Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky
Bratislava, 15.4.2022
Číslo: S15078-2022-OKCHL-22673

ROZHODNUTIE
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako príslušný
orgán podľa § 21 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,
Janssen – Cilag International N.V., Belgicko, Turnhoutseweg 30, Beerse B-2340 Belgicko
takto:
1. liek 1534D IMBRUVICA 280 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x1x280 mg
(blis.PVC/PCTFE/Al) sa podľa § 16 ods. 4 písm. a) v spojení s § 7 ods. 1 v súlade s § 7 ods.
2 písm. b) bod 2 zákona podmienene zaraďuje do zoznamu kategorizovaných liekov,
2. úradne určená cena lieku sa určuje vo výške 3372,21 eura,
3. maximálna cena lieku vo verejnej lekárni sa určuje vo výške 3942,37 eura,
4. maximálna suma úhrad zdravotných poisťovní za spoločne posudzované lieky na obdobie
podmienenej kategorizácie podľa § 21 ods. 6 zákona sa určuje vo výške 24 608 453,00 eura.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je príloha, v ktorej sú uvedené podrobnosti o
podmienenom zaradení lieku v zozname kategorizovaných liekov.
Odôvodnenie
I.
Skutkové okolnosti
Ministerstvu bola dňa 30.9.2021 doručená žiadosť držiteľa registrácie Janssen – Cilag
International N.V., Belgicko, Turnhoutseweg 30, Beerse B-2340 Belgicko (ďalej len „žiadateľ“)
o podmienené zaradenie lieku 1534D IMBRUVICA 280 mg filmom obalené tablety tbl flm
30x1x280 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny
lieku (ďalej len „žiadosť“).

Dňa 7.10.2021 žiadateľ Janssen – Cilag International N.V., Belgicko, Turnhoutseweg 30,
Beerse B-2340 Belgicko, Holandsko na portáli ministerstva zverejnil aktualizovanú žiadosť,
aktualizovaný návrh znenia riadku spolu so šifrovaným výstupom z MiniDali a aktualizovaný
farmakoekonomický rozbor lieku, ktorý bol v plnom znení doručený do rúk riaditeľa Sekcie
farmácie a liekovej politiky.
Dňa 2.2.2022 doručilo ministerstvo účastníkovi konania Janssen – Cilag International
N.V., Belgicko, Turnhoutseweg 30, Beerse B-2340 Belgicko výzvu na vysvetlenie žiadosti alebo
príloh v zmysle ustanovenia § 79 písm. 3 a v spojení § 70 ods. 3 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 Janssen – Cilag
International N.V., Belgicko, Turnhoutseweg 30, Beerse B-2340 Belgicko, aby v čo najkratšom
čase od doručenia tejto výzvy v súlade s § 10 zákona poskytol ministerstvu odpovede potrebné
k posúdeniu žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny
lieku 1534D IMBRUVICA 280 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x1x280 mg
(blis.PVC/PCTFE/Al) a to:
-

predložiť farmako-ekonomický rozbor vo verejnej zóne v súlade s § 7a, podľa ktorého sa len
informácie o zľave z maximálnej ceny lieku vo verejnej lekárni, ktorú držiteľ registrácie poskytne
zdravotnej poisťovni vo forme lieku alebo vo forme peňažného plnenia a informácie o cene lieku
po zľave nesprístupňujú a nezverejňujú,

-

predložiť farmako-ekonomický rozbor v neverejnej zóne v štandardnej kvalite s možnosťou
automatického vyhľadávania v texte,

-

predložiť plne interaktívny model nákladovej efektívnosti. Model je konštruovaný tak, aby pri
viacerých parametroch umožňoval výber z viacerých možností. Vo verzii dodanej ministerstvu má
model viacero týchto parametrov nastavených fixne, bež možnosti výberu z viacerých možnosti,

-

poskytnúť ministerstvu heslo k plnej funkcionalite modelu. Heslo, ktoré bolo ministerstvu
poskytnuté, neumožňuje kompletný prístup k modelu, časť modelu je aj naďalej zabezpečená,

-

vysvetliť funkcionalitu VBA kódu v modeli nákladovej efektívnosti, respektíve predložiť model,
ktorý pre základný scenár nebude vyžadovať funkcionalitu VBA kódu,

