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Vec: Oznámenie o dočasnej nedostupnosti liekov Synagis, Copaxone, Betaferon
a Bortezomib Accord
Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
dovoľujeme si Vás informovať, že zmluvný dodávateľ oznámil Všeobecnej zdravotnej
poisťovni, a.s. (ďalej len „VšZP“) od 21.12.2020 dočasnú nedostupnosť nasledovných
centrálne nakupovaných liekov:
•

Synagis 100 mg/ml injekčný roztok, sol inj 1x0,5 ml/50 mg (liek.inj.skl.), ŠUKL
kód 7768B, ATC skupina J06BB16, účinná látka palivizumab;

•

Copaxone 20 mg/ml, sol iru 7x1 ml/20 mg (striek.skl.napl.), ŠUKL kód 50503,
ATC skupina L03AX13, účinná látka glatirameracetát;

•

Copaxone 40 mg/ml, sol iru 3x1 ml/40 mg (striek.inj.skl.), ŠUKL kód 3584B, ATC
skupina L03AX13, účinná látka glatirameracetát;

•

Betaferon 250 mikrogramov/ml, prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok, plv iol
15x300 µg (liek.inj.skl.+1,2 ml solv.-napl.skl.striek.+1 ihl.adap.+ 2 alk.tamp.),
ŠUKL kód 36545, ATC skupina L03AB08, účinná látka interferón beta-1b;

•

Bortezomib Accord 3,5 mg prášok na injekčný roztok, plv ino 1x3,5 mg
(liek.inj.skl.), ŠUKL kód 5361B, ATC skupina L01XX32, účinná látka bortezomib.

Postup počas dočasnej nedostupnosti centrálne nakupovaných liekov:
• odo dňa dočasnej nedostupnosti vyššie uvedených centrálne nakupovaných liekov
Vám budú na základe novoprijatých žiadostí revíznymi lekármi VšZP vydávané
„Stanoviská k úhrade lieku“,
•

zásoby centrálne nakúpených liekov je potrebné dočerpať v súlade s platným
„Stanoviskom k úhrade centrálne nakupovaného lieku“,

•

po dočerpaní zásob liekov z centrálneho nákupu je potrebné oznámiť na odbor
centrálneho nákupu príslušné číslo „Stanoviska k úhrade centrálne nakupovaného
lieku“, aby Vám zodpovedný zamestnanec vystavil „Stanovisko k úhrade lieku“,

•

vyššie uvedené lieky po predchádzajúcom súhlase revízneho lekára si poskytovateľ
zdravotnej starostlivosti od 21.12.2020 zabezpečí nákupom z vlastných zdrojov
a vykáže ich ako pripočítateľnú položku k výkonu s nákupnou cenou podľa platného
Metodického usmernenia UDZS, VšZP lieky uhradí po ich vykázaní podľa platného
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zoznamu kategorizovaných liekov, maximálne do výšky úhrady zdravotnou
poisťovňou.
V prípade potreby ďalších informácií ako aj oznámenia o dočerpaní zásob liekov, prosím
kontaktujte odbor centrálneho nákupu, na emailovej adrese cnp.cnp@vszp.sk, prípadne Mgr.
Evu Fazikovú, e-mail: eva.fazikova@vszp.sk (lieky Copaxone a Betaferon), Mgr. Andreu
Szabóovú, e-mail: andrea.szaboova@vszp.sk a p. Dagmar Rumelovú e-mail:
dagmar.rumelova@vszp.sk (liek Synagis) a Mgr. Katarínu Rusnákovú, e-mail
katarina.rusnakova@vszp.sk.
O prípadných zmenách Vás budeme informovať.
S pozdravom

Ing. Martin Kubiš, v. r.
riaditeľ úseku nákupu zdravotnej
starostlivosti

