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Připomínky České lékárnické komory
k návrhu opatření obecné povahy 05-22, kterým se navrhuje stanovení výše
a podmínek úhrady magistraliter jinde nezařazených,
jímž se mění opatření obecné povahy 02-20 ze dne 16. 4. 2020 s účinností od
1. 5. 2020 tak, že mění podmínky úhrady přípravků podskupiny 11
(magistraliter jinde nezařazená)

Ad lhůta a způsob projednání změny OOP
Připomínka ČLnK:
Vzhledem ke krátkému termínu na připomínkování navrhujeme zatím nechat
OOP v současné podobně a novelizaci projednat osobně za účasti zástupců
odborných společností.

Ad článek 5 písm. e)
„Z prostředků veřejného zdravotního pojištění se nehradí IPLP (tzn. jak látky
vyjmenované níže, tak i ostatní složky IPLP) obsahující vitamíny, minerály, jejich
vzájemné kombinace, nebo kombinace vitamínů a/nebo minerálů s jinými
léčivými látkami, p. o. aplikace.“
Odůvodnění SÚKL:
Ústav uvádí, že tento podnět vyhodnotil jako relevantní a navrhuje upravit
podmínky úhrady v bodě 5) písm. e) tak, že z prostředků veřejného zdravotního
pojištění nebudou hrazeny IPLP obsahující vitamíny, minerály, samostatně
ani v kombinacích, včetně kombinací s jinými léčivými látkami, pro perorální
aplikaci. Ústav konstatuje, že na trhu v ČR jsou pacientům hrazeny registrované
humánní léčivé přípravky pro perorální aplikaci s jejich obsahem a v podobě,
která umožňuje běžné dávkování pro dospělé i dětské pacienty. Ústav ověřil,
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že indikovaným pacientům jsou dostupné hrazené terapeutické alternativy
ve formě registrované HVLP. IPLP o obsahu dle bodu 5) písm. e) jsou tedy pouze
doplňkovou léčbou, a proto jim Ústav úhradu ze zdravotního pojištění
nestanovuje/nepřiznává.
Připomínka ČLnK:
Nesouhlasíme s tím, aby nebyly hrazené všechny IPLP přípravky s obsahem
minerálů pro p.o. podání. Některé minerály mají úhradu v registrovaných LP
a individuální příprava je potřeba při nemožnosti podat tabletu nebo potřebě
podat nižší dávku (např. kalii chloridum). Magnesii oxidum levis nebo magnesii
sulfas heptahydricus se používají k přípravě před některými vyšetřeními. Natrii
chloridum se p.o. podává např. při hyponatremii nebo při chronických renálních
ztrátách. Sholův roztok (vodný roztok natrii citras, kalii citras a acidum citricum)
při urolithiase nebo při metabolické acidóze, např. při chronické renální
insuficienci. Suplementace zinku (zincii sulfas) je nezbytná u Wilsonovy choroby
nebo u syndromu krátkého střeva, podle věku dítěte se podává ve formě
roztoku nebo tobolek. Fosfáty jsou nezbytné při hypofosfatémii u dětí, včetně
podávání novorozencům - používá se nejčastěji roztok směsi natrii
hydrogenophospas a kalii dihydrogenphospas; tyto minerály se používají také
k přípravě před některými vyšetřeními.

Ad článek 5 písm. g)
„Z prostředků veřejného zdravotního pojištění se nehradí IPLP (tzn. jak látky
vyjmenované níže, tak i ostatní složky IPLP) obsahující pouze pomocné látky.“
Odůvodnění SÚKL:
Ústav uvádí, že tento podnět vyhodnotil jako relevantní a navrhuje rozšíření
výjimek nehrazených IPLP, viz bod 5 písm. g).
Připomínka ČLnK:
Nesouhlasíme s návrhem.
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Některé registrované léčivé přípravky, které patří do ATC skupiny D02
(EMOLIENCIA A PROTEKTIVA), mají stanovenou úhradu a složení je podobné
IPLP s obsahem pouze pomocných látek. Jejich použití je nezbytné např.
u atopiků nebo při léčbě lupénky.
Hrazená by měla zůstat i placeba, která se v některých indikacích krátkodobě
používají, např. v psychiatrii. Jde o placebo čípky a placebo tobolky.
Problémem je také, že specifikace nehrazených IPLP "obsahují pouze pomocné
látky" je velice široká a bude v praxi dělat problémy s rozlišováním,
co jsou pomocné látky a co léčivé látky. Lékaři, lékárníci a zdravotní pojišťovny
to budou posuzovat různě, řada látek může být v některých případech
pomocnou látkou, jindy léčivou látkou (např. natrii chloridum, zinci oxidum).
Právě kvůli odstranění těchto nejasností bylo při nedávné novelizaci cenového
předpisu s taxou laborum zrušeno rozlišování mezi účinnými a pomocnými
látkami při volbě správné sazby taxy. Proto navrhujeme do OOP uvést konkrétní
pomocné látky, které by nebyly hrazeny, pokud by byly v IPLP samostatně.
Za ČLnK navrhujeme nehradit pouze želatinu (gelatina).

Ad článek 5 doplnění
Připomínka ČLnK:
Navrhujeme vyřadit z úhrad (doplnit pod nové písmeno v článku 5) přípravky
s obsahem minoxidilu pro lokální podání. Používají se zejména léčbě alopecie
a registrované LP úhradu nemají.
V Praze, dne 29. 3. 2022
Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.
prezident, Česká lékárnická komora