-

predložiť scenár modelovania dôkazu nákladovej efektívnosti, v ktorom je ibrutinib nákladovo
efektívny voči každému komparovanému liečebnému režimu,

-

predložiť dôkaz nákladovej efektívnosti lieku Imbruvica na základe aktualizovaného nepriameho
porovnania medzi liečebnými režimami, ktoré vychádza z najnovších publikovaných dát štúdie
Resonate-2 (follow-up 60 mesiacov alebo z dlhšej doby sledovania) namiesto 18,4 mesačného
sledovania z roku 2015. Súčasne pri aktualizácii nepriameho porovnania (NMA) aktualizovať aj
informácie o klinických prínosoch komparovaných liečebných režimoch, t.z. do NMA doplniť
klinickú štúdiu Alliance (porovnanie s BR režimom), ECOG-ACRIN (porovnanie s FCR režimom)
a prínos ibrutinibu v kombinácii považovať za totožný ako v monoterapii (predpoklad vychádza z
výsledkov štúdie Alliance),

-

vysvetliť preferenciu extrapolácie pomocou Weibullového rozloženia namiesto log -logistickej
funkcie s nižšími hodnotami AIC a BIC,

-

v dôkaze nákladovej efektívnosti lieku Imbruvica aplikovať dekrement kvality života v závislosti od
veku,

-

vysvetliť súbežné započítanie pozitívneho inkrementu kvality života pre liečbu ibrutinibom
(tabletový režim) a dekrementu kvality života pri liečbe komparátormi s intravenóznym podaním.
Navýšenie alebo zníženie kvality života sa stanovuje priamym porovnaním perorálneho
a parenterálneho spôsobu podania liečby. Súbežné započítanie inkremetu navýšenia a zníženia
kvality predstavuje duplikovanie rozdielu v kvalite života medzi rozdielnymi spôsobmi podávania
liečob. Navýšenie kvality života ostáva v predloženom modeli aj po tom, ako pacienti už užívajú
iba ibrutinib, t.z. v čase v ktorom nie je pacientom podávaná komparovaná liečby (pacient má
vyššiu kvalitu života ak užíva tabletovú formu lieku ako keď ju neužíva),

-

predložiť štúdiu Barr Paul M., Owen Carolyn, Robak Tadeusz, Tedeschi Alessandra, et al.: Up to
seven years of follow-up in the RESONATE-2 study of first-line ibrutinib treatment for patients
with chronic lymphocytic leukemia, Journal of Clinical Oncology 2021 39:15_suppl, 7523-7523,

-

vysvetliť rozlišovanie PFS early progressor a late progressor v modeli, vrátane odôvodnenia
rozhodujúceho času 24 mesiacov,

-

vysvetliť predpoklad 30–ročného časového horizontu pri pacientoch s priemerným počiatočným
vekom 73 rokov. Statní ústav pro kontrolu léčiv ČR v prvej línii CLL u ibrutinibu považoval 20ročný časový horizont za akceptovateľný.

