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Metódy zvládania výpadkov 
liekov 
Lieky  nie  sú  bežným  obchodným  artiklom.  Sú  nevyhnutnou 
súčasťou  poskytovanej  zdravotnej  starostlivosti  pre  pacientov  v 
ambulantnej  a  nemocničnej  sfére.  V priebehu tohto roku sa  stále 
častejšie stretávame s problémom, že sa mnohé, často esenciálne a 
vo  svojej  indikácii  nenahraditeľné  lieky  stávajú  nedostupnými. 
Vyžaduje to zmenu terapie a použitie alternatívneho lieku. 

Základnou  snahou  nemocničných  farmaceutov  je  zabezpečiť  pre 
hospitalizovaných  pacientov  bezpečný,  účinný,  kvalitný,  cenovo 
prijateľný  liek.  Predstavíme  si  niektoré  spôsoby  zvládania 
problémov  s  nedostupnými  liekmi  na  reálnych  príkladoch  z 
uplynulého obdobia.

Náhrada lieku alternatívnym liekom z inej 
farmakologickej skupiny
Aktuálne nedostupný Biseptol inj. (co-trimoxazol) je liekom voľby 
pri  l iečbe  infekcií  spôsobenými  G-  aeróbnou  baktériou 
Stenotrophomonas maltophilia, ktorá kolonizuje vlhké povrchy, ako 
močové  katétre,  endoskopy,  CVK,  hadičky  mechanickej  pľúcnej 
ventilácie  a  pod.  Po  podaní  stále  dostupného  perorálneho  co-
tr imoxazolu  sa  dosahuje  biologická  dostupnosť  b l ízka  
parenterálnemu podaniu,  podanie však nie je  možné u pacientov  
intubovaných  alebo  neschopných  prehĺtať.  Alternatívne,  nie  však 
rovnako optimálne, môžu byť v tejto indikácii parenterálne podané 
fluorochinolóny. 
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Príčiny výpadkov 

• jeden kľúčový dodávateľ 
substancií vrátane liečiva (Čína, 
India) 

• chýba dostačujúca lokálna 
produkcia liekov 

• falšované a nekvalitné lieky            
- potrebná prísnejšia regulácia 

• zvýšený dopyt zo strany pacientov 
- starnutie populácie 

Stratégie zvládania 
výpadkov 

• zvýšiť zásoby lieku na sklade 

• zmeniť dodávateľa 

• doviezť liek z inej krajiny 

• preveriť skutočnú potrebu lieku 

• IPL 

Riziká stratégií 
zvládania 

• navyšovanie zásob prenáša 
finančnú záťaž z farmaceutických 
firiem na zdravotnícke zariadenie 

• nemožnosť dodržania kúpno-
predajných zmluvných vzťahov 

• dovážané lieky sú finančne 
náročnejšie  

• IPL nie je vhodná pre všetky 
liekové formy 
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Aktuálne nedostupné lieky a ich možné alternatívy

Nákup lieku od alternatívneho dodávateľa
Nákupné ceny liekov vychádzajú z kúpno-predajných zmlúv uzavretých na základe verejnej súťaže. Sú to teda 
najnižšie ceny pri požadovanej kvalite lieku. Často sa opakuje situácia, že zmluvný dodávateľ v dôsledku výpadku 
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Graf 1: Príklady navyšovania nákladov na lieky z dôvodu nedostupnosti - prvý liek z dvojice je zazmluvnený
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Eptifibatide inf 100ml
Integrilin inf 100ml
Eptifibatide inf 10ml
Integrilin inf 10ml
Dobuject inj 5x5ml/250mg
Dobutamine Admeda inf 1x50ml/250mg
Linezolid Krka tbl 10x600mg
Linezolid Sandoz tbl 10x600mg
Sufentanil inj 10 inj µg/ml (registr.)
Sufentanil inj 10 inj µg/ml (neregistr.)

