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Spotreba liekov na Slovensku v roku 2011 kopírovala trend 
predošlých rokov 
 
Bratislava 30.5.2012 
 
Do verejných a nemocničných lekární sa v minulom roku dostalo 153,5 mil. balení liekov. Ich 
hodnota dosiahla 1 129 mil. eur, čo v priemere predstavuje 7,35 eur na 1 balenie liekov. Vyplýva to 
z údajov Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) získaných na základe povinných štvrťročných 
hlásení distributérov liekov. Tento počet odzrkadľuje množstvo liekov dodaných do lekárenských 
zariadení, nie teda liekov, ktoré boli vydané pacientom. 
 
Počas sledovaných rokov (2000 -2011) sa počet balení dodaných liekov pohyboval v rozsahu medzi 
150 – 160 mil. balení. „Údaje o množstve zahŕňajú počet originálnych balení všetkých registrovaných 
liekov na Slovensku, teda liekov na lekársky predpis, voľnopredajných liekov a homeopatík,“ spresňuje 
PharmDr. Ján Mazag, riaditeľ Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, ktorý eviduje distribúciu liekov do 
slovenských lekární.  
 
Spotreba liekov kopíruje trend posledných rokov. Výnimkou bol len rok 2004, kedy došlo v dôsledku 
reformných opatrení k jej poklesu. Výška vynaložených prostriedkov mala, až na rok 2004, mierne 
stúpajúci charakter, ročný nárast hodnoty sa pohyboval v rozmedzí 10-15%. Kým v zimných 
mesiacoch spotreba liekov narastala, s prichádzajúcim letným obdobím zaznamenávala pokles. 
 

 
 
Najvyššia spotreba liekov bola v minulom roku zaznamenaná pri liekoch určených na liečbu 
kardiovaskulárnych ochorení, ochorení nervového systému, pohybového systému, tráviaceho traktu 
a respiračných ochorení. Pritom hodnota vynaložených prostriedkov bola najvyššia pri onkologických 
liekoch, ktorých spotreba bola v roku 2011 jedna z najnižších. 
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V slovenskej farmakoterapii výrazne dominuje používanie generických liekov, čo súvisí najmä 
s hľadaním najlacnejších alternatív dostupných v liečbe. Tento fakt vyvrcholil legislatívnym opatrením  
v decembri minulého roka, kedy bol prijatý nový zákon o lieku.  Ten umožňuje lekárom predpisovať 
pacientom len účinnú látku, na základe ktorej im lekárnik môže ponúknuť lacnejší liek.  Svoju úlohu 
tiež zohrala skutočnosť, že po vstupe Slovenska do Európskej únie sa na slovenský trh pomerne 
liberálnym spôsobom dostávajú nové lieky, a to v krátkom časovom úseku od ich zavedenia 
v materskej krajine. 
 

 
 
Najvyššiu spotreba generických liekov bola v roku 2011 zaznamenaná pri skupinách liekov, ktoré sa 
používajú na liečbu kardiovaskulárnych chorôb, neurologických chorôb, tráviacich ťažkostí a  
alergických stavov. „Kým spotreba generických liekov má na Slovensku približne 60-70% podiel, 
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v prípade nákladov je tento pomer obrátený a na ich spotrebu je vynaložených len 30-40% nákladov,“ 
konštatuje na základe dlhodobej analýzy spotreby liekov prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc. 
z Farmaceutickej fakulty UK, s ktorým ŠÚKL v otázke spotreby liekov spolupracuje. Originálne lieky 
dominujú najmä v liečbe kardiovaskulárnych ochorení. Najvyššie náklady sú pri originálnych liekoch 
zaznamenané pri liečbe onkologických ochorení. Pri ostatných skupinách liekov sa náklady pohybujú 
na hladine 20-50%. Používanie týchto liekov odzrkadľuje celkový zdravotných stav Slovákov. 
 
Viac informácií si môžete prečítať tu:  
http://www.sukl.sk/sk/o-nas/vzdelavacie-akcie/prezentacie-skolenia-a-kurzy-v-roku-2012/spotreba-
liekov-na-slovensku-v-roku-2011-odborna-studia?page_id=3009 
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