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Vec: Oznámenie  k centrálnemu nákupu liekov Pemetrexed  

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „VšZP“) ukončí k 30.4.2022 centrálny 

nákup liekov  
 

 Pemetrexed Fresenius Kabi 100 mg prášok na infúzny koncentrát, ŠUKL kód 
0768C, ATC skupina L01BA04  účinná látka pemetrexed; 

 Pemetrexed Fresenius Kabi 500 mg prášok na infúzny koncentrát, ŠUKL kód 
0769C, ATC skupina L01BA04  účinná látka pemetrexed. 

 

Zásoby vyššie uvedených centrálne nakúpených liekov je potrebné dočerpať najneskôr do 6 
mesiacov od ukončenia centrálneho nákupu a vykazovať VšZP s nulovou cenou 
a s príznakom „P“ v zmysle metodického usmernenia UDZS. 
 
 VšZP bude naďalej pokračovať, t. j. aj od 1.5.2022, v centrálnom nákupe liekov 
   

 Pemetrexed STADA 25 mg/ml infúzny koncentrát, con inf 1x4 ml/100 mg 
(liek.inj.skl.), ŠUKL kód 8383B; konečná cena za 1 balenie 48,00 eur s DPH 

 

 Pemetrexed STADA 25 mg/ml infúzny koncentrát, con inf 1x20 ml/500 mg 
(liek.inj.skl.), ŠUKL kód 8384B, konečná cena za 1 balenie 240,00 eur s DPH  

 
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. 
 
V prípade potreby ďalších informácií, prosím kontaktujte oddelenie centrálneho nákupu, na 
emailovej adrese cnp.cnp@vszp.sk. 
 
S pozdravom 
 

MUDr. Lucia Vitárius, MPH, v.r. 

riaditeľka úseku zdravotných činností 
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