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Vec: Oznámenie o centrálnom nákupe lieku Faslodex  

Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, 
 
dovoľujeme si Vás informovať, že Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „VšZP“) 
po ukončení procesu verejného obstarávania bude od 01.09.2019 zabezpečovať pre svojich 
poistencov centrálnym nákupom liek Faslodex 250 mg injekčný roztok, sol inj 1x5 ml/250 
mg, ŠUKL kód 40812, ATC skupina L02BA03, účinná látka Fulvestrant. 
 
Z dôvodu dočerpania zásob lieku Faslodex 250 mg injekčný roztok nakúpeného 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej len „PZS“) vo vlastnej réžii, sa bude 
uplatňovať tzv. prechodné obdobie od 1.9.2019 do 30.09.2019, v tomto období bude VšZP 
uvedený liek hradiť PZS ako pripočítateľnú položku k výkonu s cenou za akú si liek nakúpil, 
maximálne však do výšky úhrady v Zozname kategorizovaných liekov. 
 
Dočerpanie zásob vyššie uvedených liekov nakúpených vo vlastnej réžii je potrebné 
vykazovať VšZP ako pripočítateľnú položku podľa platného Metodického usmernenia ÚDZS. 
 
Objednávky na centrálny nákup uvedeného lieku môžete od 23.08.2019 zasielať na e-
mailovú adresu cnp.cnp@vszp.sk, vždy aspoň päť pracovných dní pred podaním 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. 
 
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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