhlášky, mala považovať automaticky liečba
liečivom s rovnakou indikáciou v zmysle ZKL (toto je prípad iba liečiva mepolizumab a nie
liečiva reslizumab, ktoré ma odlišnú indikáciu v zmysle ZKL). Držiteľ registrácie má za to,
že pokiaľ napriek uvedeným argumentom Kategorizačná komisia resp. Ministerstvo
požadujú porovnanie týmto spôsobom a na tomto základe dovodzujú dôvod zamietnutia
podľa § 16 ods. 4 písm. h) Zákona o rozsahu, ide o právne aj odborne neodôvodnený
automatizmus, nezohľadňujúci reálne okolnosti prípadu a obsah Žiadosti.
Podľa § 79 ods. 1 Zákona o rozsahu: „Podkladom na rozhodnutie sú najmä podania,
návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo
známe ministerstvu z jeho úradnej činnosti.“. Podľa § 81 ods. 2 sú Ministerstvo a minister
povinní v odôvodnení svojich rozhodnutí uviesť, ktoré skutočnosti boli podkladom na
rozhodnutie, aké úvahy boli použité pri hodnotení dôkazov a použití právnych predpisov, na
ktorých základe sa rozhodovalo, a spôsob vyrovnania sa s návrhmi, vyjadreniami a
pripomienkami účastníkov konania. V zmysle ustálenej judikatúry správny orgán musí v
odôvodnení rozhodnutia reagovať na všetky návrhy, námietky a vyjadrenia účastníkov konania
k podkladu rozhodnutia a s týmito sa riadne vysporiadať. V prípade, že konajúci správny orgán
nevyhovie návrhom účastníka konania a ich argumentácii, nepostačuje len skonštatovanie, že
tieto považoval za nedôvodné, ale v odôvodnení musí uviesť, prečo ich v danom prípade
považuje za nerelevantné, neopodstatnené alebo nedôvodné.
Takúto argumentáciu akceptoval v nedávnom rozhodnutí č. S09866-2020-OVSASK-4 zo
dňa 29.6.2020 (v ktorom sa aplikujú tie isté procesné práva a princípy) aj samotný minister,
keď v jeho odôvodnení uviedol: „správny orgán [je] povinný sa vysporiadať s argumentáciou
a námietkami držiteľa registrácie“
„Ministerstvo uvádza, že účelom odôvodnenia rozhodnutia je zhrnúť a zhodnotiť všetky
skutočnosti, ktoré boli podkladom pre výrok rozhodnutia. Správny orgán v odôvodnení musí
uviesť nielen hodnotenie dôkazov ktoré vykonal a vysporiadať sa s pripomienkami a
vyjadreniami účastníka konania.“
“správny organ [je] povinný sa v odôvodnení rozhodnutia vysporiadať s argumentáciou
a uvádzanými skutočnosťami účastníka konania v jeho prípadných vyjadreniach sa pred
vydaním rozhodnutia”.
Napriek tomu, že Držiteľ registrácie vysvetlil dôvody, pre ktoré liečbu reslizumabom a
mepolizumabom nie je možné považovať za štandardnú liečbu, s ktorou by mal pre účely
farmako-ekonomiky porovnávať liek Fasenra, Ministerstvo tieto dôvody nijak nevyvrátilo,
nevysporiadalo sa nimi a pokiaľ ich nevzalo do úvahy, neuvidelo z akých dôvodov. Naopak,
Ministerstvo založilo zamietnutie Žiadosti na tvrdeniach, ktoré Držiteľ registrácie v konaní
neuviedol a na skutočnostiach, ktoré nie sú relevantné vo vzťahu k dôvodom zamietnutia (k
tomuto viď vyššie).
Odchýlne od požiadaviek vyplývajúcich z vyššie uvedenej rozhodovacej praxe v
Rozhodnutí teda absentuje vysporiadanie sa s argumentáciou Držiteľa registrácie, čo nemožno
považovať za v súlade so zákonnými požiadavkami a má za následok nepreskúmateľnosť
Rozhodnutia pre nedostatok dôvodov. Zároveň týmto postupom došlo k podstatnému porušeniu
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ustanovení o konaní pred orgánom verejnej správy, ktoré malo podľa názoru Držiteľa
registrácie za následok jeho vydanie v rozpore so zákonom.
