Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky
Bratislava, 15.10.2021
Číslo: S08388-2021-OKaC 11421
ROZHODNUTIE
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo) ako príslušný
orgán podľa § 29 ods. 1 písm. g) v spojení s § 41 ods. 1 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)
rozhodlo v konaní s týmito účastníkmi konania
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava 851 04,
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava,
Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava,
Medtronic MiniMed, 18000 Devonshire Street, 91325-219 Northridge, CA, Spojené štáty
americké
DexCom Inc., 6340 Sequence Drive, 92121 San Diego, CA, Spojené štáty americké
INFINOVO MEDICAL Co., LTD., 3rd Floor, 6th Building, No. 888 Zhujiang Road,
226400 Rudong, Jiangsu, Čína
WaveForm Technologies Inc., 27700 SW 95th Avenue, Suite 100, 97070-8225 Wilsonville,
Oregon, Spojené štáty americké
takto:
v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok sa charakteristika podskupín
zdravotníckych pomôcok D12.1 Glukózový senzor s dobou snímania 6-7 dní, D12.2 Glukózový
senzor s dobou snímania 10 dní a D12.4 Glukózový senzor s dobou snímania 14 dní
mení nasledovne:
1. Zmena názvu podskupiny zdravotníckych pomôcok:
Názov podskupiny zdravotníckych pomôcok D12.4 Glukózový senzor s dobou snímania
14 dní sa mení na D12.3 Glukózový senzor s dobou snímania 14 dní.
2. Indikačné obmedzenie a množstvový limit sa určuje v znení:

D12.1
gravidné diabetičky 1 typu
Glukózové
D12
GLUKÓZOVÉ senzory s dobou
SENZORY
snímania 6-7
dní
deti do dovŕšenia 19. roku veku s DM
1. typu, ktoré sú na inzulínovej pumpe

max. 40 kusov za
graviditu, resp.
počet kusov = počet
týždňov do
ukončenia gravidity
41 kusov (IP)/39
kusov (IIT) za 1 rok

alebo intenzifikovanej inzulínovej
terapii; s potenciálom zlepšenia
kompenzácie alebo jej udržania či iného
medicínskeho benefitu deklarovaného
navrhujúcim lekárom. Prehodnotenie
úhrady po každom roku liečby
zdravotnou poisťovňou na základe
žiadosti ošetrujúceho lekára a pri
dokázateľnom využití minimálne 90 %
senzorov uhradených v uplynulom roku
a dosiahnutom medicínskom benefite
DM 1. typu so syndrómom
neuvedomovania si hypoglykémie,
pacienti s vysokým
kardiovaskulárnym rizikom, ktorí sú
indikovaní na IP s funkciou LGS (low
glucose suspend) alebo PLGM
(predictive low glucose management).
26 kusov za 1 rok
Prehodnotenie úhrady po každom roku
liečby zdravotnou poisťovňou na základe
žiadosti ošetrujúceho lekára a pri
dokázateľnom využití minimálne 90 %
senzorov uhradených v uplynulom roku
a dosiahnutom medicínskom benefite
DM 1. typu na IP a ITT s potenciálom
zlepšenia kompenzácie alebo jej udržania
či iného medicínskeho benefitu
deklarovaného navrhujúcim lekárom.
Prehodnotenie úhrady po každom roku
13 kusov za 1 rok
liečby zdravotnou poisťovňou na základe
žiadosti ošetrujúceho lekára a pri
dokázateľnom využití minimálne 90 %
senzorov uhradených v uplynulom roku
a dosiahnutom medicínskom benefite
max. 28 kusov za
graviditu, resp.
počet kusov = počet
gravidné diabetičky 1 typu
10-dňových
intervalov do
ukončenia gravidity
deti do dovŕšenia 19. roku veku s DM
1. typu, ktoré sú na inzulínovej pumpe
D12.2
alebo intenzifikovanej inzulínovej
Glukózové
terapii; s potenciálom zlepšenia
senzory s dobou
kompenzácie alebo jej udržania či iného
snímania 10 dní
medicínskeho benefitu deklarovaného
navrhujúcim lekárom. Prehodnotenie
24 kusov za 1 rok
úhrady po každom roku liečby
zdravotnou poisťovňou na základe
žiadosti ošetrujúceho lekára a pri
dokázateľnom využití minimálne 90 %
senzorov uhradených v uplynulom roku
a dosiahnutom medicínskom benefite

