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Novinky v kategorizácii od 1. apríla 2008
Dagmar Hroncová
Nezávislé vzdelávacie centrum Mediforum, Bratislava
Od 1. apríla 2008 vstúpilo do platnosti Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPL0108-07629/2008-OL z 19. mar
ca 2008, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného
poistenia (tzv. kategorizačný zoznam). Opatrenie prinieslo viacero zmien a noviniek pre terapeutickú prax a preskripciu.
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Nové liečivá (účinné látky)
Naglazyme (galsulfáza) je liečivo indikované
na dlhodobú enzýmovú substitučnú liečbu u pacientov s potvrdenou diagnózou Mukopolysacharidózy
VI známou ako Maroteaux-Lamyho syndróm. Ide
o zriedkavú a progresívnu lyzozómovú genetickú
poruchu. Preskripčné obmedzenie (PO): PED.
Rasilez (aliskiren) sa používa na liečbu esenciál
nej hypertenzie. Aliskiren je inhibítor enzýmu renín,
ktorý sa v tele podieľa na tvorbe látky angiotenzín I.
Zablokovanie tvorby angiotenzínu I spôsobuje vazodilatáciu, takže krvný tlak klesá. PO: INT, KAR, NEF.
Altargo (retapamulín) je antibiotická dermálna
masť. Obsahuje účinnú látku retapamulín zo skupiny
pleuromutilínov. Používa sa na krátkodobú liečbu
povrchových kožných infekcií. Môže sa použiť na
liečbu impetiga, malých infikovaných lacerácií, abrázií a zošitých rán. PO: DER.
Inovelon (rufinamid) je antiepileptikum určené na podpornú liečbu pacientov od 4 rokov veku

s Lennox-Gastautovým syndrómom, ktorý je
zriedkavý, ale patrí k najzávažnejším formám epilepsie u detí. Inovelon je označený za liek na ojedinelé
ochorenia. PO: NEU.
Novo zaradené vakcíny
Cervarix je druhou vakcínou chrániacou pred
ochoreniami spôsobenými infekciou ľudským papilomavírusom (HPV) typu 16 a 18, ktoré sú zodpovedné za približne 70 % prípadov rakoviny krčka maternice. Vakcína je určená na ochranu dievčat a žien
vo veku 10 až 25 rokov, pričom čiastočná úhrada
poisťovní pre obe vakcíny sa v súčasnosti vzťahuje
na 12-ročné dievčatá. PO: PED.
Rotateq prichádza ako druhá vakcína na prevenciu rotavírusovej gastroenteritídy u dojčiat od
veku 6 týždňov. Rotavírusy sú najčastejšou príčinou
závažných hnačkových ochorení u dojčiat a malých
detí a túto infekciu prekonajú prakticky všetky deti do
5 rokov. PO: PED.

Lieky uvoľnené pre praktických
všeobecných lekárov
z preskripčného obmedzenia
Rectogesic je antihemoroidikum na lokálne použitie vo forme rektálnej maste s obsahom účinnej
látky glycerolnitrát. Masť pomáha pri úľave od bolesti spôsobenej chronickými análnymi fisúrami. Má
sa použiť po zlyhaní konzervatívnej liečby akútnych
symptómov análnej fisúry.
Ing. Mgr. Dagmar Hroncová
nezávislé vzdelávacie centrum Mediforum
Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava
e-mail: dagmar.d.hroncova@gsk.com
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ŠESŤDESIAT ROKOV WHO
Bratislava, 4. 4. 2008
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)
je špecializovaná agentúra Organizácie spo
jených národov, ktorá má vedúce postave
nie v oblasti verejného a globálneho zdravia.
Oficiálne vznikla 7. apríla 1948, keď vstúpila do
platnosti Ústava Svetovej zdravotníckej organi
zácie. Odvtedy oslavuje WHO a s ňou celý svet
v tento deň Svetový deň zdravia.
V období vzniku WHO čelilo verejné zdravotníctvo skľučujúcej úlohe obnoviť základné zdravotnícke služby v krajinách zničených vojnou.
Zakladatelia WHO si však boli vedomí širšieho poslania novovzniknutej organizácie. Vybudovaním
celosvetového informačného systému a databáz o stave zdravia, o chorobách, trendoch ich rozvoja a spôsoboch šírenia, o determinantoch, ktoré
sa podieľajú na ich vzniku, vytvorila WHO predpoklad na zlepšovanie zdravia ľudí vo svete.
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tlačová správa
Systematickým prístupom ku kontrole prenosných ochorení sa dosiahla nielen eradikácia
niektorých z nich (napr. kiahne celosvetovo, poliomyelitída v Európe), ale vďaka postupnému zavedeniu primárnej prevencie (očkovania) vo všetkých
štátoch výrazne poklesol výskyt tých, ktoré boli ešte v minulom storočí zodpovedné za väčšinu úmrtí vo svete. V súčasnosti sa práca WHO rovnako
intenzívne sústreďuje na boj proti neprenosným
ochoreniam.
Výsledkom práce WHO je aj univerzálny systém klasifikácie príčin chorôb, poranení a úmrtí,
štandardy pre liečivá, systém generických názvov pre farmaceutické produkty, medzinárodné
zdravotné predpisy, medzinárodne, odborné odporúčania a usmernenia (guideliny), ktoré sú inkorporované do medzinárodných zmlúv a národných
zákonov v oblasti zdravotníctva. Nenahraditeľná je

práca WHO v oblasti podpory rozvoja medzinárodnej zdravotníckej infraštruktúr a budovania národných zdravotníckych systémov.
Princípy rovnosti, solidarity a spravodlivosti sú
od začiatku existencie WHO jej základnými hodnotami. Záväzok rozšíriť dostupnosť dobrej zdravotníckej starostlivosti pre všetkých vrátane chudobných, marginalizované a inak znevýhodnených
vyjadrili členské štáty najsilnejšie v základnom politickom dokumente WHO Zdravie pre všetkých do
roku 2000, v jeho následnej aktualizácii Zdravie pre
všetkých v 21. storočí, a najnovšie v Miléniových
rozvojových cieľoch. Pod všetky sa – ako pod svoj
záväzok – podpísala aj Slovenská republika.
MUDr. Darina Sedláková, MPH
riaditeľka Kancelárie WHO v Slovenskej republike
e-mail: dse@euro.who.int
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