2. Nedostatočné odôvodnenie Rozhodnutia nesplňujúce zákonné požiadavky
Napriek tomu, že ustanovenia § 81 ods. 1 písm. e) a ods. 2 Zákona o rozsahu ukladajú
Ministerstvu povinnosť vo svojich rozhodnutiach uviesť odôvodnenie, ktoré by malo obsahovať
skutočnosti, ktoré boli podkladom Rozhodnutia, aké úvahy boli použité pri hodnotení dôkazov
a použití právnych predpisov, na ktorých základe sa rozhodovalo, a spôsob vyrovnania sa s
návrhmi, vyjadreniami a pripomienkami účastníkov konania, toto v Rozhodnutí absentuje
nakoľko Ministerstvo podľa názoru Držiteľa registrácie nedostatočne vysvetlilo prečo by mali
byť splnené podmienky na nevyhovenie Žiadosti a nedostatočne sa vysporiadalo s
argumentáciou Držiteľa registrácie, ktorá preukazovala, že dôvody pre zamietnutie podľa § 16
ods. 4 písm. h) Zákona o rozsahu nie sú dané (k tomu viď podrobnejšie podrobnú argumentáciu
v bode 1. vyššie).
Riadne odôvodnenie rozhodnutí pritom predstavuje jeden zo znakov napĺňania princípu
legality správnych rozhodnutí, bez ktorého je nutné rozhodnutia považovať za neúplné, a teda
nevydané v súlade so zákonom.
Právo na riadne odôvodnenie správnych aktov, akým je aj Rozhodnutie, vyplýva zo
Zákona o rozsahu, Smernice Rady 89/105/EHS o transparentnosti opatrení upravujúcich
stanovovanie cien liekov pre ľudskú spotrebu a ich zaraďovanie do pôsobnosti národných
systémov zdravotného poistenia, všeobecných zásad správneho práva a taktiež práva na súdnu
a inú ochranu podľa ustanovenia čl. 46 ods. 1 Ústavy SR. Správne rozhodnutie okrem výroku
vyjadrujúceho prejav vôle správneho orgánu v konkrétnej veci, musí obsahovať aj náležite a
konkrétne odôvodnenie, ktoré musí vypovedať o dôvodoch, ktoré k prijatiu riešenia
obsiahnutého vo vlastnom prejave vôle správneho orgánu viedli. Podľa názoru Držiteľa
registrácie Ministerstvo nepostupovalo v intenciách citovaných právnych noriem, z ktorých
dôvodov sa dopustilo takej vady konania, ktorá má za následok, že Rozhodnutie je
nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov, a teda podľa názoru Držiteľa registrácie nie je v
súlade so zákonom.
Ako uvádza Sobihard (2005) „Zásada zákonnosti (legality) svojím významom presahuje
rámec správneho konania, pretože ide o jeden z princípov právneho štátu zakotvený v Ústave
SR (Čl. ods. 2 a 3), je spoločná pre všetky procesné predpisy.“ a ďalej dodáva „Odôvodnenie
plní niekoľko funkcií.
Predovšetkým má presvedčiť účastníkov o správnosti postupu správneho orgánu a o
zákonnosti jeho rozhodnutia. Tým sa napĺňa jedno zo základných pravidiel konania –
posilňovať dôveru občanov v správnosť rozhodovania, [...]. Ďalšou funkciou je kontrolná
funkcia predovšetkým tých orgánov, ktoré budú rozhodnutie prípadne preskúmavať.
Presvedčivé odôvodnenie môže zamedziť zbytočnému uplatňovaniu opravných prostriedkov.“.
