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Vec: Usmernenie k centrálnemu nákupu liekov Eylea a Lucentis
Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „VšZP“) bude od 1.7.2020
zabezpečovať pre svojich poistencov centrálnym nákupom nasledovné lieky:
ATC skupina S01LA04:
 Lucentis 10mg/ml injekčný roztok v naplnenej inj. striekačke, sol inj 1x0,165
ml/1,65, kód 9706A
ATC skupina S01LA05:
 Eylea 40mg/ml inj. roztok v inj. liekovke, sol inj 1x0,1ml/4mg(liek.inj.skl.), kód
3407A
Na základe zaslaných žiadostí na uvedené lieky revízny lekár / revízny farmaceut
VšZP vydá „Stanovisko k úhrade centrálne nakupovaného lieku“ s platnosťou od
1.7.2020.
Všetky doteraz vydané stanoviská „Stanovisko k úhrade lieku“ na tieto lieky, ktorých
platnosť pokračuje po 1.7.2020 zostávajú nezmenené, poskytovateľ zdravotnej
starostlivosti (ďalej len „PZS“) si bude lieky zabezpečovať ako pripočítateľné položky
k výkonom, t.j. ako „A“ lieky, počas celej doby platnosti príslušného už vydaného
stanoviska „Stanovisko k úhrade lieku“.
Ak sa PZS rozhodne použiť centrálne nakúpený liek počas platnosti existujúceho
„ Stanovisko k úhrade lieku“, mailom nahlási na odbor centrálnych nákupov potrebné
údaje – meno poistenca, číslo stanoviska, počet nespotrebovaných balení lieku
z pôvodného stanoviska. Na základe tejto požiadavky vydá revízny farmaceut
odboru centrálnych nákupov „Stanovisko k úhrade centrálne nakupovaného
lieku“
V prípade potreby bližších informácií kontaktujte odbor centrálnych nákupov:
PharmDr. Annemarie Fűlȍp Laczi, e-mail:
02/20824 781
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Mgr. Katarína Rusnáková, e-mail: katarina.rusnakova@vszp.sk , tel. č. 02/20824 788
Objednávky na centrálny nákup uvedeného lieku môže PZS zasielať od 23.6.2020 na
e-mailovú adresu cnp.cnp@vszp.sk, vždy aspoň päť pracovných dní pred podaním
lieku pacientovi v ambulancii.
Objednávky zasielajte v štruktúre:
 číslo vydaného platného stanoviska „Stanovisko k úhrade centrálne nakupovaného
lieku
 ŠUKL kód lieku,
 počet balení lieku
Požadované balenia liekov budú dodávané na príslušného poistenca.
V rámci centrálneho nákupu uvedené lieky vykazuje PZS ako pripočítateľnú položku
k výkonu s cenou nula, typ poistenca „P“, s príslušným počtom základných
vykazovacích jednotiek.
Aktuálne informácie o centrálnych nákupoch sú uvedené na www.vszp.sk.
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