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Vec: Usmernenie k centrálnemu nákupu lieku Tysabri   

Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, 
 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „VšZP“) kontinuálne zabezpečuje pre 
svojich poistencov centrálnym nákupom liek z ATC skupiny L04AA23 s účinnou látkou 
natalizumab :  
 

 TYSABRI 300 mg infúzny koncentrát, ŠUKL kód 35677; dohodnutá konečná cena 
1 041,70 eur s DPH 

 
 od 1.2.2022 začne centrálny nákup:  
  

 Tysabri 150 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke, ŠUKL kód 7495D,  
       dohodnutá konečná cena 1 041,70 eur s DPH 
 

 
Od 1.2.2022 budú v centrálnom nákupe obidva vyššie uvedené lieky Tysabri, v prípade 

zmeny liečby poistenca z porovnateľného lieku TYSABRI 300mg infúzny koncentrát na 
podávanie lieku Tysabri 150 mg injekčný roztok, je potrebné, aby poskytovateľ zaslal novú 
žiadosť o schválenie lieku v centrálnom nákupe. 
 

 
Objednávky na centrálny nákup lieku Tysabri 150 mg injekčný roztok v naplnenej 
injekčnej striekačke môže PZS zasielať od 26.1.2022 na e-mailovú adresu 

cnp.cnp@vszp.sk, vždy aspoň päť pracovných dní pred podaním lieku pacientovi v 
ambulancii.  
 
 
 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.  
 
Lieky zaradené do centrálneho nákupu je potrebné podávať a vykazovať v 
ambulantnej zdravotnej starostlivosti.  
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Dovoľujeme si upozorniť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na platnosť §79a  
ods. 1) písm. f) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého 
sú povinní podávať liek, ktorý obstarala zdravotná poisťovňa. Taktiež dávame do 
pozornosti aktuálne platný Príkaz ministra zdravotníctva SR č. 3/2021 zo dňa 
1.septembra 2021. 

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

Ing. Monika Begánová, MPH, MHA, v.r. 
riaditeľka úseku nákupu zdravotnej starostlivosti 
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