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Vec: Oznámenie o ukončení centrálneho nákupu lieku Blitzima k 22.7.2021 

Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, 
 
dovoľujeme si Vás informovať, že Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „VšZP“)   
vzhľadom na ukončenie platnosti zmluvy, ukončí dňom 22.7.2021 centrálny nákup liekov 
z ATC skupiny L01XC02, účinná látka rituximab:  
 

 Blitzima 100 mg infúzny koncentrát, con inf 2x10 ml/100 mg (liek.inj.skl.), ŠUKL 
kód 7488C, 

 Blitzima 500 mg infúzny koncentrát, con inf 1x50 ml/500 mg (liek.inj.skl.), ŠUKL 
kód 5008C. 

  
Postup po  ukončení centrálneho nákupu uvedených liekov: 

 revízni lekári VšZP budú vydávať na základe Vami t. č. zasielanej žiadosti 
o schválenie lieku súčasne „Stanovisko k úhrade centrálne nakupovaného lieku“ 
s dátumom platnosti do 22.7.2021 a súčasne od 23.7.2021 „Stanovisko k úhrade 
lieku“, 

 VšZP po ukončení centrálneho  nákupu, nepripravuje nové verejné obstarávanie 
a nebude pokračovať v centrálnom nákupe  v ATC skupine L01XC02, vyššie uvedené 
onkologické lieky na základe vopred vydaného stanoviska si poskytovateľ zdravotnej 
starostlivosti od 23.7.2021 zabezpečí nákupom z vlastných zdrojov a vykáže ich ako 
pripočítateľnú položku k výkonu s nákupnou cenou podľa platného Metodického 
usmernenia UDZS, pričom cena liekov Blitzima 100mg a Blitzima 500mg  bude 
od 23.7.2021 dohodnutá s držiteľom registrácie lieku, 

 dočerpanie zásob centrálne nakúpených liekov Blitzima 100 mg infúzny koncentrát 
a Blitzima 500 mg infúzny koncentrát je potrebné vykazovať VšZP s nulovou cenou 
a s príznakom „P“ v zmysle metodického usmernenia UDZS. 
 

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

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

starostlivosti 
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