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STANOVISKO 
Slovenskej asociácie výrobcov a dodávateľov diagnostických zdravotníckych 

pomôcok „in vitro“ SEDMA 
k pripravovanej kategorizácii zdravotníckych pomôcok 

skupiny D3 Testovacie prúžky na stanovenie glukózy v krvi glukomerom. 
 
 
V ostatnom čase dochádza v oblasti uhrádzania diagnostických prúžkov na stanovenie glykémie – teda 
bazálnej potreby diabetikov – k výrazne negatívnemu trendu: enormnému tlaku na zníženie cien. 
Tendencia je natoľko intenzívna, že v prípade odsúhlasenia predmetného návrhu by hrozilo, že na trhu 
zostanú len nekvalitné diagnostické prúžky a všetky z toho vyplývajúce problémy s vážnym a trvalým 
dopadom na ich zdravotný stav a z neho vyplývajúce možné dlhodobé a nezvratné následky. 
Konkrétne: v prípade tejto skupiny došlo v priebehu kalendárneho roku 2008 k zníženiu úhrady ZP zo 
770,00 Sk (25,56 €) na 529,60 Sk (17,58 €) čo predstavuje  zníženie o 31,2%, teda pokles vysoko 
presahujúci samotnými ministerstvami (zdravotníctva a financií) určených 12,9%. Je bezpochyby 
zrejmé, že ďalšie zníženie ceny od výrobcu a úhrady ZP povedie k inhibičnej cenovej úrovni a k 
výpadku v dostupnosti v súčasnosti kategorizovaných výrobkov, problémom zásobovania pacientov 
a z toho vyplývajúcim dôsledkom na ich zdravotný stav. Je preto viac ako otázne, či sa daným 
cenovým opatrením dosiahne úspora, ak drastický pokles ceny prúžkov a s nimi spojený pád kvality 
diagnostiky sekundárne prinesie vážne zdravotné komplikácie nie zanedbateľnému počtu diabetických 
pacientov. 
V tejto súvislosti tiež zdôrazňujeme, že za obdobie od r. 2006 do januára 2009 došlo k celkovému 
zníženiu cien a úhrad tejto skupiny o 45,9%. Presadením v súčasnosti navrhovaného zníženia by 
celkový pokles úrovne cien a úhrad predstavoval súhrnne varujúcich 52,8%. Detaily uvádzame 
v nasledovnej tabuľke: 
 

Úhrada prúžkov (SKK) 

 
  2006 2007 2007 

Oct 
2008 
Apr 

2008 
Jul 

Konvenčný režim, 50 prúžkov 874,90 808,70 720,00 529,60 529,60 
Intenzifikovaný režim,               
50 prúžkov 874,90 808,70 770,00 770,00 529,60 

 
Úhrada prúžkov (EUR) 

  2006 
Jan 

2007 
Jan 

2007 
Oct 

2008 
Apr 

2008 
Jul 

2009 
Jan 

2009 
Oct 

Konvenčný režim, 50 prúžkov 23,32 23,29 21,40 16,35 17,47 12,63 11,00 
Intenzifikovaný režim,           
50 prúžkov 23,32 23,29 22,89 23,77 17,47 12,63 11,00 

Kurz € / SKK 37,510 34,721 33,645 32,388 30,314 30,126 30,126 
 

Zmena úhrady a výmenného kurzu (%) 
  2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 
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Jan Jan Oct Apr Jul Jan Oct 
Konvenčný režim, 50 prúžkov 0,0% -0,1% -8,3% -29,9% -25,1% -45,9% -52,8% 
Intenzifikovaný režim,             
50 prúžkov 0,0% -0,1% -1,9% 1,9% -25,1% -45,9% -52,8% 

Kurz € / SKK 0,0% 7,4% 10,3% 13,7% 19,2% 19,7% 19,7% 
 
Pre porovnanie uvádzame, že úhrada prúžkov v ČR v súčasnosti je nasledovná (prepočítané kurzom 
NBS z 03.08.2009, 1€= 25,695 Kč): 
 

testovacie prúžky 50ks
úhrada ZP v 

Kč
cena od 

výrobcu v Kč úhrada ZP v €
cena od 

výrobcu v €
súčasná situácia v ČR 700,00 513,76 27,24 19,99
súčasná situácia v SR 17,57 12,63
rozdiel SR verzus ČR -55,1% -58,3%  

 
Ako z vyššie uvedených skutočností vyplýva, súčasná úroveň ceny od výrobcu a úhrady ZP v SR 
oproti ČR je o 55% resp. 58,3% nižšia. 
 
Nie nezanedbateľnou z tohto pohľadu je aj skutočnosť, že úhrada za glukomer klesla z 5000 Sk na 919 
Sk, čo predstavuje pre výrobcov ďalšie obrovské negatívum z pohľadu pokrytia svojich výrobných 
nákladov. 
 
Ako združenie firiem dovážajúcich do SR diagnostiku špičkovej úrovne veríme, že v záujme zdravia 
pacientov i prijateľného ekonomického vývoja v oblasti terapie diabetikov bude zachovaná súčasná 
úroveň úhrady ZP a cien od výrobcu a tým aj dostupnosť a výber kategorizovaných produktov v rámci 
skupiny D3. Bola by tým zachovaná starostlivosť o diabetických pacientov na úrovni súčasného stavu 
poznania. 
 
       Za členskú základňu 
 
 
       Ing. Vladimír Heriban, PhD. 
       predseda SEDMA 
 
členovia Asociácie SEDMA: 

1) Abbott Laboratories, s.r.o. 
2) Biomedica Slovakia, s.r.o. 
3) IMMUNOTECH, s.r.o. 
4) Roche Slovensko, s.r.o. 
5) Siemens, s.r.o. 
6) SYSMEX Slovakia, s.r.o. 
7) MEDESA SK, s.r.o. 
8) OXOID CZ, s.r.o. 


