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Vec: Usmernenie k centrálnemu nákupu liekov ATC skupiny L01XC03, účinná látka 

Trastuzumab  

 
Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, 
 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „VšZP“) listom zo dňa 28.02.2019 
informovala poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ďalej len „PZS“) o ukončení centrálneho 
nákupu ku dňu 30.06.2019 nasledovných onkologických liekov: 

ATC skupina L01XC03, účinná látka Trastuzumab: 

 Herceptin 150 mg, plc ifc 1x150 mg, ŠUKL kód 05959, 
 Herceptin 600 mg, sol inj 1x5 ml, ŠUKL kód 6957A. 

 
Všetky vydané „Stanoviská k úhrade centrálne nakupovaného lieku“ ktorých platnosť  
pokračuje po 1.7.2019 a nebudú pokryté zo zásob centrálneho nákupu na uvedené 
lieky Herceptin 150 mg a Herceptin 600 mg, budú automaticky presunuté na 
„Stanovisko k úhrade lieku“ na Odbore centrálnych nákupov. V prípade, že PZS 
zostali zásoby liekov Herceptin 150 mg a Herceptin 600 mg z centrálneho nákupu, je 
potrebné ich dočerpať do 31.12.2019, vykazovať ich s nulovou cenou a s príznakom “P“.   
 
VšZP začne od 1.9.2019 z ATC skupiny L01XC03, účinná látka Trastuzumab, centrálny 
nákup biosimilárneho lieku KANJINTI s dohodnutou cenou v nasledovnej výške: 

 KANJINTI 150 mg prášok na infúzny koncentrát, ŠUKL kód 7943C, 
dohodnutá cena za 1 balenie 166,10 eur s DPH. 

Dohodnutá cena v centrálnom nákupe sa bude meniť ak sa zmení úhrada lieku KANJINTI 
v Zozname kategorizovaných liekov. 
Všetky už vydané „Stanoviská k úhrade lieku“ na liek KANJINTI 150 mg, ktorých 
platnosť pokračuje aj po dátume 1.9.2019 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 na 
príslušnú pobočku VšZP.    
V ojedinelých prípadoch, ak u PZS bude zásoba lieku KANJINTI 150 mg, ktorý si zakúpil na 
vlastné finančné náklady, VšZP uhradí PZS liek podaný v období od 1.9.2019 do 30.9.2019 
v cene maximálne 334,40 eur s DPH za 1 balenie.       
 



V prípade zmeny liečby poistenca z porovnateľného lieku ATC skupiny L01XC03 (prechod 
z lieku Herceptin na centrálne nakupovaný liek KANJINTI) je potrebné, aby PZS zaslal novú 
žiadosť o schválenie centrálne nakupovaného lieku KANJINTI na príslušnú pobočku VšZP, 
s ktorou má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 

Liek KANJINTI 150 mg, účinná látka Trastuzumab, ktorý bude od 1.9.2019 zaradený do 
centrálneho nákupu, je potrebné prednostne podávať a vykazovať v ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti. V medicínsky odôvodnených prípadoch, ak je nevyhnutné centrálne 
nakupovaný liek podať počas hospitalizácie, žiadame PZS vykazovať liek centrálne 
nakupovaný v súlade s Metodickým usmernením ÚDZS, ako pripočítateľnú položku s cenou 
nula a typom hospitalizácie „C“. 

Po ukončení centrálneho nákupu lieku Herceptin, v období od 1.7.2019 do 31.8.2019,  
VšZP hradí lieky z ATC skupiny L01XC03, účinná látka Trastuzumab nasledovne: 

 lieky parent. 150 mg: 

  Herceptin 150 mg, ŠUKL kód 05959 - 
cena za 1 balenie maximálne do výšky 
334,90 eur s DPH; 

  Herzuma  150 mg, SUKL kód 7703C - 
cena za 1 balenie maximálne do výšky 
332,00 eur s DPH; 

  Ogivri       150 mg, SUKL kód 9997C - 
cena za 1 balenie maximálne do výšky 
334,90 eur s DPH; 

  Kanjinti     150 mg, ŠUKL kód 7943C - 
cena za 1 balenie maximálne do výšky 
334,40 eur s DPH. 

 
 liek Herceptin 600 mg, ŠUKL kód 6957A: 

  
v prípade odberu prostredníctvom 
nemocničnej lekárne 

- 
cena za 1 balenie maximálne do výšky 
977,08 eur s DPH 

  
v prípade odberu prostredníctvom 
verejnej lekárne 

- 
cena za 1 balenie maximálne do výšky 
1.024,51 eur s DPH 

 
Od 1.9.2019 bude VšZP lieky z ATC skupiny L01XC03, účinná látka Trastuzumab 
nezaradené do centrálneho nákupu hradiť nasledovne: 

 lieky parent. 150 mg len do výšky ceny dohodnutej pre centrálny nákup lieku 
KANJINTI 150, aktuálne: 

  Herceptin 150 mg, ŠUKL kód 05959 

- 
cena za 1 balenie maximálne do výšky 
166,10 eur s DPH 

  Herzuma  150 mg, SUKL kód 7703C 

  Ogivri       150 mg, SUKL kód 9997C 

 
 liek Herceptin 600 mg, ŠUKL kód 6957A: 

  
v prípade odberu prostredníctvom 
nemocničnej lekárne 

- 
cena za 1 balenie maximálne do výšky 
977,08 eur s DPH 

  
v prípade odberu prostredníctvom 
verejnej lekárne 

- 
cena za 1 balenie maximálne do výšky 
1.024,51 eur s DPH 

 
V prípade potreby bližších informácií kontaktujte revízneho farmaceuta PharmDr. Annemarie 
Fülöp Laczi, e-mail annemarie.fuloplaczi@vszp.sk, tel. č. 02/20824 781, Mgr. Katarínu 
Rusnákovú, e-mail katarina.rusnakova@vszp.sk, tel. č. 02/20824 788. 
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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