
EURÓPSKE VÝZVY 
financovania liekov na zriedkavé choroby 

Dostupnosť liekov na zriedkavé choroby je častou témou nielen na stránkach Lekárnických listov. Od 
začiatku tohto roka vstupuje do platnosti novela zákona o úhradách liekov v SR (zákon č. 363/2011 Z. z. 
o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe ve-
rejného zdravotného poistenia). Medzi najzásadnejšie zmeny z pohľadu liekov na zriedkavé choroby 
patrí fakt, že počet pacientov sa bude hodnotiť na základe prevalencie v SR a nie na základe indikácie 
uvedenej v Sumárnej charakteristike lieku.  

Žiadateľ o registráciu bude musieť 
predložiť dáta, že počet pacientov vhod-
ných na liečbu liekom je v Slovenskej re-
publike nižší ako 1:50 000. Presnosť 
dát, dáta zdravotných poisťovní, ale aj 
Národného centra zdravotníckych infor-
mácií tak získajú ešte viac na svojej dô-
ležitosti. Čo prinesie táto novela a ako 
zmení dostupnosť slovenských pacien-
tov so zriedkavými chorobami k liečbe 
môžeme len teoretizovať. Aj preto pri-
nášame zamyslenie na túto tému inšpi-
rované príspevkom v renomovanom Or-
phanet Journal of Rare Diseases.  

Výzvy pre udržateľnosť 
Ekonomické kritériá ako nákladová 

efektivita a dopad na rozpočet sa v rámci 
hodnotenia liekov a zdravotníckych po-
môcok používajú čoraz viac. Na jednej 
strane výrobcovia zvyšujú ceny liekov, 
na druhej strane sa platcovia snažia ra-
cionalizovať svoje výdavky a uplatňovať 
kritérium nákladovej efektivity. Medzi 
výrobcami a platcami sa stále stupňuje 
napätie ohľadom ekonomicky akcepto-
vateľnej ceny liekov a toto je ešte vý-
znamnejšie v prípadoch, kedy hovoríme 
o liekoch na zriedkavé choroby.  

 Hoci vyvinutá a morálne vyzretá 
spoločnosť by mala posúdiť hodnotu 
liečebného prínosu a inovácie bez toho, 
aby zohľadňovala prevalenciu výskytu 
ochorenia alebo podiel verejných 
zdrojov na úhrade nových liekov. 
Objektívne hodnotenie verejných úhrad 
by sa malo zakla dať na klinických, 
ekonomických a sociálnych kritériách, 
zohľadňujúc opodstatnenosť, ale aj 
relatívnu neistotu potrebných dát.  

Avšak ceny liekov na zriedkavé cho-
roby väčšinou výrazne prevyšujú náklady 
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na liečbu lepšie poznaných chorôb častého výskytu. Hodno-
tenie zdravotníckych technológií liekov (HTA) na zriedkavé 
choroby je oveľa náročnejšie vzhľadom na problémy pri iden-
tifikácii relevantných komparátorov, oveľa väčšie intervaly 
spoľahlivosti, nedostatok relevantných vstupov, ale aj výraznú 
medicínsku potrebu. Vôľa platiť za jednotku zdravia je však 
v prípade liekov na zriedkavé choroby vyššia a aj preto ostáva 
vytvorenie a implementácia transparentného úhradového 
systému pre lieky na zriedkavé choroby veľkou výzvou.  

 Takmer vo všetkých krajinách EÚ je potrebné vytvárať 
doplnkové postupy, ktorých cieľom je zvýšiť dostupnosť 
pacientov k liekom na zriedkavé choroby. Avšak vysoké 
ceny liekov na zriedkavé choroby predstavujú výzvu pre 
udržateľnosť zdravotných systémov vo všetkých krajinách 
Európskej únie.  

Bariéry vstupu nových liekov 
Viaceré práce ukázali, že práve externé referencovanie 

liekov na zriedkavé choroby v krajinách strednej a východnej 
Európy bráni financovaniu založenému na prínose lieku. Zdra -
votné rozpočty na lieky sú v týchto krajinách pochopiteľne 
nižšie a relatívne vyššie ceny liekov na zriedkavé choroby tak 
predstavujú aj väčšiu záťaž pre celý zdravotný rozpočet. Ná-
klady na lieky sa pochopiteľne odvíjajú od ekonomickej úrovne, 
resp. hrubého domáceho produktu v jednotlivých krajinách.  

