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Vážení páni 
Mgr. Igor Matovič 
predseda vlády Slovenskej republiky 
MUDr. Marek Krajčí  
minister zdravotníctva Slovenskej republiky 
Úrad vlády Slovenskej republiky  
Námestie slobody 1 
813 70 Bratislava 

 
Bratislava, 23. marec 2020 

 
Vážený pán premiér, 
Vážený pán minister zdravotníctva, 
 
v časoch bezprecedentnej hrozby pre Slovensko v podobe pandémie ochorenia Covid-19, 
spôsobeného korona vírusom (SARS-CoV-2), si ako výrobcovia liekov združení v Asociácií 
inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) uvedomujeme našu dôležitú úlohu a 
zodpovednosť.  
 
Monitorujeme situáciu ohľadne dostupnosti liekov medzi 29 výrobcami zastúpenými 
v AIFP a sme v úzkom kontakte aj s našou strešnou organizáciou, Európskou federáciou 
farmaceutického priemyslu a združení (EFPIA). Ubezpečujeme Vás, že podnikáme 
všetky kroky a opatrenia, aby sme zabezpečili dostupnosť liekov našich členov aj 
na Slovensku. Situácia sa však mení na dennej báze a priamo závisí aj od vývoja v rámci 
krajín, kde sa nachádzajú výrobné linky alebo distribučné centrá. Radi by sme Vás preto 
informovali o problémoch a úskaliach, ktoré sme identifikovali a vyžadujú si Vašu 
okamžitú pozornosť: 
 

1. Dostupnosť liekov/ dovoz: Viaceré členské spoločnosti nás upozorňujú, že 
centrálne sklady liekov, ktoré sú určené aj pre občanov Slovenskej republiky, 
majú v susediacich krajinách, najmä v Českej republike a Maďarsku. Môže tak 
nastať problém v dodávkach liekov na Slovensko. Dôvodom nie je len 
uzavretie hraníc, ale aj prísne opatrenia v daných krajinách. Tie, v snahe 
zabezpečiť lieky pre svojich občanov, rokujú s distribútormi liekov, aby všetky 
lieky tam uskladnené ostali na území daných krajín. Keďže je našim 
bezprostredným záujmom zabezpečiť dostupnosť liekov pre slovenských 
pacientov, iniciovali sme stretnutie s distribútormi liekov na Slovensku, ktoré 
sa uskutoční v pondelok (23.3.2020) popoludní. O výsledkoch stretnutia 
a možných riešeniach danej situácie Vás budeme informovať. 
 

2. Podávanie liečby pacientom v indikačných / aplikačných centrách: Členské 
spoločnosti AIFP nám z terénu hlásia problémy spojené s podávaním (najmä 
biologickej) liečby chronicky chorým pacientom. Keďže aplikačné centrá 
pracujú v obmedzenom režime, viacerí pacienti majú problém dostať sa k liečbe, 
ktorú im môžu podať iba v týchto stanovených centrách. Keďže prísne opatrenia 
súvisiace s pandémiou budú v platnosti zrejme dlhšie ako mesiac, hrozí týmto 
pacientom prerušenie liečby a vážne zdravotné následky. Ide napríklad o 
pacientov s Crohnovou chorobou, kde hrozí perforácia čriev, ale aj iných 
pacientov nastavených na biologickej liečbe onkologických, reumatických, 
dermatologických, či gastroenterologických ochorení.     
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3. Schvaľovanie liečby na výnimku: Keďže zdravotné poisťovne pracujú 

v obmedzenom režime a sú jediné, ktoré môžu schváliť liečbu na výnimku, 
obávame sa o dopady na životy pacientov. Môže zároveň nastať aj prípad, kedy 
lekár, ktorý je jediný oprávnený žiadať o liečbu na výnimku, ochorie alebo 
bude v karanténe. Pacientovi, pre ktorého je takáto liečba jedinou možnou 
alternatívou, nemusí byť v dôsledku vzniknutej situácie liečba podaná včas, čo 
môže viesť k závažným následkom. Navrhujeme preto spoločné rokovanie, na 
ktorom by sa stanovili mimoriadne opatrenia na riešenie tejto situácie. 
 

4. Kompenzácia doplatkov pre pacientov: Dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 
1.7.2020 vojde do platnosti zmena zákona, podľa ktorej výrobcovia nemôžu 
kompenzovať doplatky pre viaceré skupiny liekov. Ide aj o prípady liekov, kde 
neexistuje žiadna náhrada v podobe generického alebo biologicky podobného 
lieku. Znamená to, že v tejto ekonomicky ťažkej situácií, budú pacienti s 
chronickými ochoreniami zaťažení ešte väčšími doplatkami za lieky. 
Dávame Vám túto skutočnosť do pozornosti a sme pripravení ponúknuť riešenia, 
ako umožniť tieto doplatky eliminovať. Zároveň dávame zo strany výrobcov na 
zváženie možnosť mimoriadneho opatrenia v podobe odstránenia tzv. fixného 
doplatku, čo by umožnilo výrobcom kompenzovať doplatky pacientom v ešte 
vyššej miere. 

 
5. Zabezpečenie funkčnej komunikácie s Ministerstvom zdravotníctva: Keďže 

procesy žiadostí o kategorizáciu liekov stále prebiehajú, máme za to, že zákon 
umožňuje v otvorených konaniach aj hlasovania per rollam, bez nutnosti 
fyzického stretnutia členov Kategorizačnej komisie. V prípade otvorenia nových 
žiadostí však zákon vo viacerých prípadoch neumožňuje komunikovať s 
Ministerstvom zdravotníctva elektronicky. Vnímame preto ako dôležité, nastaviť 
si spoločnú komunikáciu s Ministerstvom zdravotníctva tak, aby boli všetky 
procesy zabezpečené počas trvania tejto krízovej situácie. 
 

Vážený pán premiér, 
Vážený pán minister, 
 
Za účelom nájsť spoločné riešenia na všetky spomenuté úskalia, ktoré prináša súčasná 
situácia, si Vás dovoľujeme požiadať o krátke stretnutie. Sme pripravení sa aktívne 
podieľať na riešeniach situácie v rámci krízového štábu. Sme presvedčení, že naša 
prítomnosť v rámci krízového štábu môže významnou mierou prispieť 
k stabilizácií situácie. Veríme, že napriek zložitej situácií sa nám podarí nastaviť ďalšiu 
spoluprácu v kontexte transparentného vládnutia a otvorenej komunikácie, ku ktorým sa 
Vaša vláda zaviazala.  
 
S úctou, 

 
 
 
 

MUDr. Branislav Budke 
Predseda dozornej rady AIFP  
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