Medzi kvalitou odôvodenia rozhodnutia a jeho zákonnosťou je priama spojitosť, pričom
absentujúce, neúplné a nekonkrétne odôvodnenie má za následok nezákonnosť celého
správneho rozhodnutia. K takejto vade rozhodnutia musia správny orgán rozhodujúci o
opravnom prostriedku, tak aj súd prihliadať z úradnej moci.
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Podotýkame, že absenciu odôvodnenia, resp. nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia,
uznal minister v nedávnej minulosti ako dôvod pre zrušenie rozhodnutia v rozhodnutí o
námietkach v konaní ID 14177, ID 19490 , ID 20264 a ID 20263, v odôvodnení ktorého uviedol:
„Absencia odôvodnenia preto bráni posúdeniu dôvodnosti meritórnych námietok
držiteľa registrácie. Zákonnosť preskúmavaného prvostupňového rozhodnutia je podľa
ministra v súlade s ustálenou rozhodovacou praxou súdov možné vecne preskúmať výlučne za
predpokladu, že je náležite odôvodnené. Z uvedeného dôvodu má minister za to, že
preskúmavané prvostupňové rozhodnutie nemožno vecne posúdiť a musí byť zrušené.
V tejto súvislosti rovnako judikoval Najvyšší súd SR vo svojom rozhodnutí, sp. zn. 4 So
226/2004, v ktorom uviedol: „rozhodnutie správneho orgánu je nepreskúmateľné a treba ho
zrušiť aj vtedy, ak správny orgán svoje rozhodnutie neodôvodnil vôbec, hoci dôvody jeho
rozhodnutia možno vyvodiť z obsahu administratívneho spisu“.
Rovnako konštatoval napríklad aj Krajský súd v Bratislave, ktorý v rozhodnutí, sp. zn.
1 S/203/2016, dôvodil nasledovné: „Vecne preskúmať zákonnosť rozhodnutia je možné len za
predpokladu jeho náležitého odôvodnenia, keď správny orgán náležitým spôsobom vyhodnotí
námietky účastníka správneho konania. Všeobecne platí, že ak je rozhodnutie nepreskúmateľné
pre nezrozumiteľnosť alebo pre nedostatok dôvodov, bráni takýto nedostatok spravidla
posúdeniu dôvodnosti meritórnych námietok, a preto sa správny súd s námietkami žalobcov,
ktoré uviedli v žalobe, zaoberať a vyjadriť k nim nemohol“.
Podobne dôvodil minister taktiež v nedávnom rozhodnutí č. S09866-2020-OVSASK-4
zo dňa 29.6.2020 (v ktorom sa aplikujú tie isté procesné práva a princípy), keď uviedol:
„V odôvodnení rozhodnutia musí byť náležité vecne opísaný skutok, ktorý bol dôvodom
pre vydanie rozhodnutia s uvedením dôkazov a ich hodnotením, ktoré boli podkladom pre
vydanie rozhodnutia. Odôvodnenie teda musí obsahovať dostatočnú odpoveď na tie právne a
skutkové otázky, ktoré boli predmetom konania, aby ich zodpovedanie bolo pre výsledok
konania určujúce. Nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia je v rozpore s princípom zákazu
svojvôle vyplývajúceho z princípu právneho štátu podľa čl. 1 ods. I Ústavy SR (uznesenie
Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 52/99) a princípom objektivity, ktorý je imanentnou súčasťou
každého základného práva alebo slobody, o ktorých sa koná. Teda je v nesúlade s vyššie
uvedenými náležitosťami odôvodnenia, ak správny orgán pri odôvodnení napadnutého
rozhodnutia oprie rozhodovacie dôvody o skutočnosti v tomto konaní nezisťované, prípadne
zistené v rozpore so zákonom, alebo ak z napadnutého rozhodnutia nie je zrejmé, či dôkazy boli
vykonané.“
„Správny orgán je v odôvodnení rozhodnutia, ktoré je dôležitou obsahovou náležitosťou
rozhodnutia, povinný uviesť skutkové a právne posúdenie veci a jeho úlohou je presvedčiť
účastníkov konania o správnosti postupu správneho orgánu o jeho zákonnosti. Správny orgán
je teda povinný v odôvodnení rozhodnutia uviesť, či zabezpečil podklady pre rozhodnutie,
prípadne dôvod, prečo ich nepovažoval za potrebné zabezpečiť. Ministerstvo uvádza, že účelom
odôvodnenia rozhodnutia je zhrnúť a zhodnotiť všetky skutočnosti, ktoré boli podkladom pre
výrok rozhodnutia. Správny orgán v odôvodnení musí uviesť nielen hodnotenie dôkazov ktoré
vykonal a vysporiadať sa s pripomienkami a vyjadreniami účastníka konania.“.
