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V Y H L Á � K A
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 26. októbra 2005,

ktorou sa upravujú podrobnosti o povo¾ovaní terapeutického pou�itia hromadne
vyrábaných liekov, ktoré nepodliehajú registrácii, a podrobnosti o ich úhrade na základe

verejného zdravotného poistenia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ïa-
lej len �ministerstvo�) pod¾a § 20 ods. 3 zákona
è. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôc-
kach, o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o �ivnosten-
skom podnikaní (�ivnostenský zákon) v znení neskor-
�ích predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 220/1996 Z. z. o reklame
v znení zákona è. 342/2005 Z. z. ustanovuje:

§ 1

Táto vyhlá�ka ustanovuje podrobnosti o povo¾ovaní
terapeutického pou�itia hromadne vyrábaných liekov,
ktoré nepodliehajú registrácii, a podrobnosti o ich
úhrade na základe verejného zdravotného poistenia.

§ 2

(1) �iados� o povolenie terapeutického pou�itia ne-
registrovaného lieku pre jedného pacienta (ïalej len
�individuálne povolenie�) predkladá ministerstvu po-
skytovate¾ zdravotnej starostlivosti, ktorý liek indikuje
(ïalej len ��iadate¾ o individuálne povolenie�).

(2) �iados� o individuálne povolenie obsahuje
a) údaj o naliehavosti potreby lieku pod¾a stupnice,

a to
1. �ivotne dôle�itý,
2. nebezpeèenstvo z ome�kania alebo
3. dôle�itý,

b) údaje o �iadate¾ovi o individuálne povolenie, a to
1. obchodné meno a sídlo; ak ide o fyzickú osobu,

meno, priezvisko a adresu,
2. miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariade-

nia,
3. telefónne èíslo a faxové èíslo a
4. meno o�etrujúceho lekára, ktorý liek indikuje,

c) údaje o lieku, a to
1. názov lieku, liekovú formu, cestu podania, ve¾-

kos� balenia lieku,
2. kvalitatívne a kvantitatívne zlo�enie lieku s uve-

dením lieèiv,
3. indikáciu lieku,
4. dávkovanie lieku,
5. cenu lieku od výrobcu alebo dovozcu,
6. vyèíslenie nákladov na lieèbu liekom pri výdaji

lieku v nemocniènej lekárni a vo verejnej lekárni,
d) údaje o pacientovi, a to

1. meno a priezvisko,

2. rodné èíslo,
3. adresu bydliska a
4. diagnózu,

e) písomný súhlas pacienta alebo jeho zákonného zá-
stupcu s terapeutickým pou�itím neregistrovaného
lieku,

f) údaje o doteraj�ej lieèbe,
g) porovnate¾né registrované lieky,
h) odôvodnenie �iadosti s uvedením dôvodu, preèo nie

je mo�né pou�i� �tandardné terapeutické postupy
pou�itím dostupných registrovaných porovnate¾-
ných liekov,

i) odôvodnenie po�adovaného mno�stva lieku a då�ky
lieèby,

j) predpoklad opakovania �iadosti o individuálne po-
volenie.

(3) Ak liek indikuje o�etrujúci lekár, ktorý je za-
mestnancom zdravotníckeho zariadenia ústavnej sta-
rostlivosti, k �iadosti o individuálne povolenie sa vyjad-
rujú
a) primár oddelenia,
b) riadite¾ zdravotníckeho zariadenia,
c) komisia pre racionálnu farmakoterapiu a liekovú

politiku zdravotníckeho zariadenia ústavnej sta-
rostlivosti a

d) etická komisia zdravotníckeho zariadenia ústavnej
starostlivosti.

(4) Ak liek indikuje o�etrujúci lekár, ktorý nie je za-
mestnancom zdravotníckeho zariadenia ústavnej sta-
rostlivosti, k �iadosti o individuálne povolenie sa vyjad-
rujú
a) krajský odborník ministerstva pre �pecializaèný od-

bor, v ktorom sa liek indikuje a terapeuticky pou�í-
va,

b) komisia pre racionálnu farmakoterapiu a liekovú
politiku najbli��ieho zdravotníckeho zariadenia
ústavnej starostlivosti alebo samosprávneho kraja,

c) etická komisia samosprávneho kraja; ak taká komi-
sia nie je, etická komisia najbli��ieho zdravotnícke-
ho zariadenia ústavnej starostlivosti.

