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Príloha: Konkrétne prípady doplatkov od 1.10.2019: 

Radi by sme súvislosti s novým opatrením MZ SR o úhradách a doplatkoch za lieky upozornili 

napríklad na zmeny, ktoré nastanú v doplatkoch pri liečivách bosentan, imatinib, erlotinib a ponatinib, 

kde doplatky môžu v jednotlivých prípadoch dosiahnuť od 1. októbra tohto roka desiatky, stovky, 

a v prípade ponatinibu až tisíce eur mesačne. 

Poďme na príklady konkrétne: 

1. Liečivo bosentan slúži na liečbu pľúcnej artériovej hypertenzie. Tablety v gramáži 62,5mg 

budú od 1. októbra s doplatkom 121,06 Eur. Práve táto gramáž je potrebná pri liečbe počas 

prvých štyroch týždňov, kým pacient bude môcť prejsť na tabletky s vyššou silou, ktoré sú 

dostupné v prípade novozaradených generických liekov aj bez doplatku. Prechod na vyššie 

gramáže pritom niekedy nie je po prvých štyroch mesiacoch možný, preto pacientovi hrozí 

opakované doplácanie cez 120 € mesačne. 

 

2. Liečivo imatinib sa predáva v kapsulách s gramážou 100mg a 400mg a je indikované na liečbu 

dospelých a pediatrických pacientov s novodiagnostikovanou chronickou myelocytovou 

leukémiou. 

 

- Tablety 100mg sú od 1.10.2019 s doplatkom od 71,06 Eur do 156,35 Eur, tablety s vyššou 

silou (400mg) sú od jedného výrobcu bez doplatku od ostatných výrobcov v doplatkoch 

od 142,13 Eur do 275,64 Eur. 

 

- Keďže u dospelých pacientov v akcelerovanej fáze je odporúčaná dávka imatinibu 600 

mg/deň, môže ju dosiahnuť len kombináciou 100 mg a 400 mg kapsúl, najnižšie doplatky 

môžu dosiahnuť od 142,12 € mesačne až po 588,34 € mesačne. 

 

3. Liečivo erlotinib sa predáva v silách 100mg (indikované na karcinóm pankreasu) a 150mg ( 

indikované na karcinóm pľúc). 

- Tablety 100mg sú od 1.10.2019 s doplatkom 263,56 Eur, tablety 150mg určené na liečbu 

nemalobunkového karcinómu pľúc sú bez doplatku. 

- Onkologickí pacienti s karcinómom pakreasu teda budú musieť doplácať 263,56 € 

mesačne. 

 

4. Liečivo ponatinib v silách 15mg a 45mg je indikované u pacientov s chronickou 

myelocytovou leukémiou a niektorých prípadoch akútnej lymfoblastovej leukémie 

 (CML), ktorí sú rezistentní iným liečivám. 

 

5. Tablety 15mg sú od 1.10.2019 s doplatkom 2165,60 Eur na mesiac liečby, tablety 45mg sú s 

doplatkom 0,01 Eur na mesiac liečby. 

6. U niektorých pacientov s CML sa má zvážiť zníženie dávky na 15 mg, pričom je potrebné 

zohľadniť kardiovaskulárne riziko a vedľajšie účinky liečby ponatinibom. 

7. Pacienti s CML a kardiovaskulárnymi chorobami tak majú dvojakú smolu a ešte k tomu 

doplatok 2165,60 € za mesiac liečby.  

 

 

 
 

 


