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Oznámenie o ukon čení centrálneho nákupu lieku Avastin a Herceptin
Vážený poskytovatel' zdravotnej starostlivosti,
oznamujeme Vám, že platné rámcové zmluvy na obstarávanie vybraných
onkologických liekov budú mat' do konca februára 2015 do čerpaný finan č ný objem
a nový proces verejného obstarávania z administratívnych dôvodov nebude ešte
ukon čený. Z uvedeného dôvodu nebude Všeobecná zdravotná poist'ov ň a, a.s. (d'alej
len „VšZP")
od 1.3.2015 do 31.5.2015 pokra čovat' v centrálnom nákupe
nasledovných onkologických liekov
Avastin 25 mg/ml, con inf 1x4 m1/100 mg, kód C42389, ATC LO1XCO7
Avastin 25 mg/ml, con inf 1x16 m1/400 mg, kód C42415, ATC LO1XCO7
Taktiež z vyššie uvedených dôvodov VšZP nebude od 11.2.2015 do 31.5.2015
pokra čovat' v centrálnom nákupe liekov:
Herceptin 150 mg, plc info 1x150mg, kód CO5959, ATC LO1XCO3
Herceptin 600 mg/5 ml injek č ný roztok, sol inj 1x5m1, kód C6957A, ATC
LO1XCO3
Vyššie uvedené onkologické lieky po predchádzajúcom súhlase revízneho
lekára si poskytovatef zabezpe č í nákupom z vlastných zdrojov
Zárove ň upozorň ujeme na skuto čnost' spotrebovat' zásoby centrálne
nakupovaných liekov Avastin a Herceptin v období do 31.5.2015, ktoré poskytovatel'
vykáže v súlade s platným Metodickým usmernením úDZS. s príznakom „P"
a s nulovou cenou.
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S pozdravom

Ing. Marcel Forai, jvIPH
predseda predstavenstva
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