Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky
Bratislava, 15.2.2021
Číslo: S09149-2021-OKC-20071

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,
Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Írsko, 50-58 Baggot Street, Block 2&3 Miesian Plaza,
Dublin 2, Írsko (ďalej len „žiadateľ“)
takto:
1. liek 9987C TAKHZYRO 300 mg injekčný roztok sol inj 1x2 ml/300 mg (liek.inj.skl.) sa
podľa § 21 ods. 1 zákona podmienene zaraďuje do zoznamu kategorizovaných liekov,
2. úradne určená cena lieku sa určuje vo výške 12768,14 eura,
3. maximálna cena lieku vo verejnej lekárni sa určuje vo výške 14898,02 eura,
4. maximálna suma úhrad zdravotných poisťovní za liek na obdobie podmienenej kategorizácie
podľa § 21 ods. 6 zákona sa určuje vo výške 3 718 427,30 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 30.9.2020 doručená žiadosť držiteľa registrácie Shire
Pharmaceuticals Ireland Limited, Írsko, 50-58 Baggot Street, Block 2&3 Miesian Plaza, Dublin 2,
Írsko (ďalej len „žiadateľ“) o podmienené zaradenie lieku 9987C TAKHZYRO 300 mg injekčný
roztok sol inj 1x2 ml/300 mg (liek.inj.skl.) do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie
ceny lieku (ďalej len „žiadosť“).

Dňa 27.1.2021 bolo ministerstvu doručené Medicínske stanovisko odbornej pracovnej
skupiny (ďalej len „medicínske stanovisko OPS“) k žiadosti o zaradenie lieku 9987C TAKHZYRO
300 mg injekčný roztok sol inj 1x2 ml/300 mg (liek.inj.skl.) do zoznamu kategorizovaných liekov.
Medicínska OPS L03 uviedla vo svojom stanovisku, že súhlasí so zaradením lieku do zoznamu
kategorizovaných liekov.
„Odborná skupina súhlasí a odporúča predmetný liek do KTG zoznamu zaradiť že liek
odporúča zaradiť do zoznamu kategorizovaných liekov“.
Dňa 11.2.2021 bolo ministerstvu doručené písomne odporúčanie kategorizačnej komisie.
Kategorizačná komisia pre lieky odborne posúdila žiadosť žiadateľa Shire Pharmaceuticals Ireland
Limited, Írsko, 50-58 Baggot Street, Block 2&3 Miesian Plaza, Dublin 2, Írsko a dospela k záveru,
že odporúča zaradiť liek lieku 9987C TAKHZYRO 300 mg injekčný roztok sol inj 1x2 ml/300 mg
(liek.inj.skl.) podľa § 16 ods 4 písm a) v spojení s §7 ods 1 v spojení s §7 ods 2 písm b) bod 5
zákona 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok
a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov
do zoznamu kategorizovaných liekov.
II.
Právny základ
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. 1 zákona o podmienenom zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných
liekov rozhoduje ministerstvo z vlastného podnetu, ak ide o liek zaradený v zozname
kategorizovaných liekov, ktorý má významný vplyv na prostriedky verejného zdravotného
poistenia, alebo na základe žiadosti podľa § 15. Ak ministerstvo rozhoduje o podmienenom
zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov na základe žiadosti, rozhoduje aj o 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
j) ide o prvý generický liek, ktorý svojou charakteristikou patrí do referenčnej skupiny alebo
referenčnej podskupiny zaradenej v zozname kategorizovaných liekov a navrhovaná maximálna
cena tohto lieku vo verejnej lekárni prepočítaná na štandardnú dávku liečiva je vyššia ako 55% z
najnižšej maximálnej ceny lieku vo verejnej lekárni platnej v deň podania žiadosti prepočítanej na
štandardnú dávku liečiva lieku zaradeného v referenčnej skupine alebo referenčnej podskupine;
generický liek sa považuje za prvý generický liek, ak v čase podania žiadosti o zaradenie do
zoznamu kategorizovaných liekov nebol v zozname kategorizovaných liekov v príslušnej
referenčnej skupine zaradený iný generický liek,
k) ide o druhý generický liek, ktorý svojou charakteristikou patrí do referenčnej skupiny alebo
referenčnej podskupiny zaradenej v zozname kategorizovaných liekov a navrhovaná maximálna
cena tohto lieku vo verejnej lekárni prepočítaná na štandardnú dávku liečiva je vyššia ako 90% z
najnižšej maximálnej ceny lieku vo verejnej lekárni platnej v deň podania žiadosti prepočítanej na
štandardnú dávku liečiva lieku zaradeného v referenčnej skupine alebo referenčnej podskupine;
generický liek sa považuje za druhý generický liek, ak bol v zozname kategorizovaných liekov v
príslušnej referenčnej skupine zaradený generický liek, ktorý sa považuje za prvý generický liek,
l) ide o tretí generický liek, ktorý svojou charakteristikou patrí do referenčnej skupiny alebo
referenčnej podskupiny zaradenej v zozname kategorizovaných liekov a navrhovaná maximálna
cena tohto lieku vo verejnej lekárni prepočítaná na štandardnú dávku liečiva je vyššia ako 95% z
najnižšej maximálnej ceny lieku vo verejnej lekárni platnej v deň podania žiadosti prepočítanej na
štandardnú dávku liečiva lieku zaradeného v referenčnej skupine alebo referenčnej podskupine;
generický liek sa považuje za tretí generický liek, ak bol v zozname kategorizovaných liekov v
príslušnej referenčnej skupine zaradený generický liek, ktorý sa považuje za prvý generický liek, a
generický liek, ktorý sa považuje za druhý generický liek,
m) ide o prvý biologicky podobný liek, ktorý svojou charakteristikou patrí do referenčnej skupiny
alebo referenčnej podskupiny zaradenej v zozname kategorizovaných liekov a navrhovaná
maximálna cena tohto lieku vo verejnej lekárni prepočítaná na štandardnú dávku liečiva je vyššia
ako 75% z najnižšej maximálnej ceny lieku vo verejnej lekárni platnej v deň podania žiadosti
prepočítanej na štandardnú dávku liečiva lieku zaradeného v referenčnej skupine alebo referenčnej
podskupine; biologicky podobný liek sa považuje za prvý biologicky podobný liek, ak v čase
podania žiadosti o zaradenie do zoznamu kategorizovaných liekov nebol v zozname
kategorizovaných liekov v príslušnej referenčnej skupine zaradený iný biologicky podobný liek,
n) ide o druhý biologicky podobný liek, ktorý svojou charakteristikou patrí do referenčnej skupiny
alebo referenčnej podskupiny zaradenej v zozname kategorizovaných liekov a navrhovaná
maximálna cena tohto lieku vo verejnej lekárni prepočítaná na štandardnú dávku liečiva je vyššia

