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Vec: Oznámenie o ukončení centrálneho nákupu lieku Humatrope k 28.3.2022 

Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, 
 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „VšZP“) vzhľadom na neúspešné verejné 
obstarávanie ukončí dňom 28.3.2022 centrálny nákup liekov z ATC skupiny H01AC01, 

účinná látka somatotropín:  
 

 HUMATROPE 36 IU (12 mg), plv iol 1x12 mg+1x3,15 ml solv.(náplň 
skl.+striek.inj.skl.napl.), ŠUKL kód 24791, 

 HUMATROPE 18 IU (6 mg), plv iol 1x6 mg+1x3,17 ml solv.(náplň 
skl.+striek.inj.skl.napl.), ŠUKL kód 24788. 

 
VšZP nebude pokračovať v centrálnom nákupe vyššie uvedeného rastového hormónu. 
 
VšZP naďalej pokračuje v centrálnom nákupe nasledovných rastových hormónov 

z ATC skupiny H01AC01, účinná látka somatotropín:  
 

 GENOTROPIN 12mg,   ŠUKL kód 05886 

 GENOTROPIN 5,3mg,   ŠUKL kód 05884 

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

 Norditropin NordiFlex   5mg/1,5 ml,  ŠUKL kód 1676D 

 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 
 
 
Poskytovateľ môže nastaviť svojich pacientov už rozliečených rastovým hormónom 
HUMATROPE na niektorý z vyššie uvedených centrálne nakupovaných rastových hormónov.   
 
Postup po  ukončení centrálneho nákupu rastového hormónu HUMATROPE 36 IU 
a HUMATROPE 18 IU  

 po doručení tohto oznámenia budú zodpovední zamestnanci VšZP vydávať  na 
základe Vami t. č. zasielanej žiadosti o schválenie lieku súčasne „Stanovisko 
k úhrade centrálne nakupovaného lieku“ s dátumom platnosti do 28.3.2022 
a súčasne od 29.3.2022 „Stanovisko k úhrade lieku“, 

 rastový hormón HUMATROPE 36 IU a HUMATROPE 18 IU na základe vopred 
vydaného stanoviska si poskytovateľ zdravotnej starostlivosti od 29.3.2022 zabezpečí 



nákupom z vlastných zdrojov a vykáže ako pripočítateľnú položku k výkonu 
s nákupnou cenou podľa platného Metodického usmernenia UDZS,  VšZP uhradí 
maximálne do výšky 77% z úhrady za 1 balenie podľa platného Zoznamu 
kategorizovaných liekov v čase dodania lieku, 

 zásoby  centrálne nakúpených liekov HUMATROPE 36 IU  a HUMATROPE 18 IU  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. 

 
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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