DM 1. typu so syndrómom
neuvedomovania si hypoglykémie,
pacienti s vysokým
kardiovaskulárnym rizikom, ktorí sú
indikovaní na IP s funkciou LGS (low
glucose suspend) alebo PLGM
(predictive low glucose management).
14 kusov za 1 rok
Prehodnotenie úhrady po každom roku
liečby zdravotnou poisťovňou na základe
žiadosti ošetrujúceho lekára a pri
dokázateľnom využití minimálne 90 %
senzorov uhradených v uplynulom roku
a dosiahnutom medicínskom benefite
DM 1. typu na IP a ITT s potenciálom
zlepšenia kompenzácie alebo jej udržania
či iného medicínskeho benefitu
deklarovaného navrhujúcim lekárom.
Prehodnotenie úhrady po každom roku
12 kusov za 1 rok
liečby zdravotnou poisťovňou na základe
žiadosti ošetrujúceho lekára a pri
dokázateľnom využití minimálne 90 %
senzorov uhradených v uplynulom roku
a dosiahnutom medicínskom benefite
max. 20 kusov za
graviditu, resp.
počet kusov = počet
gravidné diabetičky 1 typu
14-dňových
intervalov do
ukončenia gravidity
deti do dovŕšenia 19. roku veku s DM
1. typu, ktoré sú na inzulínovej pumpe
alebo intenzifikovanej inzulínovej
terapii; s potenciálom zlepšenia
kompenzácie alebo jej udržania či iného
medicínskeho benefitu deklarovaného
23 kusov za 1 rok
navrhujúcim lekárom. Prehodnotenie
D12.3
úhrady po každom roku liečby
Glukózové
zdravotnou poisťovňou na základe
senzory s dobou
žiadosti ošetrujúceho lekára a pri
snímania 14 dní
dokázateľnom využití minimálne 90 %
senzorov uhradených v uplynulom roku
a dosiahnutom medicínskom benefite
DM 1. typu na IP a ITT s potenciálom
zlepšenia kompenzácie alebo jej udržania
či iného medicínskeho benefitu
deklarovaného navrhujúcim lekárom.
Prehodnotenie úhrady po každom roku
9 kusov za 1 rok
liečby zdravotnou poisťovňou na základe
žiadosti ošetrujúceho lekára a pri
dokázateľnom využití minimálne 90 %
senzorov uhradených v uplynulom roku
a dosiahnutom medicínskom benefite

Odôvodnenie
I.
Skutkové okolnosti
Zverejnením oznámenia o začatí konania na webovom sídle ministerstva bolo dňa
14.9.2021 z podnetu ministerstva začaté konanie vo veci zmeny charakteristík podskupiny
zdravotníckych pomôcok: D12.1 Glukózový senzor s dobou snímania 6-7 dní, D12.2
Glukózový senzor s dobou snímania 10 dní a D12.4 Glukózový senzor s dobou snímania 14 dní
(ďalej len „podskupiny zdravotníckych pomôcok“).
Dňa (22.9.2021/8.10.2021 bolo ministerstvu doručené osobitné stanovisko účastníka
konania DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava,
prostredníctvom návrhu Odborného odporúčania ministrovi v znení: „množstvové limity k
podskupine D12 pre diabetikov 1. typu do dovŕšenia 19 roku veku boli stanovené k 1.4.2021.
Zmenou množstvového limitu nie je možné určiť nárokovateľnosť poistenca v čase a môže prísť
k nedorozumeniam v predpise ošetrujúcim lekárom a zároveň nie je možné vykonanie kontroly
predpisovania zdravotníckych pomôcok podľa § 9 zákona č. 581/2004 Z. z. Opakovanou
zmenou množstvového limitu v závislosti od ich ceny bude opakovane prichádzať k vyššie
uvedeným nezrovnalostiam.“
Dňa 20.9.2021 bolo ministerstvu doručená pripomienka účastníka konania WaveForm
Technologies Inc., 27700 SW 95th Avenue, Suite 100, 97070-8225 Wilsonville, Oregon,
Spojené štáty americké, prostredníctvom kategorizačného portálu v znení:

