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LIEKY — PODUJATIE

Nemôžeme očakávať, že 
nové lieky budú lacnej-
šie. Hoci je viditeľný 
tlak na výrobcov, aby 
znižovali cien. 

„Žiaľ, lieky nerastú na stromoch. Ich 
výskum a vývoj je dlhý, riskantný a dra-
hý,“ povedal Peter Musil, predseda pred-
stavenstva SAFS. Poukázal, že obdobie 
výskumu a vývoja jedného lieku, teda ob-
dobie od momentu, keď vedci preskúma-
jú 5-tisíc až 10-tisíc molekúl, až po dobu, 
keď sa liek dostane na trh, trvá približne 
10 až 13 rokov a v priemere stojí jednu mi-
liardu eur. Patentová ochrana, ktorá má 
zabezpečiť, aby sa vynaložené prostried-
ky investorovi mohli vrátiť, trvá dokopy 
20 rokov. Potom môžu začať vyrábať lieky 
s identickou účinnou látkou aj spoločnos-
ti, ktoré sa na jeho výskume nepodieľali. 
„Či sa tie investície vrátia, je vždy veľmi 
otázne. Len každé tretie liečivo z desia-
tich uhradí svoje náklady,“ pridal Musil. 
V porovnaní s ostatnými odvetviami však 
investuje farmaceutický priemysel do vý-
skumu a vývoja najvyšší podiel zo svojich 
čistých tržieb – približne 16 percent.

Lieky na Slovensku sa pohybujú 
v priemere na úrovni druhej až tretej 
najnižšej ceny v Európskej únii, náš trh 
s liekmi patrí v rámci EÚ medzi tie najre-
gulovanejšie, najmä na úrovni cenotvor-
by a systému úhrad. Napriek tomu je pre 
pacientov na Slovensku v súčasnosti do-
stupná väčšina najmodernejších liekov.

Farmaceutický priemysel však prechá-
dza obdobím bez prevratných inovácií.

„Vízie nie sú pesimistické, ale ani op-
timistické,“ vravel Adam Hlôška, gene-
rálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej 
politiky Ministerstva zdravotníctva SR. 
„Po období prevratných inovácií čaká-

Ako prebieha výskum a vývoj nových liekov 
z pohľadu farmaceutických fi riem a štátu? 
Aká je efektívnosť verzus cena lieku? 
Čo slovenský trh s liekmi očakáva vo vývoji 
v najbližšej budúcnosti? Diskutovalo sa na 
Business Leaders Clube, ktorý magazín Forbes 
organizoval v spolupráci s exkluzívnym partnerom 
ČSOB a hlavným partnerom Slovenskou asociáciou 
farmaceutických spoločností orientovaných 
na výskum a vývoj (SAFS).
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me, či sa farmaceutický priemysel opäť 
pochlapí a niečo vymyslí. Ak príde niečo 
prelomové, pre štát to potom bude vý-
zva, aby to bol schopný hradiť.“

Podľa profesora Pavla Jarčušku z Kli-
niky infektológie a cestovnej medicíny 
košickej Univerzitnej nemocnice L. Pas-
teura niekedy farmaceutický priemy-
sel ani nemá záujem lieky vyvíjať. „Keď 
bolo Švédsko predsedníckou krajinou 
Európskej únie, tak sa prvýkrát roz-
hodlo, že EÚ bude sponzorovať farma-
ceutické fi rmy, aby vyvíjali nové anti-
biotiká. Ich vývoj totiž dnes neprinesie 
návratnosť nákladov, ktoré sa vynaložili 
na výskum,“ povedal.

Na ministerstve v ostatnom čase rie-
šia mieru inovatívnosti a cenu za inova-
tívnosť. „Keď prišli prvé veľké onkolo-
gické lieky, predĺžili človeku výrazným 
spôsobom život. A cena za to nebola 
taká výrazná, ako keď teraz prídu lieky 
predlžujúce život o dva až tri týždne 
a stojí to neskutočné peniaze. Napríklad 
mesiac liečby vyjde na 500-tisíc eur,“ 
vravel Hlôška.

Profesor Ján Kyselovič z Farmaceu-
tickej fakulty UK v Bratislave poukázal 
na budúcnosť personalizovanej medicí-
ny a skríningu DNA, ktorého cieľom je 
predčasne identifi kovať jedincov ohro-
zených rizikom určitej choroby. „Dostá-
vam otázky, že ľudia si ho chcú nechať 
urobiť. Jeho cena je tisíc eur. Bude mať 
štát peniaze, aby v priebehu desiatich 
rokov urobil skríning DNA všetkým na-
šim pacientom?“

Prvoradým cieľom originálnych far-
maceutických spoločností je prinášať naj-
modernejšiu liečbu. Výskum sa nezasta-
ví ani po tom, čo bol liek uvedený na trh 
a pokračuje v tzv. postmarketingových 
štúdiách. Stáva sa, že práve v tomto štádiu 
sa objaví nová možnosť použitia lieku.

„PÄTNÁSŤ PERCENT ťažko chorých pacientov minie 
viac ako 80 percent dostupných fi nančných zdrojov. 
Je to veľa alebo málo?“

„FARMACEUTICKÉ 

FIRMY NIE SÚ 

NEZISKOVÉ 

ORGANIZÁCIE. 

Jedným z ich základných 
cieľov je vyvíjať také lieky, 
z ktorých budú hradiť 
ďalší výskum, ale musia 
z toho aj niečo mať.“

„NEDÁ SA UROBIŤ 

TAKÝ JEDNODUCHÝ 

MODEL, že 80 percent 
zo štátneho rozpočtu 
sa bude používať na 
klasickú terapiu a 20 
percent na inovatívnu?“

„OTÁZKA ZNIE, AKO ROZOZNÁME, ŽE LIEK 

JE PRELOMOVÝ. V danej chvíli si to možno ani 
neuvedomíme. Keď Fleming objavil penicilín, dlhé 
roky sa nič nedialo, až dovtedy, kým americká 
armáda v druhej svetovej vojne potrebovala reálne 
liečiť ranové infekcie a ťažké pneumónie.“

„MÁLOKTO SI UVEDOMUJE, že zhruba pred 
120 rokmi bola priemerná dĺžka života na Slovensku 
takmer o 20 rokov kratšia. Z nich viac ako polovicu 
pridali vakcíny a antibiotiká, čo sú dnes bežné lieky.“
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Všetky nové lieky, ktoré sa 
zavádzajú, sú v niečom lepšie,  
zaznelo na konferencii. 
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