
Ministerstvo zdravotníctva SR
Kategorizačná komisia
Limbová 2
837 52 Bratislava

Bratislava, 16.11.2010

VEC: Stanovisko Slovenskej Psychiatrickej Spoločnosti  SLS k Oznamu č. 3 MZ SR 
o plánovanom prehodnotení úhrad za ŠDL v skupine antidepresív publikovanom na 
webovej stránke MZ SR, 8.10.2010.

Vážená Kategorizačná komisia,

Dovoľujeme si predniesť odborné stanovisko k zverejnenému Oznamu č.3 a s ním 
súvisiacemu postupu zosúladenia výšky úhrad v alternatívnych referenčných skupinách liekov 
podľa excelovej prílohy č. 1., s plánovanou účinnosťou od 1.4.2011.

Kategorizačná komisia ako alternatívne referenčné skupiny podľa cien vyberá nasledovné 
liečivá: amitriptilín, citalopram, imipramín, venlafaxín.

Tento  výber  síce  zohľadňuje  niektoré  medicínske  aspekty  ale  nerieši  zároveň  potrebu 
zachovanie širokej palety liečby ale nerieši zároveň potrebu dodržania princípu bezpečnosti 
liečby pri  výbere antidepresíva Vo výbere  referenčných antidepresív  sú  dve  antidepresíva 
(amitriptilín,  imipramín),  ktoré  majú nízky index bezpečnosti  z hľadiska rizika letality  pri 
predávkovaní  a z hľadiska  rizikových  nežiaducich  účinkov.  Táto   je  toho  času   v oblasti 
psychiatrie zásadným prínosom a riešením pre veľký počet pacientov trvalo alebo prechodne 
liečených  niektorým  z registrovaných  liekov  na  liečbu  závažných  depresií,  na  ktoré  sú 
pacienti  citliví,  ale môžu sa zároveň stať  rezistentnými.  Striedanie jednotlivých schém je 
preto potrebné. 

Návrhy úhrad za ŠDL by mali po implementácii za následok veľmi vysoké, sociálne neúnosné 
doplatky, čím by sa  moderná, účinná a medicínsky potrebná liečba stala úplne nedostupnou. 
Niekoľkonásobné zvýšenie doplatkov predstavuje neetický prístup k pacientom. 



Príklady:

ŠUKL kód Názov Doplatok k 1.10.2010/1.1.2011 € Doplatok 1.4.2011 €
02641 Noveril 240 mg 0,80 11,21
85901 Aurorix 300 mg 3,43 12,77
15915 Tritico AC 150 mg 0,97 19,28
01173 Wellbutrín SR 2,61 21,17
38038 Elontril 150 mg 4,32 16,09
54170 Ixel 25 mg 1,39 8,11
42669 Cymbalta 3,69 24,14
66540 Valdoxan 3,95 37,51

Okrem týchto príkladov podobné niekoľkonásobné zvýšenie doplatkov je možné očakávať aj 
u iných antidepresív (Seroxat, Zoloft, Mirzaten, Moclobemid, Fevarin, Coaxil a iné). 

Chápeme,  že cieľom MZ SR je  efektívne vynakladanie zdrojov na lieky,  ale  už  samotné 
referencovanie cien predstavuje efektívny nástroj, ktorý zároveň zohľadňuje skutočnosť, že 
v jednotlivých  európskych  krajinách,  ako  ak  u nás  –  vd  Metodický  list  MZ,  existujú 
štandardné  medicínske odporúčania v liečbe depresií. Tieto štandardy  klasifikujú  jednotlivé 
generácie  antidepresív  s ich  prínosmi  a aspektmi  pre  vybrané  skupiny  pacientov  tak,  aby 
nedochádzalo k ohrozeniu zdravotného stavu, poprípade diskriminácie najviac postihnutých 
pacientov a zabránilo sa suicidalite pacientov.

Za výbor SPS SLS

Lívia Vavrušová
Prezident SPS SLS

Na vedomie: 
Minister zdravotníctva MUDr. Ivan Uhliarik
Mgr. Michaela Gajdošová, MPH – sekcia farmácie a liekovej politiky


