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Vec: Oznámenie o ukončení centrálneho nákupu lieku Revlimid 

Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, 
 
dovoľujeme si Vás informovať, že Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „VšZP“) 
dňom 31.3.2019 ukončí centrálny nákup nižšie uvedených liekov z ATC skupiny L04AX04, 
účinná látka Lenalidomid: 

 Revlimid   5 mg, ŠUKL kód 43533,  Revlimid 15 mg, ŠUKL kód 43535, 
 Revlimid 10 mg, ŠUKL kód 43534,  Revlimid 25 mg, ŠUKL kód 43536. 

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 
31.3.2019 a súčasne od 1.4.2019 „Stanovisko k úhrade lieku“. 
 
Dočerpanie zásob centrálne nakúpených liekov Revlimid je potrebné vykazovať VšZP 
s nulovou cenou a s príznakom „P“ v zmysle Metodického usmernenia ÚDZS. 
 
Ak sa po uvedenom termíne ukončenia centrálneho nákupu lieku Revlimid, nebudú u 
poskytovateľa nachádzať tieto lieky z centrálneho nákupu, je potrebné pacientovi vystaviť 
lekársky predpis, na základe ktorého si liek vyberie vo verejnej lekárni. Poskytovateľ zároveň 
požiada VšZP o zmenu už vydaného stanoviska „Stanovisko k úhrade centrálne 
nakupovaného lieku“, ktorého platnosť pokračuje aj po ukončení centrálneho nákupu, na 
„Stanovisko k úhrade lieku“. Tieto požiadavky na zmenu stanoviska je potrebné zaslať na 
oddelenie centrálne nakupovaných liekov  MUDr. Kataríne Bednárikovej (tel. č. 
02/20824 807, e-mail katarina.bednarikova@vszp.sk) a PharmDr. Annemarie Fülöp Laczi 
(tel. č. 02/20824 781, e-mail annemarie.fuloplaczi@vszp.sk). V požiadavke je potrebné 
uviesť číslo vydaného platného stanoviska, požadované počty balení a dátum začiatku 
platnosti stanoviska „Stanovisko k úhrade lieku“. 
 
S pozdravom 
 

Ing. Viera Ďurišová, v.r. 
riaditeľka sekcie liekovej politiky  
a centrálnych nákupov 
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