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Vec: Usmernenie k centrálnemu  nákupu lieku Erelzi   

 
 
Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, 
 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „VšZP“) bude od 1.8.2020 
zabezpečovať  pre svojich poistencov centrálnym nákupom nasledovné lieky: 
 
ATC skupina L04AB01, účinná látka etanercept: 
 

 Erelzi 50mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke, ŠUKL kód 
4606C  

 Erelzi 50mg injekčný roztok v naplnenom pere, ŠUKL kód 4610C  
 

Revízni lekári VšZP budú vydávať na základe poskytovateľom  t.č. zasielanej žiadosti 
o schválenie lieku Erelzi súčasne jedno stanovisko -  „Stanovisko k úhrade lieku“  
s dátumom platnosti do 31.7.2020 a s platnosťou od 1.8.2020  „Stanovisko k úhrade 
centrálne nakupovaného lieku“.  
 
Presun lieku Erelzi z už vydaných stanovísk „Stanovisko k úhrade lieku“  na 
„Stanovisko k úhrade centrálne nakupovaného lieku“ zabezpečí odbor centrálnych 
nákupov.  
 
V rámci centrálneho nákupu budú lieky Erelzi zabezpečované ako lieky „A“ , t.j. 
poskytovatelia ich budú vykazovať ako pripočítateľnú položku k výkonu s cenou nula, 
typ poistenca „P“ s príslušným počtom základných vykazovacích jednotiek. Lieky  
budú dodávané do nemocničných a verejných lekární maximálne na obdobie 3 
mesiacov a poistencovi budú vydané ošetrujúcim lekárom, ktorý ich z lekárne 
prevezme na základe objednávky („žiadanky“).  
 
Objednávky na centrálny nákup lieku Erelzi môžu poskytovatelia od 24.7.2020 
zasielať na e-mailovú adresu cnp.cnp@vszp.sk, vždy aspoň päť pracovných dní pred 
vydaním lieku pacientovi v ambulancii. Objednávky je potrebné zasielať  v štruktúre: 
 
 IČO PZS,  
 ŠUKL kód lieku,  
 počet balení lieku.  
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V prípade potreby bližších informácií kontaktujte odbor  centrálnych nákupov: 
 
PharmDr. Annemarie Fűlȍp Laczi, e-mail: annemarie.fuloplaczi@vszp.sk,                  
tel. č. 02/20824 781, 
Mgr. Katarína Rusnáková,  e-mail: katarina.rusnakova@vszp.sk , tel. č. 02/20824 788. 
 
V prípade zmeny liečby poistenca z porovnateľného lieku ATC skupiny L04AB01 na 
centrálne nakupovaný liek Erelzi, poskytovateľ zašle novú žiadosť o schválenie 
centrálne nakupovaného lieku Erelzi, na príslušnú pobočku VšZP, s ktorou má 
uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.       

Aktuálne informácie o centrálnych nákupoch sú uvedené na www.vszp.sk. 

 
 
    
 
 S pozdravom 

 
 

 
 

                                                                    MUDr. Beata Havelková, MPH, v.r.   
                                                                    riaditeľka sekcie liekovej politiky 
                                                                    a centrálnych nákupov    
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