Ministerstvu bolo dňa 22.2.2022 doručené vyjadrenie účastníka konania Janssen – Cilag
International N.V., Belgicko, Turnhoutseweg 30, Beerse B-2340 Belgicko k výzve na vysvetlenie
žiadosti alebo príloh k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné
určenie ceny lieku 1534D IMBRUVICA 280 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x1x280 mg
(blis.PVC/PCTFE/Al) - ID konania 22673, ktorého znenie je zverejnené na kategorizačnom
portáli Ministerstva zdravotníctva z dňa 22.2.2022 – elektronický dokument s názvom
„22613_22614_22673_Odpoved na vyzvu_Imbruvica_02_2022.docx.“
Dňa 7.4.2022 bolo ministerstvu doručené aktualizované Medicínske stanovisko odbornej
pracovnej skupiny „B“ (ďalej len „medicínska OPS“) k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu
kategorizovaných liekov. Medicínska OPS vo svojom stanovisku uviedla, že liek odporúča
zaradiť do zoznamu kategorizovaných liekov.
„Chronická lymfocytová leukémia (CLL) patrí medzi lymfoproliferatívne ochorenia, ktoré
vznikajú nádorovou transformáciou zrelých B-lymfocytov s typickým imunofenotypom
(CD5+/CD19+/CD23+). Patologické lymfocyty sa hromadia v periférnej krvi, kostnej dreni
a lymfatických orgánoch. CLL je najčastejšou leukémiou dospelých v európskej a americkej
populácii s ročnou incidenciou asi 5 prípadov/105 obyvateľov, s mediánom veku pri diagnóze 6570 rokov a s dvojnásobne častejším výskytom u mužov. Etiológia CLL nie je známa, uvažuje sa
o možných účinkoch ionizujúceho žiarenia. Klonová lymfoproliferácia je odvodená od
pamäťových B-lymfocytov, má pôvod v tzv. monoklonovej B-bunkovej lymfocytóze. V patogenéze
ochorenia je významný vplyv porušenia apotózy (napr. zvýšením expresie antiapoptotického
proteínu bcl-2), ktorý nepriaznivo mení rovnováhu medzi vznikom a zánikom leukemických
(klonových) lymfocytov – proliferačná aktivita týchto buniek je nízka. Liečba chorých s CLL
vyžaduje nielen prognostickú stratifikáciu i s využitím nových biomarkerov, ale tiež jasné
stanovenie liečebných cieľov pred jej začiatkom: a) u mladších pacientov sa snažíme dosiahnuť
KR choroby s cieľom predĺžiť celkové prežívanie, b) u starších a komorbidných pacientov je

cieľom dosiahnuť i parciálnu remisiu a predĺženie času do progresie CLL, c) u starších a
fragilných pacientov sa snažíme redukovať symptómy choroby a zaistenie čo najlepšej kvality
života (Hallek M, 2019).
Lymfóm z plášťových buniek (mantle cell lymphoma; MCL), B-bunkový lymfóm, je heterogénne
ochorenie, ktoré môže mať indolentný až veľmi agresívny priebeh. Základnou genetickou
charakteristikou všetkých foriem MCL by mala byť translokácia t(11;14)(q13;q32), ktorá
postihuje gén CCND1 a spôsobuje nadprodukciu („overexpresiu“) cyklínu D1, ktorá však môže
byť prítomná aj pri iných B-bunkových lymfómoch. „Overexpresia“ cyklínu D1 vedie k poruche
regulácie bunkového cyklu v prechode G1/S fázy a navyše spôsobuje v čase (Ladická M., 2017).
Diagnóza Waldenströmovej makroglobulinémie (WM) je založená na histopatologickom
potvrdení infiltrácie kostnej drene lymfoplazmocytovým lymfómom (LPL) a detekciou
akéhokoľvek množstva proteínu monoklonového imunoglobulínu typu M (IgM), čo by sa malo
vždy potvrdiť imunofixáciou
(Kastritis E., Leblond V., et al., 2018).
.
Ibrutinib (Imbruvica) ako prvý reverzibilný inhibítor BTK cielene zasahuje do signálnej dráhy
BCR, ktorá zohráva významnú úlohu v patogenéze CLL, MCL i WM.
Klinická účinnosť a bezpečnosť lieku Imbruvica u pacientov s doposiaľ neliečenou CLL bola
preukázaná v klinických štúdiách, z ktorých najdôležitejšie sú:
A. Registračná štúdia RESONATE-2 (PCYC-1115-CA) – multicentrická, randomizovaná štúdia
fázy III porovnávajúca ibrutinib a chlorambucil u predtým neliečených starších pacientov s CLL
a lymfómom malých lymfocytov (SLL) vo veku ≥ 65 rokov, s otvoreným pokračovaním v
predĺženej časti štúdie RESONATE-2 (PCYC- 1116-CA) (Burger JA., Tedeschi A., et al., 2015)
(Wierda WB, J., Chanan-Khan A., et al., 2018) (Burger JA., Barr P., et al., 2019) (Barr P., Owen
C., et al., 2021).
B. Štúdia PCYC-1102/1103 – multicentrická, štúdia fázy Ib/II so samostatným ramenom
(ibrutinib) u predtým neliečených pacientov s CLL/SLL aj R/R CLL/SLL, pokračujúca v
predĺženej fáze (Byrd JC., Furman RR., et al., 2015) (Coutre S., Furman R., et al. 2015) (Byrd
JC., Furman RR., et al., 2018).
C. Štúdia iLLUMINATE (PCYC-1130) – otvorená, multicentrická, randomizovaná, štúdia fázy III
u predtým neliečených pacientov s CLL a lymfómom malých lymfocytov (SLL) s prítomným ≥ 1
rizikovým faktorom, randomizovaných na kombinovanú liečbu ibrutinib + obinutuzumab alebo
kombináciu chlorambucil + obinutuzumab (Moreno C., Greil R., et al., 2019).
D. Štúdia ALLIANCE – off-label, otvorená, multicentrická, randomizovaná, štúdia fázy III
porovnávajúca ibrutinib, kombináciu ibrutinib + rituximab alebo kombináciu bendamustín +
rituximab (BR) u predtým neliečených pacientov s CLL vo veku ≥ 65 rokov. (Woyach JA.,
Ruppert, AS., et al., 2018) (Woyach JA., Ruppert, AS., et al., ASH, 2018).
E. Štúdia ECOG-1912 – otvorená, randomizovaná štúdia fázy III u predtým neliečených
pacientov s CLL vhodných na liečbu režimom FCR, porovnávajúca liečbu ibrutinib + rituximab a
FCR. Štúdia momentálne prebieha (Shanafelt T., Wang XV., et al., 2019).
Prínos lieku Imbruvica v 1. línii liečby CLL
• Riešenie pretrvávajúcej nenaplnenej medicínskej potreby liečby bez chemoterapie a rovnováha
medzi účinnosťou a toxicitou u všetkých pacientov bez ohľadu na vek, kondíciu, mutačný stav
alebo prítomnosť cytogenetických/molekulových aberácií
• Konzistentný prínos lieku Imbruvica preukázaný naprieč všetkými rizikovými skupinami:
Imbruvica je rovnako vysoko účinná a bezpečná u všetkých pacientov, teda u vysoko rizikových
(starších, s prítomnou deléciou (11q), s nemutovaným IGHV) aj u pacientov s nízkym rizikom