Tabuľka 1: Prehľad aktuálne nedostupných liekov a možnosti ich nahradenia

Nedostatkový 
liek

Liečivo Lieková forma Alternatívny liek Liečivo

Biseptol co-trimoxazol inj Biseptol tbl., Moloxin inf/
Levofloxacin inf

moxifloxacín
levofloxacín

Degan metoklopramid inj Torecan inj tietylperazín

Dobuject dobutamín inf Dobutamín Admeda inf dobutamín

Euthyrox levotyroxín tbl L-Thyroxin tbl levotyroxín

Framykoin/
Baneocin 

neomycín, bacitracín/
bacitracín

ung bez náhrady

Insuman Basal inzulín sol inj Insuman Basal náplň do pera inzulín

Iruxol mono klostridiopeptidáza A ung Nugel gél hydrogél s 
alginátom

Januvia sitagliptín tbl bez náhrady

Kaldyum 600 mg KCl cps s predĺženým 
uvoľňovaním

Kalium chloratum 500 mg tbl ent KCl

Linezolid 600 mg linezolid tbl len parenterálna forma - Zyvoxid 
inf, Linezolid inf

linezolid

Pleumolysin kodeín, saponíny gtt bez náhrady

Ranital ranitidín inj Quamatel inj famotidín

Ranital, Ranisan ranitidín tbl Famosan tbl famotidín
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vo výrobe liekov nedokáže dodať požadovaný liek a alternatívny liek má predajnú cenu vyššiu ako je zmluvná. 
Príkladom je 150 % navýšenie ceny pri nahradení nedostupného Eptifibatide inf za Integrilin inf. Niekedy je 
jedinou možnosťou dovoz neregistrovaného lieku na základe povolenia MZ SR z členskej krajiny v rámci EÚ, 
ktorý náklady za lieky tiež navyšuje. Napríklad k 12 % navýšeniu došlo v prípade dovážaného Sufentanil inj 10 µg/
ml za nedostupný registrovaný liek. Viac príkladov uvádza graf 1.

Individuálna príprava liekov 
V podmienkach nemocničnej lekárne je možné pripraviť určité liekové formy, ako sú roztoky, suspenzie, topické 
polotuhé lieky (masti, krémy, gély), čapíky, perorálne prášky. 

Niektoré  z  príkladov nahradenia  vypadnutých,  ale  aj  dlhodobo nedostupných HVL bez existencie  generika 
pomocou IPL uvádza tabuľka 2.

Použité skratky:

Zdroje:
• Postma, D.J., De Smet, P. A. G. M., Gispen-de Wied, Ch.C., Leufkens, H.G.M., Mantel-Teeuwisse, A.K. 

Drug  Shortages  From the  Perspectives  of  Authorities  and  Pharmacy  Practice  in  the  Netherlands:  An 
Observational Study. Frontiers in Pharmacology. October 2018. doi:10.3389/fphar.2018.01243.

• EAHP Position Paper on Medicines Shortages. June 2019. Available on https://www.eahp.eu/practice-and-
policy/medicines-shortages.

• EAHP's 2018 Survey on Medicines Shortages to improve patient outcomes. November 2018. 

Spracovala: PharmDr. Slávka Porubcová
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HVL - hromadne vyrábaný liek

IPL - individuálne pripravený liek

CVK - centrálny venózny katéter

EAHP - European Association of Hospital Pharmacists

MZ SR - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

EÚ - Európska únia

čas

Tabuľka 2: Prehľad niektorých IPL ako náhrad za nedostupné lieky

HVL IPL Spôsob podania Indikácia

Bactroban 
nosná masť

Ung. nasal Mupirocini 2% nazálne profylaxia a terapia stafylokokových 
infekcií, vrátane MRSA

Dormicum tbl. 
7,5mg

Sir. Midazolami 1mg/ml perorálne premedikácia pred diagnostickými a 
terapeutickými výkonmi

Emla 5% krém Gél 5% Lidokain, 0,5% Tetrakain lokálne lokálna anestézia

Entizol tbl. 250 
mg

Plv. Metronidazoli 250 mg perorálne ATB s účinkom najmä na anaeróbne 
baktérie 

____ Plv. Vancomycini 125 mg perorálne liečba infekcií Clostridium diff.

____ Supp. Acetylsalicylici 500 mg rektálne analgetikum, antipyretikum

____ Susp. Omeprazoli 2 mg/ml, 5 mg/ml perorálne PPI, lieková forma pre detských 
pacientov

https://www.eahp.eu/practice-and-policy/medicines-shortages
https://www.eahp.eu/practice-and-policy/medicines-shortages
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