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Vec: Stiahnutie lieku Zomacton  

Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, 
 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „VšZP“)  na základe doručeného oznámenia 
od zástupcu výrobcu FERRING Slovakia, s.r.o. ukončila k  28.2.2021 centrálny nákup liekov:  
 
ATC skupina H01AC01, účinná látka Somatotropin,  
 
Zomacton 10mg, ŠUKL kód 47687 

Zomacton   4mg, ŠUKL kód 89093 
 
Dovoľujem si Vás požiadať o nahlásenie stavu nespotrebovaných  liekov Zomacton  
ku dňu 28.2.2021 vo Vašom zdravotníckom zariadení potvrdený zodpovedným 
zástupcom Vášho zariadenia, v termíne najneskôr do 8.3.2021.  Scan tabuľky, ktorej 
vzor  je v Prílohe č. 1 tohto oznámenia, prosím zaslať  na mail:   cnp.cnp@vszp.sk.    
 
Na základe informácie od výrobcu, budú zároveň stiahnuté všetky balenia 
nespotrebovaných liekov Zomacton aj od poistencov VšZP, ktorí vrátia lieky do 
príslušnej lekárne, kde im boli vydané. Informovanie jednotlivých poistencov o povinnosti 
vrátenia liekov do príslušnej lekárne zabezpečí výrobca. Na základe uvedeného si Vás 
dovoľujem požiadať o prevzatie liekov Zomacton od každého pacienta, ktorému boli lieky 
Zomacton u Vás vydané aj s potvrdeným dokladom o prevzatí príslušného počtu balení lieku 
Zomacton. Scan tabuľky ktorej vzor je v Prílohe č. 2, prosím zaslať na mail: 
cnp.cnp@vszp.sk . 
Odovzdanie liekov poistencami do príslušnej lekárne by malo prebehnúť v čo najkratšom 
čase, zohľadňujeme však súčasnú zložitú situáciu v súvislosti s koronavírusom. 
 
Zmluvný dodávateľ liekov  MED – ART, spol. s r.o. zabezpečí presun nespotrebovaných 
liekov Zomacton z Vášho zariadenia.    
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Centrálny nákup ostatných liekov – rastových hormónov Saizen, Genotropin, 
Norditropin, Humatrope a NutropinAq zostáva naďalej v platnosti pre poistencov 
VšZP.   
 
Aktuálne informácie o centrálnych nákupoch sú uvedené na www.vszp.sk . 
 
S pozdravom 
 
 
 
 

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

starostlivosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 
Príloha č. 1 Hlásenie o stave nespotrebovaných liekov nachádzajúcich sa u PZS k 28.2.2021 
Príloha č. 2 Hlásenie o prevzatí nespotrebovaných liekov od poistenca VšZP 
Príloha č. 3 Ferring – informácia o stiahnutí lieku Zomacton 
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