ochorenia (mladších, fit pacientov) ako aj u pacientov s najhoršou prognózou – prítomnou
deléciou (17p) a/alebo mutáciou TP53.
• Unikátne silná miera dôkazov účinnosti: Imbruvica je jediná inovácia v liečbe prvej línie CLL s
preukázaným významným predĺžením života (4 priame head-to-head klinické štúdie)
• Signifikantné 85% až 97% zníženie rizika progresie alebo smrti
• V porovnaní s chemoimunoterapiou konzistentná účinnosť vo všetkých rizikových skupinách
vrátane pacientov s nemutovaným IgHV
• 83% zníženie rizika úmrtnosti vs. FCR u mladých a fit pacientov
• Ani po 8 rokoch sledovania (medián follow-up 87 mesiacov) nebol pri prvolíniovej liečbe
Imbruvica v monoterapii stále dosiahnutý medián PFS ani OS, s odhadovanou mierou 7-ročného
PFS 83% a 7-ročného OS 84%.
• Bohaté skúsenosti z reálnej klinickej praxe potvrdzujúce výsledky klinických skúšaní
• Dobrá tolerancia liečby, so znižovaním výskytu väčšiny nežiaducich udalostí počas
pokračujúcej liečby
• V porovnaní s ostatnými terapiami je ibrutinib najúčinnejšou (PFS, OS, ORR) a
najbezpečnejšou prvolíniovou liečbou u všetkých pacientov s CLL, bez ohľadu na prítomnosť
rizikových faktorov.
Klinická účinnosť a bezpečnosť lieku Imbruvica u pacientov s relaps/refraktérnou (R/R) CLL bola
preukázaná v klinických štúdiách, z ktorých najdôležitejšie sú:
A. Štúdia PCYC-1102/1103 – multicentrická, štúdia fázy Ib/II so samostatným ramenom
(ibrutinib v monoterapii) u predtým neliečených pacientov s CLL/SLL aj R/R CLL/SLL,
pokračujúca v predĺženej fáze (O‘Brien, SM., Furman RR., et al., 2018) (Byrd JC., Furman RR.,
et al., 2018) (Byrd JC., Furman RR., et al., 2020)
B. Štúdia RESONATE (PCYC-1112-CA) – multicentrická, randomizovaná štúdia fázy III
porovnávajúca ibrutinib a ofatumumab pacientov s R/R CLL/SLL (Barrientos JS., O‘Brien, J., et
al., 2014) (Brown JP., Hillmen S., et al., 2014) (Pagel JM., Brown JR., et al., 2015) (Byrd J.,
Hillmen S., et al., 2017) (Munir T., Brown JR., et al., 2019)
C. Štúdia RESONATE-17 (PCYC-1117-CA) – multicentrická, otvorená štúdia fázy II so
samostatným ramenom (ibrutinib) u pacientov s R/R CLL/SLL s prítomnou deléciou 17p (O‘Brien
S., Jones JA., et al., 2016)
D. Štúdia HELIOS (CLL-3001) – multicentrická, randomizovaná, dvojito zaslepená štúdia fázy
III porovnávajúca ibrutinib podávaný spolu s BR a placebo v kombinácii s BR u pacientov s R/R
CLL/SLL (Chanan-Khan A.P., Cramer F., et al., 2016) (Fraser GP., Cramer M., et al., 2017)
E. Štúdia CLL-3002 – multicentrická, otvorená, komparátorom kontrolovaná štúdia fázy III u
pacientov s R/R CLL/SLL, ktorí boli randomizovaní na ibrutinib alebo rituximab (Janssen
Research & Development, 2016) (Janssen Research & Development, Yearly Update Report:
Study PCI-32765CLL3002, 2016).
Prínos lieku Imbruvica v liečbe R/R CLL
• významnú klinickú účinnosť z hľadiska vysokej miery dosiahnutých dlhotrvajúcich odpovedí a
kompletných remisií u pacientov s R/R CLL;
• významné zlepšenie prežívania (PFS aj OS) u všetkých pacientov s R/R CLL – vysoko rizikových
s prítomnými negatívnymi genetickými faktormi, starších, komorbidných a nevhodných na
konvenčnú chemoimunoterapiu, ale aj u mladších “fit” pacientov s neskorým relapsom;
• dobrú tolerabilitu a vysokú bezpečnosť bez rizika kumulatívnej toxicity pri perorálnom
podávaní raz denne v monoterapii.

