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ROZHODNUTÍ STÁTNÍHO ÚSTAVU PRO KONTROLU LÉČIV
O ZMĚNĚ ÚHRAD PŘÍPRAVKU
METOJECT® stříkačky v dávce 15mg a 25mg
____________________________________

V Brně dne 4.7.2018

Vážený pane profesore,

dovolte, abychom Českou gastroenterologickou společnost ČLS JEP informovali o rozhodnutí Státního
ústavu pro kontrolu léčiv, který ve správním řízení rozhodl o žádosti společnosti medac.

Dle Rozhodnutí SÚKL vyvěšeného dne 12.6.2018 se níže uvedeným formám přípravku

METOJECT® ve formě stříkaček v dávkách 15mg a 25mg
Kód SÚKL

0128246
0128256

Název léčivého přípravku

Doplněk názvu

METOJECT 50 MG/ML INJEKČNÍ ROZTOK V
PŘEDPLNĚNÉ INJEKČNÍ STŘÍKAČCE
METOJECT 50 MG/ML INJEKČNÍ ROZTOK V
PŘEDPLNĚNÉ INJEKČNÍ STŘÍKAČCE

50MG/ML INJ SOL ISP
1X0,30ML+J I
50MG/ML INJ SOL ISP
1X0,50ML+J I

mění podmínky úhrady ze zdravotního pojištění tak, že nově jsou stanoveny takto:
1

Úhrada
ze zdravotního
pojištění
292,- Kč
486,66 Kč

L/REV, DER, GIT
P: Léčba je hrazena v indikaci:
1) Těžká aktivní revmatoidní artritida při nedostatečném účinku maximální tolerované dávky perorální
formy methotrexátu či intoleranci perorální formy methotrexátu. Dále je léčba hrazena v indikacích
juvenilní idiopatická artritida a psoriatická artritida, je-li indikována léčba pomocí antirevmatik
modifikujících průběh onemocnění (DMARD).
2) Mírná až středně závažná chronicky aktivní Crohnova nemoc, která projevovala aktivitu a
symptomy po dobu nejméně 3 měsíců navzdory vysokým dávkám perorálních kortikosteroidů
(ekvivalent prednisonu minimálně 20mg/den). Léčba pokračuje a je hrazena u pacientů, kteří dosáhli
remise. Odezva na léčbu se zhodnotí po prvních 16 týdnech léčby a poté je odezva hodnocena
alespoň jednou za půl roku na běžné kontrole.
Očekáváme, že změna vstupuje v platnost od 1.8.2018.
Věřím, že tato změna přispěje k dalšímu zefektivnění péče o pacienty s Crohnovou chorobou a bude dobrou
zprávou nejen pro lékaře - gastroenterology, ale i pro jejich pacienty.

Přeji příjemný den
S pozdravem
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