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V nedávnom rozhodnutí č. K588_N976 zo dňa 14.5.2021 (ako aj v ostatných
rozhodnutiach týkajúcich sa lieku Zolgensma v 22 paralelne prebiehajúcich konaniach)
minister v tejto súvislosti uviedol:
„Odôvodnenie rozhodnutia slúži na to, aby adresátov presvedčilo, že výrok rozhodnutia
vychádza zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu veci a rozhodnutie je správne a zákonné.
Takýto stav je možné podľa členov 2 dosiahnuť výlučne náležitým identifikovaním podkladov, z
ktorých ministerstvo vychádzalo a uvedením úvah, ktorými ich ministerstvo posúdilo.“
Podľa názoru Držiteľa registrácie neexistuje žiadny zákonný dôvod, aby v tomto
prípade mu bol ako účastníkovi správneho konania priznaný nižší štandard ochrany jeho
procesných práv ako vo vyššie uvedených konaniach.
Týmto postupom, kedy Ministerstvo nedostatočne odôvodnilo Rozhodnutie, je Držiteľovi
registrácie zároveň obmedzená možnosť relevantne sa skutkovo vyjadriť v konaní a riadne
uplatňovať svoje práva a chrániť svoje oprávnené záujmy, čo nie je podľa jeho názoru v súlade
s ustanoveniami ustanovením § 70 ods. 1 Zákona o rozsahu. Aj v dôsledku uvedeného došlo
podľa názoru Držiteľa registrácie k podstatnému nedodržaniu ustanovení o konaní pred
orgánom verejnej správy, ktoré mohlo mať za následok vydanie Rozhodnutia vo veci samej,
ktoré nie je v súlade so zákonom. Sme aj z tohto dôvodu toho názoru, že Rozhodnutie nie je v
súlade so zákonom.
II. Odborná argumentácia
Liek Fasenra obsahuje účinnú látku benralizumab. Benralizumab je protieozinofilová,
humanizovaná, afukozylovaná monoklonálna protilátka (IgG1, kappa). S vysokou afinitou a
špecificitou sa viaže na alfa podjednotku ľudského receptora pre interleukín-5 (IL-5Rα). K
expresii receptora pre IL-5 dochádza špecificky na povrchu eozinofilov a bazofilov. Absencia
fukózy na Fc fragmente benralizumabu vedie k vysokej afinite voči receptorom FcγRIII na
imunitných efektorových bunkách ako sú NK bunky (natural killer, NK). To vedie k apoptóze
eozinofilov a bazofilov prostredníctvom bunkami sprostredkovanej cytotoxicity závislej od
protilátky (antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity, ADCC), čo znižuje eozinofilový
zápal. (SPC lieku Fasenra).
V žiadosti Držiteľ predložil podrobný popis dostupných medicínskych údajov týkajúcich
sa klinickej účinnosti v predkladanej terapeutickej indikácii.
Pri výbere porovnania lieku analýzou užitočnosti nákladov sledoval držiteľ v prvom
rade dodržanie vhodnosti zvolenej porovnávajúcej medicínskej intervencie.