• výsledky klinických štúdií s Imbruvica v liečbe R/R CLL sú plne konzistentné so zisteniami
pozorovanými v podmienkach bežnej klinickej praxe (Hillman P., Diels J., et al., 2016) (Salles G.,
Baseggio L., et al., 2016) (Salles G., Bachy E., et al., 2019) (Garside J., Healy N., et al., 2018).
Imbruvica pokrýva významnú nenaplnenú medicínsku potrebu v liečbe R/R CLL a je vhodná ako
pre mladších, tak aj starších (≥ 65 rokov) komorbidných pacientov, ale najmä pre vysoko
rizikových pacientov s prítomnými genetickými abnormalitami (najmä del 17p/mutácia TP53), u
ktorých je vzhľadom k ich prognóze potreba vysoko tolerovanej liečby zaručujúcej dlhodobé
remisie najsilnejšia.
Klinická účinnosť a bezpečnosť lieku IMBRUVICA u pacientov s R/R MCL bola preukázaná v
klinických štúdiách, z ktorých najdôležitejšie sú:
A. Registračná štúdia PCYC-1104-CA – otvorená, multicentrická, štúdia fázy II so samostatným
ramenom (ibrutinib) u pacientov s R/R MCL (Wang ML., Rule S., et al., 2013).
B. Štúdia MCL-2001 (SPARK) – multicentrická, štúdia fázy II so samostatným ramenom
(ibrutinib) u pacientov s R/R MCL, ktorí progredovali po predchádzajúcej liečbe bortezomibom
(Wang ML., Goy A., et al., 2014).
C. Štúdia MCL-3001 (RAY) – otvorená, multicentrická, randomizovaná, kontrolovaná štúdia fázy
III s 3-ročným pokračovaním porovnávajúca ibrutinib a temsirolimus v monoterapii u pacientov s
R/R MCL, ktorí dostali aspoň jednu predchádzajúcu liečbu na báze rituximabu (Dreyling M.,
Jurczak W., et al., 2016), (Rule S., Jurczak W., et al., 2018).
Prínos lieku Imbruvica v liečbe R/R CLL
• Klinické štúdie preukázali signifikantne dlhšie prežívanie do progresie (PFS) ako aj vyššiu
mieru dosiahnutých dlhodobých odpovedí a kompletných remisií v porovnaní s inými
používanými terapiami u pacientov s R/R MCL
• Benefit liečby Imbruvica v predĺženom prežívaní bol preukázaný bez ohľadu na počet
predchádzajúcich línií liečby. Čím skôr sa však začne liečba Imbruvica pri R/R MCL, tým lepšiu
odpoveď na liečbu (najmä mieru kompletných odpovedí CR) možno dosiahnuť ( Rule S., Dreyling
M., et al., 2019a a 2019b).
• Imbruvica sa vyznačuje priaznivejším bezpečnostným profilom v porovnaní s ostatnými
terapiami a výhodou je aj komfort pri podávaní (perorálne liečivo).
Na základe výsledkov predložených štúdií je Imbruvica liekom, ktorý pokrýva významnú
nenaplnenú medicínsku potrebu u pacientov s agresívnym ochorením R/R MCL, pri ktorom
neexistuje štandardný liečebný režim. So žiadnym iným liekom nie sú doteraz v klinickej praxi
také skúsenosti v liečbe R/R MCL a žiadny iný nemá dokumentované také dlhodobé dáta ako
ibrutinib.
Klinická účinnosť a bezpečnosť lieku Imbruvica u pacientov s WM bola preukázaná v klinických
štúdiách, z ktorých najdôležitejšie sú:
Imbruvica v monoterapii:
A. Registračná štúdia PCYC-1118E – otvorená, multicentrická, štúdia fázy II so samostatným
ramenom (ibrutinib) u pacientov s R/R WM (Treon SP., Tripsas CK., et al., 2015) (Treon SP.,
Meid K., et.al., 2018) (Treon SP., Meid K., et.al., 2021).
B. Štúdia IST – prospektívna, otvorená, štúdia fázy II so samostatným ramenom (ibrutinib)
u predtým neliečených pacientov s WM, hodnotiaca účinnosť a bezpečnosť ibrutinibu v prvej línii
liečby (Treon SP., Gustine J., et al., 2018) (ClinicalTrials.gov. Study NCT02604511, 2018).
Imbruvica v kombinácii s rituximabom:
C. Štúdia PCYC-1127-CA (iNNOVATE) – multicentrická, randomizovaná, dvojito zalepená,
placebom kontrolovaná štúdia fázy III u predtým neliečených pacientov aj u pacientov s R/R WM,