ako 95% z najnižšej maximálnej ceny lieku vo verejnej lekárni platnej v deň podania žiadosti
prepočítanej na štandardnú dávku liečiva lieku zaradeného v referenčnej skupine alebo referenčnej
podskupine; biologicky podobný liek sa považuje za druhý biologicky podobný liek, ak bol v
zozname kategorizovaných liekov v príslušnej referenčnej skupine zaradený biologicky podobný
liek, ktorý sa považuje za prvý biologicky podobný liek,
o) ide o tretí biologicky podobný liek, ktorý svojou charakteristikou patrí do referenčnej
skupiny alebo referenčnej podskupiny zaradenej v zozname kategorizovaných liekov a
navrhovaná maximálna cena tohto lieku vo verejnej lekárni prepočítaná na štandardnú dávku
liečiva je vyššia ako 95% z najnižšej maximálnej ceny lieku vo verejnej lekárni platnej v deň
podania žiadosti prepočítanej na štandardnú dávku liečiva lieku zaradeného v referenčnej
skupine alebo referenčnej podskupine; biologicky podobný liek sa považuje za tretí biologicky
podobný liek, ak bol v zozname kategorizovaných liekov v príslušnej referenčnej skupine
zaradený biologicky podobný liek, ktorý sa považuje za prvý biologicky podobný liek, a
biologicky podobný liek, ktorý sa považuje za druhý biologicky podobný liek.
Podľa § 7 ods. 2 zákona V zozname kategorizovaných liekov môže byť liek
a) zaradený, ak
1. dodatočné náklady vynaložené z verejného zdravotného poistenia na jednotku zlepšenia
zdravotného stavu pri použití posudzovaného lieku nepresiahnu prahovú hodnotu posudzovaného
lieku za jeden získaný rok života štandardizovanej kvality a liek nemá významný vplyv na
prostriedky verejného zdravotného poistenia,
2. 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 nemá významný vplyv na prostriedky
verejného zdravotného poistenia,
3. analýza minimalizácie nákladov preukáže, že náklady vynaložené z verejného zdravotného
poistenia pri použití posudzovaného lieku sú nižšie ako náklady vynaložené z verejného
zdravotného poistenia pri použití inej medicínskej intervencie, ktorá má štatisticky nevýznamný
rozdiel v účinnosti a bezpečnosti v porovnaní s posudzovaným liekom a liek nemá významný vplyv
na prostriedky verejného zdravotného poistenia alebo
4. je určený na liečbu choroby, ktorej prevalencia v Slovenskej republike je nižšia ako 1:50 000 a
liek nemá významný vplyv na prostriedky verejného zdravotného poistenia,
b) podmienene zaradený, ak
1. 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 a liek má významný vplyv na prostriedky
verejného zdravotného poistenia,
2. 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,
3. liek spĺňa podmienky podľa písmena a) a držiteľ registrácie požiada o podmienené zaradenie
lieku do zoznamu kategorizovaných liekov,
4. analýza minimalizácie nákladov preukáže, že náklady vynaložené z verejného zdravotného
poistenia pri použití posudzovaného lieku sú nižšie ako náklady vynaložené z verejného
zdravotného poistenia pri použití inej medicínskej intervencie, ktorá má štatisticky nevýznamný