Ako uviedol v odpovedi na výzvu pri výbere porovnávajúcej liečby vychádzal z §1 bod
(2) vyhlášky MZ SR č. 422/2011 Z.z. o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru v znení
neskorších predpisov, v ktorom sa uvádza:
„Pri porovnaní odhadovaných nákladov verejného zdravotného poistenia podľa odseku
1 písm. c) sa zvolí liek, iná medicínska intervencia alebo ich kombinácia, ktorá je štandardne
používaná v podmienkach bežnej terapeutickej praxe, môže byť plne alebo čiastočne nahradená
použitím posudzovaného lieku a vo vzťahu k verejnému zdravotnému poisteniu je nákladovo
najefektívnejšia. Na mechanizmus účinku liečiv sa neprihliada. Rozdiely v dĺžke liečby a
dávkovaní liekov sa zohľadnia primerane.“
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Ku dňu podaniu žiadosti ani ku dňu podania Námietky neboli dostupné medicínske
informácie, ktoré by umožnili nahradenie liečby mepolizumabom alebo reslizumabom
Fasenrou. Takýto podporný medicínsky argument, ktorý by Držiteľa oprávňoval tvrdiť, že bude
nahrádzať v liečbe liečbu mepolizumabom alebo reslizumabom nie je dostupný.
Držiteľ predložil Ministerstvu žiadosť a plne funkčný model v dobrej viere na podklade
právnych predpisov a predtým podanej a akceptovanej žiadosti ID 15786
(https://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/Details/15786), aby nevytvoril precedens a
umožnil transparentné hodnotenie Ministerstvom. Držiteľ predložil aj plne funkčný model,
ktorý umožňuje overenie validity predloženej analýzy.
Nad rámec Držiteľ uvádza, že pri rovnakých parametroch, ako boli predložené a
popísané Držiteľom v prílohe farmako-ekonomický rozbor (identické ako pri žiadosti ID
15786), predstavuje liečba benralizumabom v porovnaní s mepolizumabom pridanú kvalitu
života vo výške 0,1511 QALY.
Tento výsledok potvrdzuje vo svojom stanovisku aj NICE, keď uvádza:
„Benralizumab je klinicky a nákladovo efektívny v porovnaní s mepolizumabom u ľudí
s počtom eozinofilov 300 buniek na mikroliter, ktorí mali 4 alebo viac exacerbácií alebo užívajú
udržiavacie perorálne kortikosteroidy, alebo oboje. Je tiež nákladovo efektívny v porovnaní s
reslizumabom pre ľudí s počtom krvných eozinofilov 400 buniek na mikroliter alebo viac, ktorí
mali za posledných 12 mesiacov 3 alebo viac exacerbácií. Preto sa môže odporučiť ľuďom,
ktorí by mohli mať mepolizumab alebo reslizumab.“
Je potrebné zdôrazniť, že tento údaj Držiteľ uvádza nad rámec a metodika hodnotenia
agentúrou NICE zodpovedá podmienkam Anglicka.“
Z uvedených dôvodov, držiteľ registrácie požiadal ministra, aby námietke držiteľa
registrácie vyhovel a prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že liek sa zaraďuje do zoznamu
kategorizovaných liekov a úradne určuje cenu lieku vo výške uvedenej v žiadosti o jeho
zaradenie alebo aby prvostupňové rozhodnutie zrušil a vec vrátil ministerstvu na nové
prejednanie a rozhodnutie.
II.
Relevantná právna úprava
Minister posúdil a rozhodol o námietkach žiadateľa na základe príslušných ustanovení
zákona, a to najmä na základe nasledovných ustanovení.
Relevantná hmotnoprávna 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.
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Podľa § 16 ods. 4 písm. h) zákona 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 § 79 ods. 3 zákona ministerstvo zisťuje presne a úplne skutočný stav veci a na ten
účel si obstaráva potrebné podklady na rozhodnutie, pričom nie je viazané len podkladmi na
rozhodnutie predloženými účastníkmi konania.
Relevantná procesnoprávna úprava
Podľa § 82 ods. 11 zákona o námietkach rozhoduje minister do jedného mesiaca odo
dňa ich doručenia ministerstvu.
Podľa § 82 ods. 11 zákona rozhoduje minister do jedného mesiaca odo dňa ich
doručenia ministerstvu.