ktorí dostávali ibrutinib v kombinácii s rituximabom alebo aj v monoterapii (ClinicalTrials.gov.
Study NCT02165397, 2017) (Dimopoulos MA., Trotman J., et al., 2017) (Dimopoulos MA.,
Tedeschi A., et al., 2018) (Buske C., Tedeschi A., et al., 2018) (Trotman J., Buske C., et al., 2020)
Prínos lieku Imbruvica v liečbe 1. línie a R/R WM
Veľký prognostický význam ma prítomnosť mutácie MYD88 (asi u 90% pacientov) aj CXCR4,
nakoľko prognóza pacientov s týmito genotypmi je oveľa horšia. Ako sa ukázalo, tieto mutácie sú
vysoko senzitívne na BTK inhibíciu.
• V porovnaní s inými v súčasnosti dostupnými terapiami, na základe predložených dlhodobých
výsledkov klinických štúdií liečba liekom Imbruvica preukázala vysokú klinickú účinnosť z
hľadiska vysokej miery dosiahnutých dlhodobých odpovedí, signifikantného zníženia rizika úmrtia
alebo progresie a dlhotrvajúcich remisií pri súčasne zachovanom priaznivom profile toxicity.
• Imbruvica, na rozdiel od ostatných liečebných možností, prispieva k stabilizácii, resp. obnove
imunitného systému, čím redukuje potrebu liečebnej plazmaferézy.
IMBRUVICA v monoterapii je tak liekom, ktorý pokrýva významnú nenaplnenú medicínsku
potrebu u predtým neliečených pacientov aj pacientov s R/R WM bez ohľadu na vek, pohlavie,
celkový stav, prítomnosť mutačného stavu MYD88/CXCR4, či hodnoty medzinárodného
prognostického indexu pre WM (IPSSWM)
Pracovná skupina odporúča ibrutinib - Imbruvica 280 mg tbl. kategorizovať vzhľadom na
dobrú účinnosť, bezpečnosť a tolerovateľnosť tohto inovatívneho lieku.“
Dňa 12.4.2022 bola ministerstvu doručená Hodnotiaca správa – odborné stanovisko (na účely
kategorizácie liekov) k návrhu číslo (22673,22613,22614) 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 vo svojej hodnotiacej správe uviedla, že:
„Na základe predloženého farmako-ekonomického rozboru lieku Imbruvica (ibrutinib) hodnotiteľ
odporúča zaradiť liek v navrhovaných indikáciách do zoznamu kategorizovaných liekov. Žiadateľ
splnil podmienky uzatvorenia zmlúv so zdravotnými poisťovňami a dohodol sa na dôverných
výškach úhrady.“
Dňa 13.4.2022 boli zverejnené sumáre hodnotení HTA agentúr liečiva ibrutinib
(Imbruvica) dostupné na elektronickom portáli MZ SR pod ID 22673.