(5) Ak ide o opakovanú �iados� o individuálne povo-
lenie lieku, ktorý u� bol pacientovi povolený, predlo�í
�iadate¾ o individuálne povolenie ministerstvu správu
o doteraj�ích výsledkoch lieèby pacienta týmto liekom;
v správe uvedie zná�anlivos� lieèby pacientom, výskyt
a vyhodnotenie ne�iaducich úèinkov lieku a odôvodne-
nie ïal�ieho pokraèovania lieèby po�adovaným liekom.
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§ 3

(1) Pre skupinu pacientov mo�no povoli� terapeu-
tické pou�itie neregistrovaného lieku, ak je
a) liek nevyhnutný pre naliehavé poskytovanie zdra-

votnej starostlivosti (napr. antidotum, diagnosti-
kum),

b) liek registrovaný v Slovenskej republike na inú indi-
káciu, ako je po�adovaná indikácia; po�adovaná in-
dikácia musí by� v súlade s písmenom a).

(2) �iados� o povolenie terapeutického pou�itia ne-
registrovaného lieku pre skupinu pacientov (ïalej len
�skupinové povolenie�) podáva ministerstvu poskyto-
vate¾ zdravotnej starostlivosti, ktorý liek indikuje (ïalej
len ��iadate¾ o skupinové povolenie�). K �iadosti pripojí
aj stanovisko hlavného odborníka ministerstva pre
�pecializaèný odbor, v ktorom sa liek indikuje a tera-
peuticky pou�íva.

(3) �iados� o skupinové povolenie obsahuje okrem
údajov uvedených v § 2 ods. 2
a) zoznam �tátov, v ktorých je liek registrovaný, a cenu

lieku od výrobcu v príslu�nej národnej mene,
b) návrh preskripèných obmedzení, prípadne aj indi-

kaèných obmedzení,
c) terapeutické postavenie lieku,
d) údaje o prínose lieku pre terapeutickú prax,
e) písomné stanovisko výrobcu lieku k po�iadavke za-

bezpeèenia registrácie lieku v Slovenskej republike.

(4) Ak liek indikuje o�etrujúci lekár, ktorý je za-
mestnancom zdravotníckeho zariadenia ústavnej sta-
rostlivosti, k �iadosti o skupinové povolenie sa vyjadru-
jú subjekty uvedené v § 2 ods. 3.

(5) Ak liek indikuje o�etrujúci lekár, ktorý nie je za-
mestnancom zdravotníckeho zariadenia ústavnej sta-
rostlivosti, k �iadosti o skupinové povolenie sa vyjadru-
jú subjekty uvedené v § 2 ods. 4.

(6) Ak ide o opakovanú �iados� o skupinové povole-
nie lieku, ktorý u� bol povolený, predlo�í �iadate¾ o sku-
pinové povolenie ministerstvu správu o doteraj�ích vý-
sledkoch lieèby pacientov týmto liekom; v správe
uvedie zná�anlivos� lieèby pacientmi, výskyt a vyhod-
notenie ne�iaducich úèinkov lieku a odôvodnenie ïal-
�ieho pokraèovania lieèby po�adovaným liekom.

(7) Skupinové povolenie sa vydáva najviac na �es�
mesiacov.

§ 4

(1) �iados� o úhradu povoleného lieku (ïalej len
��iados� o úhradu�) predkladá �iadate¾ o úhradu po-
boèke zdravotnej pois�ovne v mieste bydliska poisten-
ca. K �iadosti o úhradu prilo�í individuálne povolenie
alebo skupinové povolenie vydané ministerstvom.

(2) �iados� o úhradu obsahuje okrem údajov uvede-
ných v § 2 ods. 2 èíslo individuálneho povolenia alebo
skupinového povolenia a dátum jeho vydania. K �ia-
dosti o úhradu sa vyjadrujú osoby uvedené v § 2 ods. 3
alebo 4 príslu�né pod¾a postupu ustanoveného pre
�iados� o individuálne povolenie a pre �iados� o skupi-
nové povolenie.

(3) �iadate¾ o úhradu v �iadosti o úhradu navrhne
formu zabezpeèenia povoleného lieku buï priamo od
výrobcu, alebo prostredníctvom ve¾kodistribútora ako
dodávku výrobcu alebo ve¾kodistribútora do
a) nemocniènej lekárne �iadate¾a o úhradu, ak �iadate¾

o úhradu má zriadenú nemocniènú lekáreò,
b) najbli��ej nemocniènej lekárne, ak �iadate¾ o úhra-

du nemá zriadenú nemocniènú lekáreò,
c) najbli��ej verejnej lekárne, ak �iadate¾ o úhradu je

poskytovate¾ ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

§ 5

(1) Revízny lekár zdravotnej pois�ovne (ïalej len �re-
vízny lekár�) skontroluje
a) aktuálny poistný vz�ah pacienta a zmluvný vz�ah

�iadate¾a o úhradu,
b) �iados� o úhradu po formálnej a vecnej stránke
a posúdi, èi nie je dostupný porovnate¾ný liek registro-
vaný v Slovenskej republike alebo iná terapeutická al-
ternatíva.

