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Vec: Oznámenie o ukončení centrálneho nákupu lieku Norditropin Nordiflex 

Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, 
 
Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s. (ďalej len „VšZP“) bolo doručené od  zástupcu výrobcu 
Novo Nordisk Slovakia s.r.o. oznámenie o výpadku v zásobovaní liekom Norditropin 
Nordiflex 5mg a Norditropin Nordiflex 10mg v roku 2023, oznam je v prílohe tohto listu.  
Na základe uvedeného bude ukončený centrálny nákup rastových hormónov:     
 
ATC skupina H01AC01, účinná látka Somatotropin,  
 

 Norditropin NordiFlex 10mg/1,5 ml,               ŠUKL kód 1679D 

 Norditropin NordiFlex   5mg/1,5 ml,               ŠUKL kód 1676D 
 
 
VšZP zabezpečí centrálnym nákupom pre svojich poistencov lieky Norditropin 
Nordiflex 5mg a Norditropin Nordiflex 10mg len v objeme, ktorý zodpovedá počtu 
balení na 1. štvrťrok 2023 pre poistencov  na základe vydaného platného stanoviska 
„Stanovisko k úhrade centrálne nakupovaného lieku“.  

Poskytovateľ môže nastaviť v nasledujúcom období svojich pacientov už rozliečených 
rastovým hormónom Norditropin Nordiflex 5mg a Norditropin Nordiflex 10mg  na iný 
centrálne nakupovaný rastový hormón, manažment liečby pacienta je však výlučne v 
kompetencii  poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.  
V súvislosti s vydávaním nových stanovísk pri zmene liečby poistencov, prosím kontaktujte 
PharmDr. Annemarie Fülöp Laczi, e-mail: annemarie.fuloplaczi@vszp.sk , tel. číslo 02/20824 
781,   odbor schvaľovacích činností.    
 
VšZP naďalej pokračuje v centrálnom nákupe rastových hormónov:         
 

 GENOTROPIN 12mg,                                    ŠUKL kód 05886 

 GENOTROPIN 5,3mg,                                   ŠUKL kód 05884 

 NutropinAq 10mg/2ml (30IU) inj.roztok          ŠUKL kód 4080D 

 Saizen 5,83 mg/ml inj. roztok v náplni            ŠUKL kód 01932 

 Saizen 8 mg/ml inj. roztok v náplni                 ŠUKL kód 01936 
 
 
 
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 
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podávať liek, ktorý obstarala zdravotná poisťovňa. Taktiež dávame do pozornosti aktuálne 
platný Príkaz ministra zdravotníctva SR č. 3/2021 zo dňa 1.septembra 2021. 
 

 
S pozdravom 
 
 

  MUDr. Lucia Vitárius, MPH, v.r. 
  riaditeľka úseku zdravotných činností 

 

 

 

Príloha: Oznámenie o výpadku v zásobovaní liekom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