II.
Relevantná právna úprava
Podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona ministerstvo rozhoduje kategorizáciou liekov
o podmienenom zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradnom určení ceny
lieku.
Podľa § 21 ods. 2 zákona pri rozhodovaní o podmienenom zaradení lieku do zoznamu
kategorizovaných liekov a úradnom určení ceny lieku na základe žiadosti sa postupuje primerane
podľa § 16.

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 zákona sa pri kategorizácii liekov prihliada na:
a) účinnosť liečiva potvrdenú klinickými skúškami realizovanými na princípoch medicíny
založenej na dôkazoch pri
1. záchrane života,
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,
b) účinnosť a bezpečnosť lieku potvrdenú v podmienkach bežnej terapeutickej praxe,

c) prínos lieku pri znižovaní chorobnosti a úmrtnosti,
d) výšku úhrady zdravotnej poisťovne za iné lieky určené na použitie pri rovnakých indikáciách,
e) farmaceutické charakteristiky lieku, ktorými sú:
1. cesta podania,
2. lieková forma,
3. množstvo liečiva v liekovej forme,
4. dávkovanie lieku,
f) 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,
g) odporúčané terapeutické postupy s prihliadnutím na nákladovú efektívnosť a predpokladaný
vplyv na prostriedky verejného zdravotného poistenia.
Podľa § 7 ods. 2 písm. b) bod 2 zákona v zozname kategorizovaných liekov môže byť liek
podmienene zaradený, ak 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 má 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 13.4.2022 bolo ministerstvu doručené písomné odporúčanie kategorizačnej komisie.
Kategorizačná komisia pre lieky odborne posúdila žiadosť žiadateľa a dospela k záveru, že:
odporúča zaradiť liek do zoznamu kategorizovaných liekov podľa § 16 ods. 4 písm. a) v spojení s
§ 7 ods. 1 v spojení s § 7 ods. 2 písm. b) bod 2 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach
úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe odporúčaných
terapeutických postupov a predpokladaný vplyv na prostriedky 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 spĺňa farmakoekonomické kritériá
pre zaradenie do zoznamu kategorizovaných liekov podľa § 16 ods. 4 písm. a) v spojení s § 7
ods. 1 v súlade s § 7 ods. 2 písm. b) bod 2 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.
Ministerstvo žiadosť spolu s prílohami odborne posúdilo a došlo k záveru, že liek spĺňa
kritéria kategorizácie liekov podľa § 7 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.

Príloha k rozhodnutiu č. S15078-2022-OKCHL-22673
Podrobnosti o podmienenom zaradení lieku v zozname kategorizovaných liekov
Referenčná skupina (prípadne aj referenčná podskupina *) a jej charakteristiky
ATC
Doplnok
Názov
ŠDL

L01EL01

Ibrutinib

p.o. 280 mg (30 ks)

420

JD

Preskripčné obmedzenie

mg

HEM, ONK

IO
ind.
obm.,
ZP

UZP2
197,119 €

Podmienené zaradenie lieku v zozname kategorizovaných liekov
Kód

1534D

Názov

Doplnok

CRP

Štát

MCV

Konečná
cena

ÚZP

s.ú.

