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Mimoriadne dovozy 
– problémy a riešenia
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21.10.2021 Bratislava

Mikuláš Dunda

Ľubica Keselyová

,,Viete nám vybaviť povolenie na mimoriadny dovoz ?“(povolenie na 

terapeutické použitie lieku) - nie nevieme

„Viete nám pomôcť s vybavením povolenia na mimoriadny dovoz“ – áno 

vieme. Dostupnosť,  cena,  expirácia, doba dodania.

,,Môžem vám poslať scan receptu k lieku na  MD?" – nie, recept nie je 

potrebný, potrebné je povolenie

,,Máte na sklade liek XY na mimoriadny dovoz?" – zvyčajne nie, zhruba 

90% liekov je na záväznú objednávku

„Zúčastnite sa verejného obstarávania týkajúceho sa liekov na 

mimoriadny dovoz?“-nie, maximálne prieskumov trhu

,,Čo je potrebné k  povoleniu na mimoriadny dovoz lieku???"
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Zákon č. 362/2011, § 46, ods.4

Terapeutické použitie humánneho lieku podľa odseku 3 povoľuje

ministerstvo zdravotníctva na základe žiadosti poskytovateľa

zdravotnej starostlivosti, ktorý liečbu indikuje, alebo z vlastného

podnetu, ak nie je dostupný porovnateľný humánny liek registrovaný

podľa odseku 1. Za terapeutické použitie povoleného humánneho

lieku je zodpovedný predpisujúci lekár. Na terapeutické použitie

humánnych liekov sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas

pacienta s terapeutickým použitím tohto humánneho lieku; tento

súhlas je súčasťou zdravotnej dokumentácie pacienta.

Zákon č.362/2011, § 46, ods.3

a) humánny liek registrovaný podľa odseku 1 na terapeutickú indikáciu, ktorá

nie je uvedená v rozhodnutí o registrácii humánneho lieku,

b) humánny liek, ktorý nie je registrovaný podľa odseku 1, na terapeutickú

indikáciu, ktorá je uvedená v rozhodnutí o registrácii humánneho lieku

vydaného príslušným orgánom iného členského štátu alebo tretieho štátu,

c) humánny liek, ktorý nie je registrovaný podľa odseku 1, na terapeutickú

indikáciu, ktorá nie je uvedená v rozhodnutí o registrácii humánneho lieku

vydaného príslušným orgánom iného členského štátu alebo tretieho štátu

alebo ktorá nie je týmto orgánom schválená,

d) skúšaný humánny liek pre pacienta, ktorý bol účastníkom klinického

skúšania, na obdobie od skončenia účasti tohto pacienta v klinickom skúšaní

do registrácie tohto humánneho lieku, ak malo užívanie skúšaného

humánneho lieku pre účastníka klinického skúšania pozitívne účinky a ak je

tento humánny liek bezodplatne poskytnutý zadávateľom klinického skúšania

alebo žiadateľom o registráciu tohto humánneho lieku.
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Vyhláška č. 507/2005

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. októbra 2005,

ktorou sa upravujú podrobnosti o povoľovaní terapeutického použitia

hromadne vyrábaných liekov, ktoré nepodliehajú registrácii,

a podrobnosti o ich úhrade na základe verejného zdravotného poistenia.

Vyhláška č. 507/2005

§ 3

(1) Pre skupinu pacientov možno povoliť terapeutické použitie

neregistrovaného lieku, ak je

a) liek nevyhnutný pre naliehavé poskytovanie zdravotnej starostlivosti (napr.

antidotum, diagnostikum),

b) liek registrovaný v Slovenskej republike na inú indikáciu, ako je požadovaná

indikácia; požadovaná indikácia musí byť v súlade s písmenom a).

(2) Žiadosť o povolenie terapeutického použitia neregistrovaného lieku pre

skupinu pacientov (ďalej len „skupinové povolenie“) podáva ministerstvu

poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý liek indikuje (ďalej len „žiadateľ o

skupinové povolenie“). K žiadosti pripojí aj stanovisko hlavného odborníka

ministerstva pre špecializačný odbor, v ktorom sa liek indikuje

a terapeuticky.
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• www.health.gov.sk/Clanok?skupinove-povolenia-na-

terapeuticke-pouzitie-neregistrovanych-liekov
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Ďakujem za pozornosť.


