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Vec: Oznámenie o centrálnom nákupe lieku Afinitor
Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
dovoľujeme si Vás informovať, že Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „VšZP“)
po ukončení procesu verejného obstarávania bude od 01.10.2019 zabezpečovať pre svojich
poistencov centrálnym nákupom nasledovné lieky:
ATC skupina L01XE10, účinná látka everolimus
 Afinitor 5 mg tablety, tbl 30x5 mg, ŠUKL kód 79395,
 Afinitor 10 mg tablety, tbl 30x10 mg, ŠUKL kód 79398
Všetky už vydané „Stanoviská k úhrade lieku“ na liek Afinitor, ktorých platnosť pokračuje aj
po dátume 1.10.2019 budú automaticky presunuté do centrálneho nákupu na Odbore
centrálnych nákupov. Po ukončení platnosti pôvodne vydaného „Stanoviska k úhrade lieku“
je potrebné zaslať novú žiadosť o úhradu lieku. Stanovisko k úhrade centrálne
nakupovaného lieku vydáva poisťovňa na obdobie maximálne 6 mesiacov.
Od 1.10.2019 zabezpečí VšZP lieky Afinitor pre svojich poistencov formou centrálneho
nákupu priebežnými dodávkami do nemocničnej alebo verejnej lekárne a poistencovi budú
vydané u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len „PZS“), ktorý ich z lekárne
prevezme na základe objednávky („žiadanky“). Lekár vydáva poistencovi liek na terapiu
v ambulancii v maximálnom množstve potrebnom na obdobie 3 mesiacov.
Objednávky na centrálny nákup uvedeného lieku môžete od 24.9.2019 zasielať na e-mailovú
adresu cnp.cnp@vszp.sk, vždy aspoň päť pracovných dní pred vydaním lieku pacientovi v
ambulancii. Objednávky zasielajte v štruktúre IČO PZS, ŠUKL kód lieku, počet balení lieku.
Požadované balenia lieku budú navážané na IČO PZS, nie na konkrétneho pacienta. Od
1.10.2019 budú vyššie uvedené lieky hradené len do výšky dohodnutej ceny v centrálnom
nákupe. V rámci centrálneho nákupu budú poskytovatelia uvedené lieky vykazovať ako
pripočítateľnú položku k výkonu s cenou nula, typ poistenca „P“, s príslušným počtom
základných vykazovacích jednotiek.
Lieky zaradené do centrálneho nákupu je potrebné prednostne podávať a vykazovať
v ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
Aktuálne informácie o centrálnych nákupoch sú uvedené na www.vszp.sk.
S pozdravom
Ing. Viera Ďurišová, v.r.
riaditeľka sekcie liekovej politiky
a centrálnych nákupov
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