Dňa 21.9.2021 bolo ministerstvu doručená pripomienka účastníka konania DexCom
Inc., 6340 Sequence Drive, 92121 San Diego, CA, Spojené štáty americké, prostredníctvom
kategorizačného portálu v znení:

II.
Relevantná právna úprava
Podľa § 41 ods. 1 o zmene charakteristík podskupiny zdravotníckych pomôcok
rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 36 alebo z vlastného podnetu.
Podľa § 41 ods. 3 pri rozhodovaní o zmene charakteristík podskupiny zdravotníckych
pomôcok sa prihliada najmä na
a) účelnosť a efektívnosť vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia,
b) účinnosť a bezpečnosť použitia zdravotníckych pomôcok,
c) odporúčané terapeutické postupy s prihliadnutím na nákladovú efektívnosť a
predpokladaný vplyv na prostriedky verejného zdravotného poistenia,
d) zabezpečenie finančnej stability systému verejného zdravotného poistenia.
Podľa § 74 zákona konanie začína na návrh účastníka alebo z podnetu ministerstva.
Konanie je začaté dňom, keď podanie účastníka bolo doručené ministerstvu. Ak sa konanie
začína dňom z podnetu ministerstva, je konanie začaté dňom, keď ministerstvo urobilo voči
účastníkovi konania prvý úkon. O začatí konania ministerstvo upovedomí všetkých účastníkov
konania.
Podľa § 76 ods. 2 zákona o začatí konania, ktoré ministerstvo začalo z vlastného
podnetu, upovedomí ministerstvo účastníkov konania oznámením o začatí konania. Zverejnenie
oznámenia o začatí konania na webovom sídle ministerstva sa považuje za doručenie
oznámenia o začatí konania všetkým účastníkom konania.

III.
Posúdenie žiadosti poradným orgánom
Podľa § 91 ods. 1 písm. a) bod. 3 v spojení § 91 ods. 2 zákona poradným orgánom
ministra pre konania vo veciach kategorizácie je Kategorizačná komisia pre zdravotnícke
pomôcky (ďalej len „kategorizačná komisia“), ktorá predkladá písomné odporúčanie vo veciach
kategorizácie, ktoré obsahuje odborné posúdenie veci s odôvodnením podľa kritérií
ustanovených zákonom.
Dňa 13.10.2021 bolo zverejnené písomne odporúčanie kategorizačnej komisie.
Kategorizačná komisia v písomnom odporúčaní uviedla, že „odborne posúdila konanie začaté
z podnetu ministerstva a dospela k záveru, že konanie spĺňa kritériá kategorizácie
zdravotníckych pomôcok podľa § 41 ods. 1 v súlade s § 74 ods. 3 a § 76 ods. 2 zákona 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 a odporúča konanie vo veci zmeny charakteristík podskupiny
zdravotníckych pomôcok zaradených v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
odsúhlasiť v znení:“

gravidné diabetičky 1 typu

deti do dovŕšenia 19. roku veku s DM 1. typu,
ktoré sú na inzulínovej pumpe alebo
intenzifikovanej inzulínovej terapii; s potenciálom
zlepšenia kompenzácie alebo jej udržania či iného
medicínskeho benefitu deklarovaného navrhujúcim
lekárom. Prehodnotenie úhrady po každom roku
liečby zdravotnou poisťovňou na základe žiadosti
ošetrujúceho lekára a pri dokázateľnom využití
minimálne 90 % senzorov uhradených v uplynulom
roku a dosiahnutom medicínskom benefite
D12.1
Glukózové DM 1. typu so syndrómom neuvedomovania si
senzory s
hypoglykémie, pacienti s vysokým
dobou
kardiovaskulárnym rizikom, ktorí sú indikovaní
snímania 6-7 na IP s funkciou LGS (low glucose suspend) alebo
D12
dní
PLGM (predictive low glucose management).
GLUKÓZOVÉ
Prehodnotenie úhrady po každom roku liečby
SENZORY
zdravotnou poisťovňou na základe žiadosti
ošetrujúceho lekára a pri dokázateľnom využití
minimálne 90 % senzorov uhradených v uplynulom
roku a dosiahnutom medicínskom benefite
DM 1. typu na IP a ITT s potenciálom zlepšenia
kompenzácie alebo jej udržania či iného
medicínskeho benefitu deklarovaného navrhujúcim
lekárom. Prehodnotenie úhrady po každom roku
liečby zdravotnou poisťovňou na základe žiadosti
ošetrujúceho lekára a pri dokázateľnom využití
minimálne 90 % senzorov uhradených v uplynulom
roku a dosiahnutom medicínskom benefite
D12.2
Glukózové
senzory s
dobou

gravidné diabetičky 1 typu

max. 40 kusov za
graviditu, resp. počet
kusov = počet týždňov do
ukončenia gravidity