DOP

DOP %

ŠDL v
balení

IMBRUVICA 280 mg
filmom obalené tablety

tbl flm 30x1x280 mg
(blis.PVC/PCTFE/Al)

JNS

BE

3372,21
€

3942,37€

3942,37€

I

0,00 €

0,0000 %

20

Znenie indikačného
obmedzenia:

Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých pacientov
a) s relabujúcou alebo refraktérnou chronickou lymfocytovou leukémiou (CLL), vo výkonnostnom stave ECOG 0 -2, s
absolútnym počtom neutrofilov ≥ 0,75x109/l a s počtom krvných doštičiek ≥ 30x109/l
1. ktorí sú refraktérni alebo u ktorých došlo k relapsu do 18 mesiacov od predchádzajúcej liečby alebo
2. u pacientov s prítomnou mutáciou TP53 alebo del 17p,
b) v monoterapii s doposiaľ neliečenou chronickou lymfocytovou leukémiou (CLL),
c) v monoterapii s relabujúcim alebo refraktérnym lymfómom z plášťových buniek (MCL),
d) v monoterapii s Waldenströmovou makroglobulinémiou (WM), ktorí dostali aspoň jednu predchádzajúcu liečbu,
alebo v prvej línii liečby u pacientov, ktorí nie sú vhodní na chemoimunoterapiu.
Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom onkologickom ústave, Bratislava; Onkologickom ústave sv. Alžbety
s.r.o., Bratislava; Klinike hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UNB (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda);
Východoslovenskom onkologickom ústave, a.s., Košice; Klinike hematológie a onkohematológie Univerzitnej
nemocnice L. Pasteura, Košice; Hematologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta
Banská Bystrica; Klinike hematológie a transfuziológie, Univerzitnej Nemocnice Martin; v hematologickej ambulancii
Fakultnej nemocnice Nitra; Oddelení klinickej hematológie, Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana
Prešov.
Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.

Vysvetlivky: ATC – Zatriedenie liečiva obsiahnutého v lieku podľa anatomicko -terapeuticko-chemickej klasifikácie určenej Svetovou zdravotníckou organizáciou, ŠDL a
JD –Štandardná dávka liečiva a merná jednotka, v ktorej je vyjadrená, IO – Indikačné obmedzenie (Ak je v stĺpci IO uvedená skratka ind.obm., ZP - indikačné
obmedzenie a súčasne obmedzenie úhrady zdravotnej poisťovne na jej predchádzajúci súhlas.), ÚZP2 – Maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú
dávku liečiva, Kód – Kód lieku pridelený Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, CRP – Skratka držiteľa registrácie lieku, Štát – Skratka štátu, v ktorom má sídlo držiteľ
registrácie lieku, MCV – Úradne určená cena lieku (bez dane z pridanej hodnoty), Konečná cena- Maximálna cena lieku vo verejnej lekárni (vrátane dane z pridanej
hodnoty), ÚZP – Maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za liek, s.ú. – Spôsob úhrady lieku (A alebo AS - liek, ktorému je určený osobitný spôsob úhrady lieku; I
alebo S - liek, ktorému nie je určený osobitný spôsob úhrady lieku), DOP – Maximálna výška doplatku poistenca za liek, DOP % – Podiel maximálnej výšky doplatku
poistenca za liek a maximálnej ceny lieku vo verejnej lekárni vyjadrený v percentách, ŠDL v balení – Počet štandardných dávok liečiva v jednom balení lieku.
*) Ak referenčná skupina obsahuje lieky, ktoré sa vyznačujú pevnou liekovou formou určenou na perorálne podanie, referenčná skupina sa rozdelí na referenčné
podskupiny tak, aby rozdiel v počte kusov liekovej formy medzi najmenším a najväčším balením lieku v jednej referenčnej podskupine nebol väčší ako 20 % z počtu kus ov
liekovej formy najmenšieho balenia lieku.

