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Vec: Centrálny nákup lieku Ocrevus od 1.3.2020
Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
dovoľujeme si Vás informovať, že Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „VšZP“) po
ukončení procesu verejného obstarávania bude od 1.3.2020 zabezpečovať pre svojich
poistencov centrálnym nákupom liek Ocrevus 300 mg infúzny koncentrát, ŠUKL kód
6794C, ATC skupina L04AA36, okrelizumab.
Na základe Vami zaslanej žiadosti na uvedený liek budú revízni lekári VšZP s platnosťou od
1.3.2020 vydávať „Stanovisko k úhrade centrálne nakupovaného lieku“.
Presun lieku Ocrevus z už vydaných stanovísk „Stanovisko k úhrade lieku“ na „Stanovisko
k úhrade centrálne nakupovaného lieku“, ktorých platnosť pokračuje aj po dátume 1.3.2020
zabezpečí oddelenie centrálne nakupovaných liekov na základe pôvodného schválenia.
V prípade potreby bližších informácií kontaktujte oddelenie centrálnych nákupov:
Bc. Mária Čudejková, e-mail maria.cudejkova@vszp.sk , tel. č. 02/20824 232
Mgr. Eva Faziková, e-mail eva.fazikova@vszp.sk, tel. č. 02/20824 620,
Objednávky na centrálny nákup uvedeného lieku môžete od 24.2.2020 zasielať na e-mailovú
adresu cnp.cnp@vszp.sk, vždy aspoň päť pracovných dní pred podaním lieku pacientovi v
ambulancii. Objednávky zasielajte v štruktúre:
 IČO PZS,
 ŠUKL kód lieku,
 počet balení lieku.
Požadované balenia lieku budú navážané na konkrétneho pacienta. V rámci centrálneho
nákupu budú poskytovatelia uvedené lieky vykazovať ako pripočítateľnú položku k výkonu
s cenou nula, typ poistenca „P“, s príslušným počtom základných vykazovacích jednotiek.
Lieky zaradené do centrálneho nákupu
v ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

je

potrebné

podávať

a

vykazovať

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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