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Vec: Oznámenie o centrálnom nákupe lieku Bortezomib Accord 3,5 mg
Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
dovoľujeme si Vás informovať, že Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „VšZP“)
po ukončení procesu verejného obstarávania bude od 01.02.2020 zabezpečovať pre svojich
poistencov centrálnym nákupom nasledovné lieky:
ATC skupina L01XX32, účinná látka bortezomib
 Bortezomib Accord 3,5 mg prášok na injekčný roztok, ŠUKL kód 5361B
s dohodnutou cenou v centrálnom nákupe vo výške 37,20 eur s DPH
Z dôvodu dočerpania zásob liekov nakúpených poskytovateľom vo vlastnej réžii sa bude
uplatňovať tzv. prechodné obdobie od 1.2.2020 do 31.3.2020, v tomto období bude VšZP
všetky lieky z ATC skupiny L01XX32, účinná látka bortezomib, hradiť s cenou za akú si liek
nakúpil, maximálne však do výšky úhrady v Zozname kategorizovaných liekov.
Od 1.4.2020 bude VšZP uhrádzať všetky do centrálneho nákupu nezaradené lieky z ATC
skupiny L01XX32, účinná látka bortezomib len do výšky dohodnutej ceny pre centrálny
nákup, t. j.
37,20 eur
Vzhľadom na uvedené, Vás žiadame prehodnotiť všetky Vaše návrhy na úhradu liekov
v danej ATC skupine u Vašich pacientov. V prípade pokračovania liečby nezaradeným
liekom do centrálneho nákupu môžu pacientom vznikať doplatky.
Všetky už vydané stanoviská „Stanovisko k úhrade lieku“ na liek Bortezomib Accord 3,5mg,
ŠUKL kód 5361B, ktorých platnosť pokračuje po 1.2.2020 budú na odbore centrálnych
nákupov presunuté na „Stanovisko k úhrade centrálne nakupovaného lieku“.
V prípade zmeny liečby poistenca z porovnateľného lieku ATC skupiny L01XX32, účinná
látka bortezomib, na centrálne nakupovaný liek Bortezomib Accord 3,5 mg, je potrebné, aby
poskytovateľ zaslal novú žiadosť o schválenie centrálne nakupovaného lieku na príslušnú
pobočku VšZP, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Objednávky na centrálny nákup lieku Bortezomib Accord 3,5mg ŠUKL kód 5361B, môžete
od 27.1.2020 zasielať na e-mailovú adresu cnp.cnp@vszp.sk, vždy aspoň päť pracovných
dní pred podaním lieku pacientovi v ambulancii. Objednávky zasielajte v štruktúre IČO PZS,
ŠUKL kód lieku, počet balení lieku. Požadované balenia lieku budú navážané na IČO PZS,
nie na konkrétneho pacienta.
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Lieky zaradené do centrálneho nákupu
v ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
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Aktuálne informácie o centrálnych nákupoch sú uvedené na www.vszp.sk.
V prípade potreby bližších informácií kontaktujte revízneho lekára MUDr. Katarínu
Bednárikovú, MPH, e-mail katarina.bednarikova@vszp.sk, tel. č. 02/20824 807 alebo
revízneho
farmaceuta
PharmDr.
Annemarie
Fülöp
Laczi,
e-mail
annemarie.fuloplaczi@vszp.sk, tel. č. 02/20824 781.
V závere si dovoľujeme upozorniť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v zriaďovateľskej
pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, na platnosť Príkazu ministerky zdravotníctva SR
č.5/2019, kde podľa § 79a písm. f) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
sú povinní podávať liek, ktorý obstarala zdravotná poisťovňa a dodržiavať postup
v uvedenom príkaze.
S pozdravom
Ing. Viera Ďurišová, v. r.
riaditeľka sekcie liekovej politiky
a centrálnych nákupov