Podľa § 82 ods. 12 zákona minister preskúma napadnuté rozhodnutie v rozsahu
uvedenom v námietkach; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady
odstráni.
Podľa § 82 ods. 13 zákona, ak sú na to dôvody, minister rozhodnutie zmení alebo zruší,
inak námietky zamietne a rozhodnutie potvrdí.
Podľa § 82 ods. 14 zákona minister rozhodnutie zruší a vec vráti ministerstvu na nové
prejednanie a rozhodnutie, ak je to vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti.
III.
Posúdenie námietok poradným orgánom
Podľa § 91 ods. 1 písm. b) bod. 1 v spojení § 91 ods. 2 zákona poradným orgánom
ministra pre konania vo veciach kategorizácie je Kategorizačná rada pre lieky (ďalej len
„kategorizačná rada“), ktorá predkladá písomné odporúčanie vo veciach kategorizácie, ktoré
obsahuje odborné posúdenie veci s odôvodnením podľa kritérií ustanovených zákonom.
Kategorizačná rada po dôkladnej analýze prvostupňového rozhodnutia, jemu
predchádzajúceho konania a podaných námietok, v spojitosti s príslušnými ustanoveniami
zákona a vyhlášky dospela per rollam hlasovaním k nasledovnému odbornému odporúčaniu.
„Kategorizačná rada pre lieky (ďalej len „kategorizačná rada“) námietku držiteľa
registrácie AstraZeneca AB so sídlom Sodertälje, SE-151 85 Sôdertälje, Švédske kráľovstvo
(ďalej len „držiteľ registrácie“) zo dňa 23.10.2021 (ďalej len „námietka“) proti
prvostupňovému rozhodnutiu Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „ministerstvo“) č.
S21429-2021-OKC-21066 zo dňa 15.10.2021 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým
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ministerstvo rozhodlo o nezaradení lieku 2563D Fasenra 30 mg injekčný roztok naplnený
v pere, sol ira 1x1 ml/30 mg (striek. inj. napl. skl. v pere) (ďalej len “liek”) do zoznamu
kategorizovaných liekov, posúdila a odporúča ministrovi zdravotníctva, aby 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 (ďalej len „zákon“) v spojení s § 2 vyhlášky č. 422/2011 Z. z.
o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku (ďalej len „vyhláška“) na základe § 82
ods. 13 zákona námietku zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.
[...]
Kategorizačná rada preskúmala prvostupňové rozhodnutie, jemu predchádzajúce
konanie a námietky držiteľa registrácie a zistila, že farmako-ekonomický rozbor lieku
predložený držiteľom registrácie je založený na porovnaní lieku s nevhodne zvolenou inou
medicínskou intervenciou, čo podľa § 16 ods. 4 písm. h) zákona predstavuje dôvod, pre ktorý
nemožno rozhodnúť o zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov. Kategorizačná rada
preto považuje námietky držiteľa registrácie za neopodstatnené.
Kategorizačná rada zastáva názor, že v zmysle § 16 ods. 4 písm. h) zákona v spojení s
§ 2 vyhlášky je držiteľ registrácie lieku povinný predložiť farmako-ekonomický rozbor lieku
založený na porovnaní lieku s inou medicínskou intervenciou alebo ich kombináciou, ktorá je
štandardne používaná v podmienkach bežnej terapeutickej praxe a môže byť plne alebo
čiastočne nahradená použitím posudzovaného lieku.
Podľa § 16 ods. 4 písm. h) zákona 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 § 2 vyhlášky pri porovnaní odhadovaných nákladov verejného zdravotného
poistenia podľa odseku 1 písm. c) sa zvolí liek, iná medicínska intervencia alebo ich
kombinácia, ktorá je štandardne používaná v podmienkach bežnej terapeutickej praxe, môže
byť plne alebo čiastočne nahradená použitím posudzovaného lieku a vo vzťahu k verejnému
zdravotnému poisteniu je nákladovo najefektívnejšia. Na mechanizmus účinku liečiv sa
neprihliada. Rozdiely v dĺžke liečby a dávkovaní liekov sa zohľadnia primerane.
