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Vec: Usmernenie k úhrade lieku Mabthera v registrovanej terapeutickej indikácii podľa 

SPC lieku  

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „VšZP“) ukončila ku dňu 30.6.2019 
centrálny nákup  nasledovných biologických liekov: 

ATC skupina L01XC02, účinná látka Rituximab: 

 Mabthera   100 mg, con inf 2x100 mg, ŠÚKL kód 59839, 
 Mabthera   500 mg, con inf 1x50 ml/500 mg, ŠÚKL kód 46130, 

 
Úhrada pri  lieku Mabthera v registrovanej terapeutickej indikácii podľa SPC lieku :  
 
„Reumatoidná artritída, kde sa  Mabthera v kombinácii s metotrexátom indikuje na liečbu 
dospelých pacientov s aktívnou formou reumatoidnej artritídy ťažkého stupňa, ktorí neod- 
povedali adekvátne alebo netolerovali liečbu inými antireumatikami (DMARD), ktoré 
modifikujú priebeh choroby,vrátane jedného alebo viacerých inhibítorov tumornekrotizujú- 
ceho faktora (TNF). Mabthera podávaná v kombinácii s metotrexátom preukázala 
spomalenie progresie poškodenia kĺbov podľa rtg hodnotenia a zlepšenie fyzických funkcií. „ 
 
bude nasledovná: 
 
Od 1.9.2019 do 31.12.2019 bude VšZP hradiť uvedený liek vo vyššie uvedenej indikácii do 
výšky ceny dohodnutej s výrobcom lieku, resp. držiteľom registrácie: 
 
Mabthera 100 mg, kód ŠÚKL 59839, úhrada za 1balenie maximálne do výšky 287,74 € 
s DPH v prípade odberu prostredníctvom nemocničnej lekárne a 304,90 € s DPH v prípade 
odberu prostredníctvom verejnej lekárne,  
 
Mabthera 500 mg, kód ŠÚKL 46130 úhrada za 1balenie maximálne do výšky 721,30 € 
s DPH v prípade odberu prostredníctvom nemocničnej lekárne a 758,11 € s DPH v prípade 
odberu prostredníctvom  verejnej lekárne.  
 

 
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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