rozdiel v účinnosti a štatisticky nevýznamný rozdiel v bezpečnosti v porovnaní s posudzovaným
liekom a liek má významný vplyv na prostriedky verejného zdravotného poistenia alebo
5. je určený na liečbu choroby, pri ktorej počet pacientov vhodných na liečbu liekom podľa
registrovanej indikácie je v Slovenskej republike nižší ako 1:50 000 a liek má významný vplyv na
prostriedky verejného zdravotného poistenia.
Podľa § 7 ods. 3 zákona prahová hodnota posudzovaného lieku za jeden získaný rok života
štandardizovanej kvality je násobok referenčnej priemernej mesačnej mzdy a koeficientu prahovej
hodnoty, ktorý nesmie byť vyšší ako 41.
Podľa § 7 ods. 4 zákona referenčnou priemernou mesačnou mzdou podľa odsekov 2 a 3 sa
rozumie priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistená
Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza
kalendárnemu roku, v ktorom sa táto veličina uplatňuje.
Podľa § 7 ods. 5 zákona v zozname kategorizovaných liekov nemôžu byť zaradené lieky s
obsahom liečiv určených na podpornú alebo doplnkovú liečbu. Zoznam liečiv určených na
podpornú alebo doplnkovú liečbu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo.
Podľa § 7 ods. 6 zákona všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
ustanoví kritériá na stanovenie významnosti vplyvu lieku na prostriedky verejného zdravotného
poistenia, hodnotiace kritériá pre výpočet koeficientu prahovej hodnoty a podrobnosti výpočtu
koeficientu prahovej hodnoty.
Podľa § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 93/2018 Z. z.
o kritériách na stanovenie významnosti vplyvu lieku na prostriedky verejného zdravotného
poistenia, o hodnotiacich kritériách pre výpočet koeficientu prahovej hodnoty a o podrobnostiach
výpočtu koeficientu prahovej hodnoty (ďalej len „vyhláška“) ak sa významnosť vplyvu lieku na
prostriedky verejného zdravotného poistenia posudzuje v súvislosti so žiadosťou o zaradenie tohto
lieku do zoznamu kategorizovaných liekov alebo v súvislosti so žiadosťou o podmienené zaradenie
lieku do zoznamu kategorizovaných liekov, posudzovaný liek má významný vplyv na prostriedky
verejného zdravotného poistenia, ak navrhovaná maximálna suma úhrad zdravotných poisťovní za
posudzovaný liek je najmenej 1 500 000 eur za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení posudzovaného lieku do zoznamu
kategorizovaných liekov alebo rozhodnutia o podmienenom zaradení posudzovaného lieku do
zoznamu kategorizovaných liekov; pri zaraďovaní lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
podľa § 7 ods. 2 písm. a) druhého bodu alebo písm. b) druhého bodu zákona sa v navrhovanej
maximálnej sume úhrad zdravotných poisťovní vychádza z ceny posudzovaného lieku po zľave
uvedenej v zmluve o podmienkach úhrady lieku zdravotnou poisťovňou podľa § 7a zákona.
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.