Z uvedenej právnej úpravy vyplýva, že farmako-ekonomický rozbor lieku musí byť
vypracovaný na základe porovnania posudzovaného lieku s inou medicínskou intervenciou,
ktorá je štandardne používaná v podmienkach bežnej terapeutickej praxe a bude čiastočne
alebo plne nahradená používaním posudzovaného lieku. V prípade, ak farmako-ekonomický
rozbor lieku nie je vypracovaný na základe porovnania s takou medicínskou intervenciou,
ministerstvo má povinnosť (a nie možnosť) rozhodnúť o nezaradení lieku do zoznamu
kategorizovaných liekov.
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V zmysle odôvodnenia prvostupňového rozhodnutia a odborného odporúčania odbornej
pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych
technológií (ďalej len „odborná pracovná skupina pre farmakoekonomiku) farmakoekonomický rozbor lieku predložený držiteľom registrácie nebol vypracovaný na základe
porovnania posudzovaného lieku (benralizumab) so štandardne používanými medicínskymi
intervenciami (reslizumab a mepolizumab), ktoré budú úplne alebo čiastočne nahradené
posudzovaným liekom.
Podľa informácií uvedených v námietkach držiteľa registrácie a odpovedi držiteľa
registrácie na výzvu ministerstva, posudzovaný liek (benralizumab) nemožno s medicínskymi
intervenciami reslizumab a mepolizumab porovnať, pretože (i) reslizumab nepredstavuje
medicínsku intervenciu štandardne používanú v podmienkach bežnej terapeutickej praxe,
nakoľko podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií reslizumab nebol v roku
2020 použitý na liečbu žiadneho pacienta, a (ii) posudzovaný liek nebude nahrádzať
mepolizumab, nakoľko mepolizumab a benralizumab nie sú úplne identické a plne zameniteľné.
Držiteľ registrácie dôvodí, že z dôvodu neúplnej identickosti a zameniteľnosti
mepolizumabu a benralizumabu, benralizumab nebude nahrádzať mepolizumab. Držiteľ
registrácie zastáva názor mepolizumab by napriek vstupu benralizumabu naďalej predstavoval
štandardnú liečbu a benralizumab by bol pre pacientov indikovaný výlučne vtedy, ak pacienti
by neboli vhodní pre liečbu mepolizumabom.
Držiteľ registrácie v tejto súvislosti uvádza: „Mepolizumab a benralizumab nie sú úplne
identické a plne zameniteľné. V súčasnosti, ak pacient nie je vhodný na liečbu mepolizumabom,
ostáva na štandardnej liečbe, čo ukazujú aj údaje z NCZI. Vstupom benralizumabu budú mať
pacienti, ktorí splnia indikačné kritéria, a nie sú vhodní na liečbu mepolizumabom, dostupnú
alternatívu k súčasnej štandardnej liečbe. Týmto držiteľ registrácie potvrdil jednak to, že liečbu
mepolizumabom nie je možné považovať za štandardnú liečbu, a teda použiť pre účely farmakoekonomických výpočtov a zároveň, že liečba benralizumabom nebude nahrádzať liečbu
mepolizumabom, ale bude jej alternatívou.“.
Preskúmaním prvostupňového rozhodnutia, odborného odporúčania odbornej
pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku a námietok držiteľa registrácie kategorizačná rada
zistila, že s tvrdením držiteľa registrácie sa nie je možno stotožniť.
Kategorizačná rada zistila, že tvrdeniu držiteľa registrácie, že mepolizumab ostáva
štandardnou liečbou a benralizumab bude indikovaný výlučne v prípade, ak pacient nebude
vhodný na liečbu mepolizumabom (a preto benralizumab a mepolizumab nemožno porovnať),
nemožno prisvedčiť, pretože táto skutočnosť nevyplýva z (respektíve nie je reflektovaná
v) návrhu indikačného obmedzenia uvedeného v žiadosti držiteľa registrácie o zaradenie lieku
do zoznamu kategorizovaných liekov.
