Seznam referenčních zdrojů cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely

SÚKL

Seznam referenčních zdrojů
aktualizace k 1. 1. 2015
#
název země
úroveň nalezené ceny
označení ceny
měna
garant v dané zemi
obvyklá aktual.
odkaz
cena výrobce
Niveau ex-usine
EUR zdravotní institut
2 měsíční
http://www.inami.fgov.be/fr/programmes-web/Pages/specialites-pharmaceutiques.aspx
1 Belgie
cena výrobce
цена (8. sl. zleva)
BGN národní rada
měsíční
http://www.ncpr.bg/bg
2 Bulharsko
Česká
republika
cena
výrobce
CP
CZK
léková
agentura
měsíční
http://www.sukl.cz/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni
3
velkoobchodní cena
Apotekets indkøbspris
DKK léková agentura
14 denní
http://www.medicinpriser.dk/
4 Dánsko
maloobchodní cena
Retail Price with VAT
EUR ministerstvo zdrav.
měsíční
http://www.sm.ee/et/ravimid
5 Estonsko
velkoobchodní cena
Reasonable wholesale price EUR ministerstvo zdrav.
měsíční
http://www.stm.fi/en/ministry/boards/pharmaboard/notices
6 Finsko
cena výrobce
Prix Fabricant HT
EUR zdravotní pojišťovna
měsíční
http://www.codage.ext.cnamts.fr/codif/bdm_it/index.php?p_site=AMELI
7 Francie
maloobchodní cena
Totale kosten
EUR komise pro zdr. pojištění měsíční
http://www.medicijnkosten.nl/
8 Holandsko
velkoobchodní cena
Cijena U Kn Za Orig Pakir
HRK zdravotní pojišťovna
4 měsíční
http://www.hzzo-net.hr
9 Chorvatsko
velkoobchodní cena
Price
EUR zdravotní pojišťovna
měsíční
http://www.hse.ie/eng/staff/PCRS/Online_Services/
10 Irsko
maloobchodní cena
Prezzo
EUR léková agentura
měsíční
http://farmaco.agenziafarmaco.it/index.php
11 Itálie
maloobchodní cena
Maximum Retail Price
EUR ministerstvo zdrav.
6 měsíční
http://www.moh.gov.cy/moh/phs/phs.nsf/dmlpricelist_en/dmlpricelist_en?OpenDocument
12 Kypr
cena výrobce
Deklaruota kaina
EUR ministerstvo zdrav.
2 měsíční
http://www.sam.lt/go.php/Farmacija175
13 Litva
velkoobchodní cena
Kompensācijas bāzes cena
EUR léková agentura
3 měsíční
http://vec.gov.lv/lv/kompensejamie-medikamenti/kompensejamo-zalu-saraksts
14 Lotyšsko
cena výrobce
Prix ex-usine
EUR zdravotní pojišťovna
měsíční
http://www.legilux.public.lu/adm/b/index.html
15 Lucembursko
cena výrobce
OEP_TAR
HUF zdravotní pojišťovna
měsíční
http://www.oep.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszsegugyi_vallalkozasoknak/pupha/Vegleges_PUPHA.html
16 Maďarsko
17 Malta
maloobchodní cena
neoznačena (3. sl.zleva)
EUR asoc. farmac. průmyslu měsíční
http://www.rote-liste.de/
18 Německo
cena výrobce+daň
Urzędowa cena zbytu
PLN ministerstvo zdrav.
měsíční
http://www.mz.gov.pl/leki/refundacja/lista-lekow-refundowanych-obwieszczenia-ministra-zdrowia
19 Polsko
maloobchodní cena
PVP
EUR léková agentura
denní
http://www.infarmed.pt/infomed/inicio.php
20 Portugalsko
cena výrobce
Fabriks-/Depotabgabepreis
EUR komora lékárníků
měsíční
http://warenverzeichnis.apoverlag.at/apotheker
21 Rakousko
cena výrobce
Pret_prod
RON ministerstvo zdrav.
3 měsíční
http://www.ms-preturi.ro/
22 Rumunsko
cena výrobce
ex Factory
EUR ministerstvo zdrav.
2 měsíční
http://www.yyka.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
23 Řecko
cena výrobce
úradne určená cena
EUR ministerstvo zdrav.
3 měsíční
http://www.health.gov.sk/?kategorizecia-a-uuc
24 Slovensko
Slovinsko
velkoobchodní
cena
Cena
na
debelo
EUR
léková
agentura
měsíční
http://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/Cene/cene_2007hist.htm
25
maloobchodní cena
Precio venta al publico
EUR ministerstvo zdrav.
měsíční
http://www.msc.es/profesionales/nomenclator.do
26 Španělsko
velkoobchodní cena
AIP
SEK léková agentura
měsíční
http://www.tlv.se/beslut/sok/lakemedel/
27 Švédsko
velkoobchodní cena
Price
GBP zdravotní autorita
7 denní
http://dmd.medicines.org.uk
28 Velká Británie
* změny jsou vyznačeny červeně
poznámka k řádku č.:
1 Přístup do databáze pomocí odkazu ("Accéder au programme web ").Databáze neobsahuje nehrazené přípravky. Tyto lze najít zde: http://www.cbip.be/
2 Seznam cen přípravků na recept lze najít pod odkazem (Регистри), některý z odkazů obsahuje aktuální xls soubor ("predelna…")
5 Navíc seznam cen v lékárnách na: http://www.raviminfo.ee/otsing.php
6 V původním jazyce dostupné zde: http://www.stm.fi/stm/neuvottelukunnat/hila/tiedotteet
7 Databáze obsahuje jak přípravky CIP (vydávané v lékárně) tak UCD (nemocniční)
9 Aktuální seznamy léčivých přípravků se nacházejí pod odkazem (Zdravstvena zaštita >> Lijekovi)
10 Přístup do cenové databáze lze nalézt pod odkazem (Online Services >> List of Reimbursable Items)
11 V případě nedostupnosti uvedené databáze lze využít seznam zde: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/liste-di-trasparenza-e-rimborsabilità event. databázi zde: www.farmadati.it
16 Aktuální seznam přípravků (Publikus gyógyszertörzs) je nabízen ve dvou formátech dbf/mdb, po rozbalení lze nalézt ceny v souboru Gyogysz
17 Neexistuje veřejně dostupný zdroj
26 Databáze neobsahuje nemocniční přípravky. Tyto lze najít zde: http://botplusweb.portalfarma.com/
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