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starostlivosť v Nemecku. Štúdia ukázala, že kvalitná pridaná očakávaná dĺžka života je o 0,19
roka dlhšia u pacientov v rámci TP v porovnaní
so štandardnou terapiou (2,64 vs. 2,83 roka),
pričom bolo na TP potrebné vynaložiť o 1700
EUR viac v porovnaní so štandardnou terapiou,
čo viedlo ku pridaným nákladom na TP vo výške
8900 EUR na jeden rok so zlepšenou kvalitou
života (QALY). Terapeutické programy na liečbu
CHSZ síce predlžujú očakávanú dĺžku života
o cca 84 dní, no ich nákladová efektivita je
diskutabilná. Problematika terapie CHZS zlyhávania srdca sa skúma a hodnotí z rôznych
hľadísk a nákladové parametre nemusia ani
zďaleka vychádzať tak pozitívne, ako napríklad
v prípade FE štúdií s karvedilolom.
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Novinky vo farmakoterapii: Kategorizácia od 1. júla 2009
Ing. Mgr. Dagmar Hroncová
Nekomerčné vzdelávacie centrum Mediforum, Bratislava
S účinnosťou od 1. júla 2009 je v zozname liečiv a liekov hradených alebo čiastočne hradených na základe zdravotného poistenia zaradených
niekoľko nových liekov. U jedného lieku na kardiovaskulárne ochorenia dochádza k rozšíreniu možností preskribcie pre interných lekárov.
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Xarelto (rivaroxaban) sa používa na prevenciu žilových tromboembolických príhod
u dospelých pacientov, ktorí podstúpili elektívny chirurgický výkon na nahradenie bedrového
alebo kolenného kĺbu a sú vystavení vysokému
riziku tvorby krvných zrazenín v žilách. Účinná
látka rivaroxaban je vysoko selektívny priamy
inhibítor faktora Xa, ktorý sa zapája do produkcie
trombínu. Trombín je pre celkový proces zrážania
krvi najdôležitejší. Blokáciou faktoru Xa sa preruší
vnútorná a vonkajšia cesta kaskády zrážania krvi,
čím sa inhibuje tvorba trombínu a znižuje sa riziko tvorby krvných zrazenín v žilách. Rivaroxaban
neinhibuje trombín (aktivovaný faktor II) a nedokázali sa žiadne účinky na trombocyty. Xarelto
sa podáva perorálne. Preskribčné obmedzenie
(PO): ORT, UCH.
Xefo (lornoxikam) je nesteroidný protizápalový a protireumatický liek s analgetickými vlastnosťami (NSAIDs), patriaci do triedy
oxikamov. Xefo vo forme klasických tabliet je
indikovaný na krátkodobú úľavu akútnej slabej až stredne silnej bolesti a symptomatickú
úľavu bolesti a zápalu pri osteoartritíde a reumatoidnej artritíde. Lieková forma Xefo Rapid
s rýchlejším nástupom účinku má registrovanú
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indikáciu na krátkodobú úľavu akútnej slabej
až stredne silnej bolesti. Liek vo forme injekčného roztoku je určený na krátkodobú liečbu
akútnej slabej až miernej bolesti v prípadoch
nemožnosti perorálnej liečby. Mechanizmus
účinku lornoxikamu prevažne s súvisí s inhibíciou syntézy prostaglandínov vedúcej k desensitizácii periférnych nociceptorov a následnému potlačeniu zápalu. Predpokladá sa taktiež
centrálny účinok na nocicepciu nezávislý od
protizápalových účinkov. PO pre tablety: bez
preskribčného obmedzenia. PO pre injekčný
roztok: CHI, NEU, ORT, REU.
Oftaquix (levofloxacín) vo forme očnej
instilácie sa používa u detí vo veku od jedného
roka a u dospelých na lokálnu liečbu vonkajších
bakteriálnych očných infekcií, ktoré vyvolali mikroorganizmy citlivé na levofloxacín. K najčastejším typom infekcií v tejto oblasti patria zápaly
spojoviek. Levofloxacín je antibakteriálne liečivo zo skupiny fluorochinolónov, ktoré inhibuje
bakteriálny typ II topoizomeráza-DNA gyrázy
a topoizomerázy IV. Pri indikovaní Oftaquixu je
potrebné venovať pozornosť oficiálnym odporúčaniam na správne použitie antibakteriálnych
liečiv. PO: OPH.

Preskribčné obmedzenie je rozšírené
o interných lekárov pri lieku Procoralan
(ivabradín). Liek je indikovaný na symptomatickú liečbu chronickej stabilnej anginy pectoris
u pacientov s normálnym sínusovým rytmom,
u ktorých sú kontraindikované, alebo nie sú
tolerované betablokátory. Jediný vplyv ivabradínu na srdce spočíva v znižovaní srdcovej
frekvencie. Ivabradín účinkuje inhibíciou If
kanálov v sínusovom uzle, ktorý riadi srdcové sťahy a reguluje srdcovú frekvenciu. Ak sú
tieto kanály blokované, srdcová frekvencia sa
znižuje, srdce menej pracuje a stačí mu menej
okysličená krv. Procoralan tak zmierňuje prejavy
anginy pectoris alebo zabraňuje ich vzniku.
PO: INT, KAR.
Referencie:
www.emea.europa.eu
www.mzsr.sk, www.sukl.sk
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