41 kusov (IP)/39 kusov
(IIT) za 1 rok

26 kusov za 1 rok

13 kusov za 1 rok

max. 28 kusov za
graviditu, resp. počet
kusov = počet 10-dňových
intervalov do ukončenia
gravidity

snímania 10
dní

D12.3
Glukózové
senzory s
dobou
snímania 14
dní

deti do dovŕšenia 19. roku veku s DM 1. typu,
ktoré sú na inzulínovej pumpe alebo
intenzifikovanej inzulínovej terapii; s potenciálom
zlepšenia kompenzácie alebo jej udržania či iného
medicínskeho benefitu deklarovaného navrhujúcim
24 kusov za 1 rok
lekárom. Prehodnotenie úhrady po každom roku
liečby zdravotnou poisťovňou na základe žiadosti
ošetrujúceho lekára a pri dokázateľnom využití
minimálne 90 % senzorov uhradených v uplynulom
roku a dosiahnutom medicínskom benefite
DM 1. typu so syndrómom neuvedomovania si
hypoglykémie, pacienti s vysokým
kardiovaskulárnym rizikom, ktorí sú indikovaní
na IP s funkciou LGS (low glucose suspend) alebo
PLGM (predictive low glucose management).
14 kusov za 1 rok
Prehodnotenie úhrady po každom roku liečby
zdravotnou poisťovňou na základe žiadosti
ošetrujúceho lekára a pri dokázateľnom využití
minimálne 90 % senzorov uhradených v uplynulom
roku a dosiahnutom medicínskom benefite
DM 1. typu na IP a ITT s potenciálom zlepšenia
kompenzácie alebo jej udržania či iného
medicínskeho benefitu deklarovaného navrhujúcim
lekárom. Prehodnotenie úhrady po každom roku
12 kusov za 1 rok
liečby zdravotnou poisťovňou na základe žiadosti
ošetrujúceho lekára a pri dokázateľnom využití
minimálne 90 % senzorov uhradených v uplynulom
roku a dosiahnutom medicínskom benefite
max. 20 kusov za
graviditu, resp. počet
gravidné diabetičky 1 typu
kusov = počet 14-dňových
intervalov do ukončenia
gravidity
deti do dovŕšenia 19. roku veku s DM 1. typu,
ktoré sú na inzulínovej pumpe alebo
intenzifikovanej inzulínovej terapii; s potenciálom
zlepšenia kompenzácie alebo jej udržania či iného
medicínskeho benefitu deklarovaného navrhujúcim
23 kusov za 1 rok
lekárom. Prehodnotenie úhrady po každom roku
liečby zdravotnou poisťovňou na základe žiadosti
ošetrujúceho lekára a pri dokázateľnom využití
minimálne 90 % senzorov uhradených v uplynulom
roku a dosiahnutom medicínskom benefite
DM 1. typu na IP a ITT s potenciálom zlepšenia
kompenzácie alebo jej udržania či iného
medicínskeho benefitu deklarovaného navrhujúcim
lekárom. Prehodnotenie úhrady po každom roku
9 kusov za 1 rok
liečby zdravotnou poisťovňou na základe žiadosti
ošetrujúceho lekára a pri dokázateľnom využití
minimálne 90 % senzorov uhradených v uplynulom
roku a dosiahnutom medicínskom benefite

