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Vec: Oznámenie o ukončení centrálneho nákupu lieku Mabthera a Herceptin
Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
dovoľujeme si Vás informovať, že Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „VšZP“)
dňom 30.6.2019 ukončí centrálny nákup nižšie uvedených onkologických liekov z dôvodu
ukončenia platnosti rámcovej dohody na ich nákup:
ATC skupina L01XC02, účinná látka Rituximab:




Mabthera 100 mg, con inf 2x100 mg, ŠUKL kód 59839,
Mabthera 500 mg, con inf 1x50 ml/500 mg, ŠUKL kód 46130,
Mabthera 1400 mg, sol icu 1x11,7 ml/1400 mg, ŠUKL kód 9687A,

ATC skupina L01XC03, účinná látka Trastuzumab:



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

Vaše požiadavky, ktoré zasielate do VšZP na dodanie uvedených liekov, môže VšZP formou
objednávky u zmluvného dodávateľa vybaviť len do tohto dátumu.
Revízni lekári VšZP budú vydávať na základe Vami t. č. zasielanej žiadosti o schválenie lieku
súčasne „Stanovisko k úhrade centrálne nakupovaného lieku“ s dátumom platnosti do
30.6.2019 a súčasne od 1.7.2019 „Stanovisko k úhrade lieku“.
Vyššie uvedené onkologické lieky po predchádzajúcom súhlase revízneho lekára si
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti od 1.7.2019 zabezpečí nákupom z vlastných zdrojov
a vykáže ich ako pripočítateľnú položku k výkonu s nákupnou cenou podľa platného
Metodického usmernenia UDZS.
Dočerpanie zásob centrálne nakúpených liekov Mabthera a Herceptin je potrebné vykazovať
VšZP s nulovou cenou a s príznakom „P“ v zmysle Metodického usmernenia ÚDZS.
Usmernenie k už vydaným stanoviskám „Stanovisko k úhrade centrálne nakupovaného
lieku“, ktorých platnosť pokračuje aj po ukončení centrálneho nákupu, t. j. po 30.06.2019
Vám zašleme dodatočne.
S pozdravom
Ing. Viera Ďurišová, v.r.
riaditeľka sekcie liekovej politiky
a centrálnych nákupov
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