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Stabilita úhrad nových i stávajících pacientů na 
biologics

a role biosimilars pohledem plátců ve SZP

… aneb všechno souvisí se vším



Zvláštnosti BS

•Registrační procesy – BS nemají studie 
bioekvivalence v plném rozsahu indikací -> 
nedůvěra části odborné veřejnosti

•Problematika patentové ochrany – v SPC přípravků 
nejsou uvedeny všechny indikace originálu

Co s tím?

•Použití v klinické praxi – v indikacích dle SPC, v 
indikací dle podmínek úhrady, nebo ještě jinak?

•Risk sharingová schémata – jak je aplikovat na BS?



Registrační procesy

• BS jsou vysoce podobné originálnímu přípravku

• V biokomparačních studiích se hodnotí, zda jsou BS klinicky 
významně odlišné od originálního přípravku

• Extrapolace účinnosti v indikacích, které nebyly předmětem 
studie

• Všechny BS jsou v EU centralizovaně registrované

• EMA má interní guidelines pro posuzování BS

https://www.ema.europa.eu/en/human-
regulatory/overview/biosimilar-medicines-overview

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/biosimilar-medicines-overview


Registrační procesy



Registrační procesy, př. rituximab

• Indikace dle SPC 

Mabthera, Truxima, Rixathon
• Nehodgkinské lymfomy
• Chronická lymfocytární leukemie
• Revmatoidní artritida
• Granulomatóza s polyangiitidou a mikroskopická 

polyangiitida
• Pemphigus vulgaris



Sdílení rizik mezi držiteli a plátci

Originální přípravek má pro stanovení úhrady dohodnuté RS 
schéma

• Má stejné schéma mít i BS, když má nižší cenu?

• Jak budou na trhu fungovat dva LP s jiným RS schématem?

• Jak vůbec nastavit RS pro BS?

• Lze snížení ceny pro BS promítat do kombinované terapie?

Př. BS anti TNF a mRA

Trastuzumab v kombinaci s pertuzumabem



Př. RS schémat

Limitace nákladů

SUKL hodnotí LP na vstupu jako by byl pouze jeden

Při vstupu BS je nutné vzít v potaz různou penetraci 
(patentová ochrana, apod.)

• Jak aplikovat limitaci jednotlivě pro BS ve srovnání s 
originálem?



Př. RS schémat

Limitace počtu hrazených cyklů

Nástroj pro nákladovou efektivitu, lze moderovat i BI

BS je používán dlouhodobě, je možné, že dojde ke změně BS v 
průběhu léčby 
(tendry nemocnic, dostupnost, apod.)

• Jak uplatnit limitaci cyklů? 

• Kdo bude hradit cykly, které přesáhnou stanovený limit?



Př. RS schémat

Nákladová efektivita

Snížení nákladů na kombinační terapii

snížení ceny BS – komponenta A, stagnace ceny originálu 
– komponenta B

• Zlepšení nákladové efektivity kombinace??



Jak dál s BS?

•Sjednocování hrazených indikací

•Sjednocování nákladů (zkrácené revize)

•Dostupnost není jen otázka ceny

•Nalézání způsobů, jak sjednotit podmínky pro vstup BS





Děkuji za pozornost

podrazilova@szpcr.cz


