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Vec: Ukončenie centrálneho nákupu liekov s účinnou látkou Ustekinumab - oznámenie    

Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, 
 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „VšZP“) Vám listom zo dňa 19.12.2022, list 
č.Z2125/2022, oznámila ukončenie centrálneho nákupu liekov Stelara ku dňu 24.2.2023. 
Nakoľko zmluvný dodávateľ ViaPharma SK s.r.o. nevie zabezpečiť dodávanie liekov Stelara 
do 24.2.2023, sme nútení ukončiť centrálny nákup liekov z ATC skupina L04AC05, 
účinná látka Ustekinumab:   

 

 STELARA 45 mg injekčný roztok naplnený v inj. striekačke, ŠUKL kód 87597,  

 STELARA 90 mg injekčný roztok naplnený v inj. striekačke, ŠUKL kód 87598, 

 STELARA 130 mg koncentrát na inf. roztok, ŠUKL kód 1883C 
 
Vaše zaslané požiadavky v priebehu mesiaca január 2023 na dodávku liekov STELARA, 
ktoré neboli vybavené dodávkami z centrálneho nákupu VšZP do dňa doručenia tohto 
oznámenia,  VšZP nevie zabezpečiť od zmluvného dodávateľa. 
 
Poskytovateľ, v prípade že dočerpal zásoby lieku STELARA z centrálneho nákupu na už 
vydané stanovisko „Stanovisko k úhrade centrálne nakupovaného lieku“, zašle do VšZP  
novú žiadosť o vydanie stanoviska „Stanovisko k úhrade lieku“, na základe tohto stanoviska 
si môže lieky zabezpečiť nákupom z vlastných zdrojov. 

VšZP uhradí lieky STELARA do výšky nákupnej ceny, maximálne však do výšky 
úhrady uvedenej v platnom Zozname kategorizovaných liekov.  

  

Do 31.08.2023 je potrebné dočerpať zásoby centrálne nakúpených liekov STELARA a 
vykazovať VšZP s nulovou cenou a s príznakom „P“ v zmysle metodického 
usmernenia UDZS. 
 

VšZP po ukončení centrálneho  nákupu uvedených liekov nepripravuje nové verejné 
obstarávanie a nebude pokračovať v centrálnom nákupe. 

 



V záujme zefektívnenia procesu schvaľovania žiadostí odporúčame využívať elektronickú 
formu podania prostredníctvom funkcie „eŽiadosti VšZP“ priamo v medicínskych 
informačných systémoch.   

 

S pozdravom       
 
 
                                                                                   MUDr. Lucia Vitárius, MPH, v.r. 
                                                                                   riaditeľka úseku zdravotných činností 
   