IV.
Posúdenie žiadosti ministerstvom
Ministerstvo preskúmalo a odborne posúdilo podklady oznámenia o začatí konania
spolu s dostupnými údajmi, odporúčanie poradného orgánu a stotožnilo sa s odborným
odporúčaním Kategorizačnej komisie v celom rozsahu.
Ministerstvo preskúmalo osobitné stanovisko účastníka konania DÔVERA zdravotná
poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, v ktorom Dôvera uvádza obavy o technickú
realizáciu navrhovaných zmien. Ministerstvo sa nestotožnilo s argumentáciou uvedenou
v osobitnom stanovisku, nakoľko technická vykonateľnosť nie je dôvodom v zmysle platného
znenia zákona pre nevykonanie zmien charakteristík podskupín zdravotníckych pomôcok
a zároveň navrhované zmeny sú žiadané odbornou verejnosťou s vysokým nárokom na včasnú
vykonateľnosť.
Ministerstvo preskúmalo pripomienky účastníka konania WaveForm Technologies Inc.,
27700 SW 95th Avenue, Suite 100, 97070-8225 Wilsonville, Oregon, Spojené štáty americké.
WaveForm Technologies uvádza, že pre danú skupinu je navrhované používanie iba
senzorov s dobou snímania 4-7 dní a 10 dní a že senzor s dobou snímania 14 dní v skupine
chýba. Ministerstvo súhlasí s uvedenou argumentáciou a túto závadu oznámenia o začatí
konania odstránilo v odbornom odporúčaní kategorizačnej komisie, ktorá do zmenových
návrhov doplnila chýbajúce 14 – dňové senzory.
WaveForm Technologies ďalej poukazuje na rozdiel v skupine senzorov s dobou
snímania 14 dní a to, že Freestyle Libre by mal mať hradených 12 kusov ročne v porovnaní
s GlucoMen, kde by malo byť hradených 9 kusov ročne, ďalej poukazuje na rozpor u skupiny
detí do 19. roku veku, kde ministerstvo navrhlo v oznámení o začatí konania 23 kusov
GlucoMen v porovnaní s 26 kusmi Freestyle Libre ročne. Ministerstvo sa nestotožňuje
s uvedenou pripomienkou, nakoľko po zohľadnení skutočnosti, že Freestyle Libre nie je
právoplatne zaradenou zdravotníckou pomôckou v zozname kategorizovaných zdravotníckych
pomôcok, ministerstvo (spolu s poradným orgánom) nezahrnie existenciu zdravotníckej
pomôcky Freestyle Libre do indikačného obmedzenia a uvedený rozpor nevzniká.
Ministerstvo preskúmalo pripomienky účastníka konania DexCom Inc., 6340 Sequence
Drive, 92121 San Diego, CA, Spojené štáty americké.
Pripomienka v bode 1 až 4:

Ministerstvo má za to, že pripomienky 1 až 4 nemajú podklad v rámci znania zákona
a nepredstavujú zákonný dôvod pre neschválenie navrhovanej zmeny.

K pripomienke č. 5 ministerstvo má za to, že uvedená argumentácia nepredstavuje dôvod, pre
ktorý by nemali v zmysle zákona byť zmeny schválené najmä s ohľadom na medicínsku prax,
kedy bežne dochádza k zmene liečby pacientov, resp. k zmene používanej zdravotníckej
pomôcky a časť pacientov, ktorým nový liečebný postup neprospieva, predstavuje marginálnu
skupinu a neuskutočnením zmeny v liečebnom postupe pacient prichádza o možnosť väčšieho
liečebného
prínosu.

K bodu č. 6 pripomienky – ministerstvo nemôže prihliadať na uvedený bod, nakoľko ani
v súčasnosti tento argument nie je dôvodom pre systémové zmeny, resp. tieto prípady sú riešené
individuálne. Nárok na počet hradených zdravotníckych pomôcok je jasne stanovený
indikačným obmedzením a množstvovým limitom podskupiny zdravotníckych pomôcok.

K bodu č. 7 pripomienky – ministerstvo nemôže prihliadať na uvedený bod najmä z dôvodu, že
uvedená problematika nebola ani predmetom oznámenia o začatí konania.
Podávateľ uvedenej pripomienky ďalej vo svojej pripomienke namieta najmä samotnú podstatu
začatého konania, ktorou je zníženie počtu hradených senzorov. Ministerstvo k tomuto
argumentu vysvetlí, čo je prínosom navrhovanej zmeny a to je práve zlepšenie prístupu ku
kontinuálnemu monitoringu glykémie. Zníženie počtu hradených senzorov je spojené
s konaním https://kategorizacia.mzsr.sk/Pomocky/Common/Details/11422 na kategorizačnom
portáli o zvýšení počtu hradených vysielačov. Týmto návrhom ministerstva predchádzala
dôsledná analýza v spolupráci s medicínskymi odborníkmi, ktorej výsledkom bolo, že pokiaľ
sa zmení model financovania senzorov a vysielačov tak, aby pacient získal lepší prístup
k vysielačom, zvýši sa compliance pacienta a dostupnosť CGM v liečbe diabetu. Doplnením
a dôkazom k úvahe ministerstva, ktorou dospelo k svojim návrhom je priložená tabuľka
nediskriminačného modelu financovania liečby CGM pre diabetikov. V konečnom dôsledku
hospodárska situácia účastníka konania nebude ohrozená, pretože ministerstvo navyšuje počet