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Držiteľ registrácie síce uvádza, že liečbu benralizumabom možno indikovať vtedy, ak
pacient nie je vhodný na liečbu mepolizumabom, avšak nevhodnosť pacienta na liečbu
mepolizumabom súčasťou navrhovaného indikačného obmedzenia nie je.
Držiteľ registrácie v žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
navrhol indikačné obmedzenie nasledovne:
„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. Ak nedôjde po prvých 12 mesiacoch liečby k zníženiu ročnej frekvencie
exacerbácií astmy aspoň o 50%, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.“
Ako vyplýva z citovaného návrhu indikačného obmedzenia, nevhodnosť pacientov na
liečbu mepolizumabom nie je podmienkou indikovania liečby benralizumabom tak, ako uvádza
držiteľ registrácie vo svojej odpovedi na výzvu ministerstva a v námietkach proti
prvostupňovému rozhodnutiu a dôvodí tým nemožnosť porovnania benralizumabu
a mepolizumabu.
Okrem toho, držiteľ registrácie indikáciu liečby benralizumabom z dôvodu nevhodnosti
pacienta na liečbu mepolizumabom nepreukazuje ani výsledkami klinických štúdií. Práve
naopak, držiteľ registrácie vo svojich námietkach deklaruje nedostupnosť medicínskych
informácií, na základe ktorých by bolo možné určiť inferioritu mepolizumabu a benralizumabu.
Držiteľ registrácie v tejto súvislosti na str. 5 uviedol: „Ku dňu podania žiadosti ani ku dňu
podania Námietky neboli dostupné medicínske informácie, ktoré by umožnili nahradenie liečby
mepolizumabom alebo reslizumabom Fasenrou. Takýto podporný medicínsky argument, ktorý
by Držiteľa oprávňoval tvrdiť, že bude nahrádzať v liečbe liečbu mepolizumabom alebo
reslizumabom nie je dostupný.“.
Keďže nevhodnosť pacienta na liečbu mepolizumabom nie je na základe držiteľom
registrácie navrhovaného indikačného obmedzenia podmienkou indikácie liečby
benralizumabom a ani nevyplýva z výsledkov klinických štúdií, kategorizačná rada má za to, že
nemožno súhlasiť s tvrdením držiteľa registrácie, že liečba mepolizumabom nebude čiastočne
alebo úplne nahradená benralizumabom, a preto nie je potrebné uskutočniť ich porovnanie vo
farmako-ekonomickom rozbore.
Podľa názoru kategorizačnej rady z návrhu indikačného obmedzenia naopak vyplýva,
že liečba benralizumabom bude plne alebo čiastočne nahrádzať liečbu mepolizumabom.
14

Z uvedeného dôvodu absencia porovnania týchto dvoch medicínskych intervencií podľa
kategorizačnej rady predstavuje podľa § 16 ods. 4 písm. h) zákona v spojení s § 2 vyhlášky
dôvod pre nezaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov.
Na základe vyššie uvedených dôvodov kategorizačná rada zastáva názor, že farmakoekonomický rozbor lieku je založený na porovnaní lieku s nevhodne zvolenou inou medicínskou
intervenciou, čo predstavuje dôvod pre nezaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov,
a preto ministrovi odporúča rozhodnúť tak ako je uvedené v úvode tohto odborného
odporúčania.“.
IV.
Posúdenie námietok ministrom
Minister po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia, jemu predchádzajúceho konania,
námietok držiteľa registrácie a odborného odporúčania kategorizačnej rady dospel k záveru, že
sa v celom rozsahu stotožňuje s odborným odporúčaním poradného orgánu, kategorizačnej
rady, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Vladimír Lengvarský
Minister

P o u č e n i e:
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 82 ods. 15 zákona nemožno podať námietky. Rozhodnutie je
preskúmateľné súdom.

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.
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