(2) Revízny farmaceut zdravotnej pois�ovne (ïalej
len �revízny farmaceut�) urèí najvhodnej�í spôsob
zabezpeèenia povoleného lieku, prednostne prostred-
níctvom nemocniènej lekárne. Ak sa povolený liek za-
bezpeèuje dodávkou do verejnej lekárne, revízny far-
maceut urèí, ak je to mo�né, v spolupráci s poistencom
verejnú lekáreò najbli��iu k miestu trvalého bydliska
poistenca alebo �iadate¾a o úhradu, ak sa liek podáva
v zdravotníckom zariadení.

(3) Revízny farmaceut po konzultácii s revíznym le-
károm rozhodne o úhrade povoleného lieku a svoj sú-
hlas alebo nesúhlas s úhradou povoleného lieku potvr-
dí na tlaèive �iadosti o úhradu podpisom a odtlaèkom
peèiatky zdravotnej pois�ovne. Súhlas alebo nesúhlas
s úhradou povoleného lieku potvrdí na tlaèive �iadosti
o úhradu aj riadite¾ poboèky zdravotnej pois�ovne.

(4) Poboèka zdravotnej pois�ovne v mieste trvalého
bydliska poistenca zabezpeèí odoslanie vybavenej �ia-
dosti o úhradu
a) �iadate¾ovi o úhradu,
b) nemocniènej lekárni alebo verejnej lekárni, ktorá

bola urèená na zabezpeèenie lieku a jeho výdaj, spo-
lu s kópiou individuálneho povolenia alebo skupino-
vého povolenia vydaného ministerstvom.

(5) Ak urèená nemocnièná lekáreò nie je pod¾a síd-
la v pôsobnosti poboèky zdravotnej pois�ovne pod¾a tr-
valého bydliska poistenca, vybavená �iados� o úhradu
a kópia individuálneho povolenia alebo skupinového
povolenia sa po�lú do poboèky zdravotnej pois�ovne,
v pôsobnosti ktorej je urèená nemocnièná lekáreò.

(6) Verejná lekáreò alebo nemocnièná lekáreò urèe-
ná zdravotnou pois�ovòou, ktorá vydala súhlas na
úhradu povoleného lieku, vydá liek poistencovi alebo
o�etrujúcemu lekárovi na základe písomného súhlasu
zdravotnej pois�ovne poistenca na úhradu povoleného
lieku.

(7) Zdravotná pois�ovòa je oprávnená v odôvodne-
ných prípadoch pri skupinovom povolení na základe
�iadosti poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti alebo
hlavného odborníka ministerstva pre �pecializaèný od-
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bor, v ktorom sa liek indikuje a terapeuticky pou�íva,
skupinovo rozhodnú� o úhrade povoleného lieku, o pre-
skripènom obmedzení a indikaènom obmedzení, pri-
èom nie je potrebný ïal�í individuálny súhlas na úhra-
du skupinovo povoleného lieku pre jednotlivých
pacientov.

§ 6

(1) Cenu povoleného lieku, do ktorej sa zahàòajú
ekonomicky oprávnené náklady na zabezpeèenie lieku,
vypoèíta dovozca.

(2) Ak povolený liek vydala nemocnièná lekáreò ur-
èená poboèkou zdravotnej pois�ovne, vystaví poskyto-
vate¾ zdravotnej starostlivosti, ktorého neoddelite¾nou
súèas�ou je nemocnièná lekáreò, faktúru poboèke
zdravotnej pois�ovne, ktorá vydala súhlas na úhradu

povoleného lieku. Prílohou k faktúre je dodací list od
dodávate¾a lieku do nemocniènej lekárne.

(3) Ak povolený liek vydala verejná lekáreò urèená
poboèkou zdravotnej pois�ovne, vystaví verejná leká-
reò poboèke zdravotnej pois�ovne spoloènú faktúru
s ostatnými liekmi; verejná lekáreò nahrá údaje zo
schválenej �iadosti o úhradu a z dodacieho listu v oso-
bitnej dávke na magnetický nosiè, ktorý pripojí k spo-
loènej faktúre s ostatnými liekmi.

(4) Zdravotná pois�ovòa vykonáva polroèné vyhod-
notenie úhrad povolených liekov.

§ 7

Táto vyhlá�ka nadobúda úèinnos� 1. decembra
2005.

Rudolf Zajac v. r.
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REDAKÈNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby

v nariadení vlády Slovenskej republiky è. 296/2005 Z. z., ktorým sa
ustanovujú po�iadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd

a limitné hodnoty ukazovate¾ov zneèistenia odpadových vôd a osobitných vôd

V prílohe è. 2 èasti C ukazovate¾ 11 má správne znie�:
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11. Zinok Zn µg/l 3006) 1 0006) Mesaène� �.
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