Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky
Bratislava, 15.01.2022
Číslo: S11606-2022-OKC-11241

ROZHODNUTIE
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako
príslušný orgán podľa § 37 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,
BSN Medical GmbH, Quickbornstrasse 24, Hamburg 20253, Nemecko
takto:
zdravotnícka pomôcka A1860A Krytie na rany mastné sterilné tylové Cuticell Classic, 10 x 10
cm, 100 ks sa podľa § 37 ods. 5 písm. a) v spojení s § 30 ods. 1 písm. d) zákona nezaraďuje
do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok.

Odôvodnenie
I.
Skutkové okolnosti
Ministerstvu bola doručená žiadosť výrobcu zdravotníckej pomôcky BSN Medical
GmbH, Quickbornstrasse 24, Hamburg 20253, Nemecko o zaradenie zdravotníckej pomôcky
A1860A Krytie na rany mastné sterilné tylové Cuticell Classic, 10 x 10 cm, 100 ks do
zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej
pomôcky (ďalej len "žiadosť").
Ministerstvo žiadosť spolu s prílohami odborne posúdilo a došlo k záveru, že žiadosť
nespĺňa medicínsko-ekonomické kritériá pre zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok.

II.
Relevantná právna úprava
Podľa § 37 ods. 5 písm. a) zákona do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych
pomôcok nemožno zaradiť zdravotnícku pomôcku, ak zdravotnícka pomôcka nespĺňa kritériá
kategorizácie zdravotníckych pomôcok podľa § 30.
Podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona pri kategorizácii zdravotníckych pomôcok sa
prihliada na odporúčané terapeutické postupy s prihliadnutím na nákladovú efektívnosť a
predpokladaný vplyv na prostriedky verejného zdravotného poistenia.
Podľa § 37 ods. 5 písm. d) zákona nákladová efektívnosť použitia zdravotníckej
pomôcky pri zohľadnení indikácií, kontraindikácií a predpokladanej dĺžky používania
zdravotníckej pomôcky potrebnej na dosiahnutie požadovaného liečebného prínosu
nedosahuje nákladovú efektívnosť iných medicínskych intervencií uhrádzaných na základe
verejného zdravotného poistenia.
Podľa § 37 ods. 5 písm. f) zákona údaje uvedené v medicínsko-ekonomickom rozbore
zdravotníckej pomôcky sú nepravdivé alebo vzájomne rozporné, medicínsko-ekonomický
rozbor zdravotníckej pomôcky neobsahuje všetky náležitosti alebo medicínsko-ekonomický
rozbor je založený na porovnaní zdravotníckej pomôcky s nevhodne zvolenou inou
medicínskou intervenciou,
Podľa § 79 ods. 4 zákona účastníci konania majú právo vyjadrovať sa k podkladom
prvostupňového rozhodnutia ministerstva a podávať k nim pripomienky do siedmich dní od
začatia konania. Na neskôr podané vyjadrenia a pripomienky sa neprihliada.
Podľa § 75 ods. 1 zákona žiadosti a iné podania (ďalej len „podanie“) sa ministerstvu
doručujú prostredníctvom elektronického portálu ministerstva na účely kategorizácie a
úradného určenia cien (ďalej len „elektronický portál“), ak tento zákon neustanovuje inak.
Podľa § 77 ods. 1 zákona do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti
určujúcej začiatok lehoty.
Podľa § 77 ods. 3 zákona lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá
na ministerstve alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu.

III.
Posúdenie žiadosti poradným orgánom
Podľa § 91 ods. 1 písm. a) bod. 2 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 10.01.2022 bolo ministerstvu doručené písomné odporúčanie Kategorizačnej
komisie. V stanovisku uviedla, že „Žiadateľ bol dňa 9.6.2021 vyzvaný na odstránenie
nedostatkov žiadosti. Predmetom výzvy bolo „prehodnotiť návrh ÚZP zaraďovanej
zdravotníckej pomôcky vzhľadom na jej veľkosť a úhradu za cm2 v danej podskupiny.“
Žiadateľ dňa 17.6.2021 v odpovedi na výzvu deklaroval, že upravil medicínsko –
ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky.
Odborná pracovná skupina pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie
zdravotníckych technológii po zhodnotení predložených dôkazov identifikovala, že žiadateľ v
medicínsko – ekonomickom rozbore použil analýzu minimalizácie nákladov a ako
komparátora zvolil najpoužívanejšiu zdravotnícku pomôcku v podskupine A8.8.2 Mastný tyl
sterilný, do 100 cm2 - A38870 Grassolind Neutral, 10 x 10 cm, á 10 ks s konečnou cenou 0,28
Eur za ks a s ÚZP 0,0028 Eur za cm2.
Žiadateľ navrhuje zaradiť do zoznamu kategorizovaných zdravotnických pomôcok
zdravotnícku pomôcku A1860A Krytie na rany mastné sterilné tylové Cuticell Classic, 10 x 10
cm, 100 ks s konečnou cenou 0,37 Eur za ks a s ÚZP 0,0028 Eur za cm2. (0,28 Eur / 100
cm2).
Podľa metodickej pomôcky k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 423/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o medicínsko-ekonomickom rozbore
zdravotníckej pomôcky pre vykonávanie medicínsko-ekonomického rozboru zdravotníckej
pomôcky pri porovnávaní nákladov navrhovanej zdravotníckej pomôcky (navrhovanej liečby)
a porovnávanej zdravotníckej pomôcky (pôvodnej liečby), pripúšťa rovnakú hodnotu nákladov
(úhradu) ak:
1. ide o zdravotnícku pomôcku, ktorá vstupuje do podskupiny zdravotníckych pomôcok,
v ktorej nie je prítomná zdravotnícka pomôcka bez doplatku,
2. štandardná liečba (štandardne používaná zdravotnícka pomôcka) je s doplatkom.
Nakoľko žiadateľ pri porovnaní navrhovanej zdravotníckej pomôcky A1860A Krytie na
rany mastné sterilné tylové Cuticell Classic, 10 x 10 cm, 100 ks a porovnávanej zdravotníckej
pomôcky A38870 Grassolind Neutral, 10 x 10 cm, á 10 ks nepreukázal, že zaraďovaná
zdravotnícka pomôcka je lacnejšou alternatívou k pôvodnej liečbe nie je možné s poukazom
na § 37 odseku 5 písmena d), f) zaradiť zdravotnícku pomôcku do zoznamu kategorizovaných
zdravotníckych pomôcok.“

IV.
Posúdenie žiadosti ministerstvom
Ministerstvo preskúmalo a odborne posúdilo odborné odporúčanie Kategorizačnej
komisie v celom rozsahu. Ministerstvo sa stotožnilo so záverom Kategorizačnej komisie, aby
sa zdravotnícka pomôcka A1860A Krytie na rany mastné sterilné tylové Cuticell Classic, 10 x
10 cm, 100 ks nezaradila do kategorizačného zoznamu.
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.