Podľa § 90 ods. 2 zákona úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname
kategorizovaných liekov, 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.
Podľa § 91 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona minister môže zriadiť ako svoje poradné orgány
pre konania vo veciach kategorizácie Kategorizačnú komisiu pre lieky.
Podľa § 91 ods. 1 písm. c) zákona minister môže zriadiť odborné pracovné skupiny na
vypracúvanie odborných podkladov vo veciach kategorizácie pre poradné orgány podľa písmen a)
a b).
Podľa § 91 ods. 2 zákona poradný orgán, v danom prípade Kategorizačná komisia pre lieky
predkladá ministrovi písomné odporúčanie vo veciach kategorizácie, ktoré obsahuje odborné
posúdenie veci s odôvodnením podľa kritérií ustanovených zákonom. Odborné odporúčanie sa
vypracuje na základe názoru, na ktorom sa zhodol najvyšší počet členov poradného orgánu.
Odborné odporúčanie sa zverejňuje na webovom sídle ministerstva. V odbornom odporúčaní
poradného orgánu sa uvedú mená a priezviská členov poradného orgánu, ktorí sa na odbornom
posúdení veci zúčastnili. Člen poradného orgánu, ktorý nesúhlasí s odporúčaním väčšiny členov
poradného orgánu, má právo, aby sa jeho rozdielne stanovisko pripojilo k tomuto odbornému
odporúčaniu.
III.
Posúdenie žiadosti poradným orgánom
Podľa § 91 ods. 1 písm. a) bod. 1 zákona 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 11.2.2021 bolo ministerstvu doručené písomne odporúčanie kategorizačnej komisie.
Kategorizačná komisia pre lieky odborne posúdila žiadosť žiadateľa Shire Pharmaceuticals Ireland
Limited, Írsko, 50-58 Baggot Street, Block 2&3 Miesian Plaza, Dublin 2, Írsko a dospela k záveru,
že odporúča zaradiť liek lieku 9987C TAKHZYRO 300 mg injekčný roztok sol inj 1x2 ml/300
mg (liek.inj.skl.) podľa § 16 ods 4 písm a) v spojení s §7 ods 1 v spojení s §7 ods 2 písm b) bod
5 zákona 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok
a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov
do zoznamu kategorizovaných liekov.
IV.
Posúdenie žiadosti ministerstvom
Ministerstvo žiadosť spolu s prílohami a s odbornými odporúčaniami poradných orgánov
preskúmalo a odborne posúdilo a stotožnilo sa s odbornými odporúčaniami medicínskej pracovnej
skupiny a kategorizačnej komisie. Liek v súlade s § 7 ods. 2 písm. b) bod 5. zákona spĺňa kritéria
kategorizácie liekov a podľa § 21 zákona sa podmienene zaraďuje do zoznamu kategorizovaných
liekov.

Pri určení maximálnej sumy úhrad zdravotných poisťovní za liek na obdobie podmienenej
kategorizácie podľa § 21 ods. 5 zákona ministerstvo prihliadalo na ustanovenie § 90 ods.1 zákona,
v zmysle ktorého 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.
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.

Marek Krajčí
minister

Toto rozhodnutie sa považuje za doručené všetkým účastníkom konania dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle ministerstva. Elektronický portál
Kategorizácia ttp://kategorizacia.mzsr.sk) je súčasťou webového sídla ministerstva.

Príloha k rozhodnutiu č. S09149-2021-OKC-20071
Podrobnosti o podmienenom zaradení lieku v zozname kategorizovaných liekov
Referenčná skupina (prípadne aj referenčná podskupina *) a jej charakteristiky

ATC

Názov

B06AC05

Lanadelumab

Doplnok

ŠDL

JD

Preskripčné
obmedzenie

s.c. 300 mg

300

mg

ALG

IO
ind.
obm., ZP

UZP2
14898,02 €

Podmienené zaradenie lieku v zozname kategorizovaných liekov
Konečná
Kód

Názov

Doplnok

CRP

9987C

TAKHZYRO 300 mg injekčný
roztok

sol inj 1x2 ml/300 mg
(liek.inj.skl.)

SHP-IE1

Štát

MCV

IE

12768,
14€

ŠDL v
ÚZP

s.ú.

DOP

DOP %

cena

Znenie indikačného
obmedzenia:

14898,02€ 14898,02€

balení

A

0,00 €

0,0000 %

1

Hradená liečba sa môže indikovať na rutinnú prevenciu opakujúcich sa záchvatov hereditárneho angioedému I. a II. typu (hereditary
angioedema - HAE) u pacientov vo veku 12 a viac rokov, ktorí
a) aj napriek primeranej liečbe androgénmi na túto liečbu neodpovedali, alebo ktorí túto liečbu netolerujú alebo je u nich táto liečba
kontraindikovaná,
b) mali za posledných 12 mesiacov aspoň 12 zdokumentovaných záchvatov
Kritérium účinnosti liečby je minimálne 50 % redukcia počtu záchvatov za 12 mesiacov. V prípade, že k uvedenej redukcii nedôjde,
liečba prestáva byť hradenou.
Hradená liečba sa môže indikovať na pracoviskách:
Centrum pre hereditárny angioedém, Klinika detí a dorastu v UNM a JLF UK Martin
Centrum pre hereditárny angioedém, Klinika pneumológie a ftizeológie UNM a JLF UK Martin
Centrum pre hereditárny angioedém, ambulancia klinickej imunológie, V. interná klinika LF UK a UNBA Ružinov
Špecializovaná imunologická ambulancia Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
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 kusov liekovej
formy najmenšieho balenia lieku.

