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Vec: Usmernenie k centrálnemu nákupu liekov ATC skupiny L03AB08, interferón beta-1b
Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „VšZP“) Vám oznamuje že ku dňu
21.7.2019 ukončí centrálny nákup lieku:


Extavia 250 mikrogramov/ml, ŠUKL kód 5283A, ATC skupina L03AB08,
interferón beta-1b.

Zásoby centrálne nakúpených liekov Extavia je potrebné priebežne dočerpať, predpoklad
dočerpania je do 31.12.2019, vykazovať s nulovou cenou a s príznakom „P“.
Od 1.8.2019 bude VšZP zabezpečovať pre poistencov prostredníctvom centrálneho
nákupu liek:


Betaferon 250 mikrogramov/ml, ŠUKL kód 36545, ATC skupina L03AB08,
interferón beta-1b.

Pri zmene liečby poistenca z lieku ATC skupiny L03AB08 - prechod z lieku Extavia na centrálne nakupovaný liek Betaferon, je potrebné aby PZS zaslal novú žiadosť
o schválenie centrálne nakupovaného lieku Betaferon na príslušnú pobočku VšZP,
s ktorou má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Po ukončení centrálneho nákupu lieku Extavia, bude VšZP hradiť uvedený liek v prípade, že
si ho PZS zabezpečí z vlastných finančných prostriedkov do výšky ceny dohodnutej pre
centrálny nákup lieku Betaferon, od 1.8.2019 bude uvedená cena 383,78 eur s DPH.
V prípade zmeny (zníženia) stanovenej úhrady zdravotnej poisťovne (UZP) maximálne vo
výške 68% z platnej úhrady zdravotnej poisťovne (ÚZP) za 1 balenie.
Presuny už vydaných stanovísk na lieky v rámci ATC skupiny L03AB08 bude riešiť revízny
farmaceut PharmDr. Annemarie Fülöp Laczi, e-mail annemarie.fuloplaczi@vszp.sk, tel. č.
02/20824 781 a Mgr. Eva Faziková, e-mail eva.fazikova@vszp.sk , tel. č. 02/20824 620.
Lieky zaradené do centrálneho nákupu je potrebné prednostne podávať a vykazovať
v ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
Poisťovňou centrálne nakupované lieky sa nevykazujú ako DRG pripočítateľná
položka s kódom podľa Zoznamu kódov pripočítateľných položiek DRG.
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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