
 
 

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

K rukám ministra prof. MUDr.R.Prymuly, CSc. 

kopie: Mgr.Daniela Rrhamaniová 

vedoucí Oddělení léčiv a zdravotnických prostředků 
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128 01 Praha 2 

 

 

Věc: LP Acarizax – žádost o odložení vykonavatelnosti rozhodnutí 

                                                                                                                            

Praha, 1.října 2020 

 

 

Vážený pane ministře, 

 

    dne 22. 9. 2020 bylo vydáno rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví sp. zn.: L13/2018 (č. j.: 

MZDR21775/2018-2/FAR, sp. zn.: SUKLS156142/2016), kterým došlo ke zrušení rozhodnutí 

SÚKLu a tím i úhrady léčivého přípravku (LP) Acarizax. 

 

    Jedná se o přípravek ze skupiny alergenové sublingvální imunoterapie, který je určený k léčbě 

alergické rýmy způsobené roztoči domácího prachu u pacientů ve věku 12-65 let a souvisejícího 

alergického astmatu stejné etiologie u dospělých ve věku 18-65 let. V současnosti je tímto LP u nás 

léčeno odhadem asi 3000 pacientů. V důsledku toho dojde od 1.11.2020 k vyřazení LP Acarizax ze 

Seznamu hrazených léčivých přípravků, a tím u velké většiny léčených pacientů k předčasnému 

ukončení již započaté léčby z finančních důvodů. To povede  ke znehodnocení dosud vydaných 

nákladů na léčbu ( terapie musí trvat minimálně 3 roky bez přerušení - aplikace léku 1tabl. denně). 

Není možné převedení „rozléčených“ pacientů na jiný typ alergenové imunoterapie, ta by těmito 

musela být zahájena od začátku a tím by její cena byla ještě navýšena. 

Přerušení léčby může vést k návratu klinických projevů roztočové alergie (rýma, kašel a další 

respirační projevy), což v současné koronavirové pandemii bude významnou měrou komplikovat 

život našim pacientům léčeným LP Acarizax. 
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Vážený pane ministře, 

 

    víme, že je možné Vaším rozhodnutím dočasně pozastavit vykonavatelnost rozhodnutí MZd ČR.  

Žádáme Vás proto o vydání usnesení o pozastavení vykonatelnosti tohoto rozhodnutí ministerstva a 

o zahájení  přezkumného řízení k rozhodnutí zn.: L13/2018 (č. j.: MZDR21775/2018-2/FAR, sp. 

zn.: SUKLS156142/2016)  tak, aby léčivé přípravky Acarizax byly i po 1.11.2020 hrazeny. Jenom 

tímto opatřením dojde k nepřerušení kontinuity léčby, která je pro konečný pozitivní efekt 

alergenové imunoterapie velmi důležitá. 

 

     

Děkujeme za Vaše stanovisko 

                                                             

S pozdravem 
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