hradených vysielačov, čo sa dotkne aj tohto účastníka konania a zároveň výrobcu senzora aj
vysielača Dexcom.

Medtronic (pumpy)
7D (Guardian Sensor
6D (Enlite)
3)

SENZORY (S)
ÚZP
(€)
gravidné

40,00

deti < 19 r. IP
deti < 19 r. IIT
dospelí > 19 r. IP
rizikoví
dospelí > 19 r. IP medicínsky benefit

40,00

VYSIELAČE (V)
gravidné
deti < 19 r. IP

ks/R

€/R

max.
40
41

max. 1
600
1 640,00

40,00

26

1 040,00

40,00

16

640,00

ÚZP
(€)
40,00
40,00
40,00
40,00

Guardian 2 Link
24M
ÚZP
(€)
473,7
6
473,7
6

ks/R

€/R

0,5

236,88

0,5

236,88

ks/R

€/R

max.
40
41

max. 1
600
1 640,00

6D (Enlite)

10D

14D

ÚZP
(€)

ks/R

€/R

ÚZP
(€)

40,00

max.
40

max. 1
600

57,10

40,00

39

473,7
6
473,7
6

0,5

236,88

0,5

236,88

S

V

gravidné

100%

100%

deti < 19 r. IP
deti < 19 r. IIT
dospelí > 19 r. IP
rizikoví
dospelí > 19 r. IP medicínsky benefit

67%

100%

€/R

473,4
3
473,4
3

max.1
100%
837
1 876,88 79%

€/R

57,10
57,10

max.
28
24
24

max. 1
599
1 370,40
1 370,40

14

799,40

16

640,00

57,10

9

513,90

ks/R

€/R

0,5

236,72

0,5

236,72

0,5

236,72

0,5

236,72

POKRYTIE
S

1 560,00

ks/R

57,10

Guardian Connect
24M
ÚZP
(€)
658,2
0

658,2
0

POKRYTIE

S+V

GlucoMen Day

1 040,00

deti < 19 r. IIT
dospelí > 19 r. rizikoví
IP
dospelí > 19 r. IP medicínsky benefit

Dexcom G6

26

Guardian Link 3
24M
ÚZP
(€)
473,4
3
473,4
3

Medtronic (IIT)

V
100%
100%

€/R

ks/R

€/R

0,5

329,10

0,5

POKRYTIE
S

max. 1
100%
837
1 876,72
64%

V
100%
100%

329,10

€/R

ÚZP
(€)

ks/R

€/R

74,30

max.
20

max.1
486

74,30

23

Dexcom G6
3M
ÚZP
(€)
164,5
5
164,5
5
164,5
5
164,5
5
164,5
5

ks/R

max. 1
100%
929
66%
1 889,10 66%

GlucoMen Day
48M

€/R

ÚZP

ks/R

€/R

3

493,65

658,2
0

0,25

164,55

3

493,65

3

493,65

658,2
0

0,25

164,55

3

493,65

2

329,10

POKRYTIE
S

1 708,90

V

€/R

POKRYTIE
S

75%
75%

max. 2
100%
093
1 864,05
1 864,05 88%

100%

43%

100%

1 276,88

50%

100%

1 276,72

38%

75%

1 293,05

26%

100%

876,88

31%

100%

876,72

25%

50%

843,00

€/R

V
100%

max. 1
651

100%

1 873,45

Ministerstvo považuje za opodstatnené, aby sa indikačné obmedzenie, množstvový limit
a zmena názvu podskupín zdravotníckych pomôcok D12.1 Glukózový senzor s dobou snímania
6-7 dní, D12.2 Glukózový senzor s dobou snímania 10 dní a D12.4 Glukózový senzor s dobou
snímania 14 dní zmenili 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.