Zaujímavosťou je, že percentuálne náklady na lieky na 
zriedkavé choroby sú vzhľadom na hrubý domáci produkt 
porovnateľné. Zdôrazňujú tak, že krajiny s nižším HDP majú 
na lieky na zriedkavé choroby pochopiteľne menej financií, 
ako je tomu v prípade krajín s vyšším hrubým domácim pro-
duktom. Dôležitými faktormi sú však aj prevalencia jednotli-
vých zriedkavých chorôb a dostupnosť diagnostiky.  

Medzinárodná spolupráca 
Opätovne je potrebné zdôrazniť potrebu efektívnej eu-

rópskej spolupráce. V tejto oblasti prebehlo viacero iniciatív 
ako EUnetHTA, EÚ návrh HTA alebo MOCA program, ktorých 
cieľom je zabezpečiť bilaterálne prepojenie národných HTA 
agentúr pri zabezpečovaní, sumarizovaní a hodnotení dát 
potrebných na zhodnotenie ceny jednotlivých liekov na zried-
kavé choroby. 

 Na úrovni EÚ prebieha viacero aktivít, ktorých cieľom je 
zvýhodniť pacientov so zriedkavými chorobami. Výskumu 
v tejto oblasti napomáhajú medzinárodné nástroje 
a opatrenia a platcovia v niektorých krajinách používajú 
samostatné kritériá pre stanovenie ceny liekov na zriedkavé 
choroby. Napriek tomu, že spoločným cieľom je rovnocenná 
dostupnosť k liekom na zriedkavé choroby, opak je realitou, 
Aj preto je potrebné pracovať na harmonizácii legislatívy na 
európskej úrovni.  
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ZDRAVIE DO LEKÁRNE  
Prehľad aktivít v roku 2018 

Zdravie do lekárne je projektom, ktorý realizuje rovnomenné 
občianske združenie s podporou Slovenskej lekárnickej ko-
mory aktívne už druhý rok. Jeho cieľom je realizácia meraní 
biochemických parametrov v lekárňach, ale aj odborná prí-
prava a školenie študentov posledných ročníkov farmácie, 
ktorí merania vykonávajú. 

V prvej polovici uplynulého roka sme zrealizovali školenie 
v Bratislave, ktoré bolo celkovo už štvrtým v poradí. Zúčastnilo 
sa ho 35 študentov, z ktorých záverečnú skúšku úspešne ab-
solvovalo 13 študentov. V druhej polovici roka sme pripravili 
rovnaké školenie aj v Košiciach. Zúčastnilo sa ho 22 študentov, 
z ktorých záverečnú skúšku úspešne absolvovalo 6 študentov.  

Výsledky projektu získané v rámci jednotlivých meraní sme 
prezentovali aj počas 16. ročníka Zemplínskych lekárnických 
dní, ktorý sa uskutočnil v dňoch 7. – 8. septembra 2018 
v Humennom. Išlo o súhrn štatistických výsledkov získaných 
na vzorke 1 298 pacientov v roku 2017. Porovnávané boli 
hodnoty BMI, obvodu pása, tlaku krvi u liečených a neliečených 
pacientov, pulz, atriálna fibrilácia srdca, celkový cholesterol 
u liečených a neliečených pacientov a hodnoty glykémie.  

V roku 2019 plánujeme v týchto aktivitách pokračovať s cie-
ľom zapájať čo najväčšie množstvo nielen lekárni, ale taktiež 
študentov. 

V mene občianskeho združenia Zdravie do lekárne ďakujem 
všetkým zapojeným lekárňam a študentom, ako aj partne-
rom, za doterajšiu spoluprácu. Verím, že záujem o meranie 
biochemických parametrov bude aj v tomto roku, nielen zo 
stra ny lekární, ale aj samotných študentov. 

Mgr. Radoslav Suchovič 
viceprezident OZ Zdravie do lekárne 
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