Seznam referenčních zdrojů
aktualizace k 30. 10. 2019
#

název země

úroveň nalezené ceny

2 Bulharsko
3 Česká republika
4 Dánsko

cena výrobce
maloobchodní cena
cena výrobce
cena výrobce
velkoobchodní cena

5 Estonsko

maloobchodní cena

6
7
8
9

velkoobchodní cena
cena výrobce
velkoobchodní cena
velkoobchodní cena

1 Belgie

Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko

označení ceny
Niveau ex-usine
цена (6. sl. zleva)
CP
Apotekets indkøbspris
Retail price according to price agreement
Hind
Reasonable wholesale price
Prix Fabricant HT
Cijena U Kn Za Orig Pakir
Price
Prezzo Pubblico
Prezzo
Maximum Retail Price
Manufacturer price
Deklaruota kaina

měna

garant v dané zemi

obvyklá aktual.

EUR

zdravotní institut

2měsíční

BGN
CZK
DKK

národní rada
léková agentura
léková agentura

měsíční
měsíční
14denní

EUR

ministerstvo zdrav.

měsíční

EUR
EUR
HRK
EUR

ministerstvo zdrav.
zdravotní pojišťovna
zdravotní pojišťovna
zdravotní pojišťovna

měsíční
měsíční
4měsíční
měsíční

EUR

léková agentura

měsíční

EUR

ministerstvo zdrav.

6měsíční

EUR

ministerstvo zdrav.

2měsíční

10 Itálie

maloobchodní cena

11 Kypr

maloobchodní cena

12 Litva

cena výrobce

13 Lotyšsko

velkoobchodní cena

Kompensācijas bāzes cena

EUR

léková agentura

měsíční

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

cena výrobce
cena výrobce
maloobchodní cena
maloobchodní cena
cena výrobce+daň
maloobchodní cena
cena výrobce
cena výrobce
cena výrobce
cena výrobce
velkoobchodní cena

Prix ex-usine
OEP_TAR
neoznačena (3. sl.zleva)
Totaal, excl. Afleverkosten
Urzędowa cena zbytu
PVP
Fabriks-/Depotabgabepreis
Pret producator
ex Factory
úradne určená cena
Cena na debelo
Precio venta al público con IVA
PVPiva
AIP
Price

EUR
HUF
EUR
EUR
PLN
EUR
EUR
RON
EUR
EUR
EUR

zdravotní pojišťovna
zdravotní pojišťovna
asoc. farmac. průmyslu
komise pro zdr. pojištění
ministerstvo zdrav.
léková agentura
komora lékárníků
ministerstvo zdrav.
ministerstvo zdrav.
ministerstvo zdrav.
léková agentura

měsíční
měsíční
měsíční
měsíční
měsíční
denní
měsíční
3měsíční
2měsíční
3měsíční
měsíční

EUR

ministerstvo zdrav.

měsíční

Lucembursko
Maďarsko
Malta
Německo
Nizozemsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
Slovensko
Slovinsko

26 Španělsko

maloobchodní cena

odkaz
http://www.inami.fgov.be/fr/programmes-web/Pages/specialites-pharmaceutiques.aspx
http://www.cbip.be/
http://portal.ncpr.bg/registers/pages/register/list-medicament.xhtml
http://www.sukl.cz/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni
http://www.medicinpriser.dk/
https://www.haigekassa.ee/partnerile/ravimitest/soodusravimid
http://www.raviminfo.ee/otsing.php
http://www.hila.fi/en/notices
http://www.codage.ext.cnamts.fr/codif/bdm_it/index.php?p_site=AMELI
http://www.hzzo-net.hr
http://www.hse.ie/eng/staff/PCRS/Online_Services/
https://www.aifa.gov.it/liste-di-trasparenza
https://gallery.farmadati.it/
http://www.moh.gov.cy/moh/phs/phs.nsf/dmlpricelist_en/dmlpricelist_en?OpenDocument
http://www.vlk.lt/veikla/veiklos-sritys/kompensuojamieji-vaistai/aktualijos/Puslapiai/default.aspx
https://www.vvkt.lt/index.php?2629283477
http://www.vmnvd.gov.lv/lv/kompensejamie-medikamenti/kompensejamo-zalu-saraksts
http://www.vmnvd.gov.lv/lv/kompensejamie-medikamenti/m-saraksts
http://legilux.public.lu/search/B/?fulltext=&sort_type=datePublication&only_memorials=false&statut=en_vigueur&page_size=25&only_consolidated=false&sort_order=DESC&thematique=liste

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszsegugyi_vallalkozasoknak/pupha/Vegleges_PUPHA.html
http://www.rote-liste.de/
http://www.medicijnkosten.nl/
https://www.gov.pl/zdrowie/obwieszczenia-ministra-zdrowia-lista-lekow-refundowanych
http://app7.infarmed.pt/infomed/inicio.php
http://warenverzeichnis.apoverlag.at/apotheker
http://www.ms.ro/organizare/directia-politica-medicamentului-si-a-dispozitivelor-medicale/#tab-id-7
http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
http://www.health.gov.sk/?kategorizecia-a-uuc
http://www.jazmp.si/humana-zdravila/cene-zdravil/najvisje-dovoljene-cene-zdravil/
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/nomenclator.do
http://botplusweb.portalfarma.com/
https://www.tlv.se/beslut/sok-i-databasen.html
https://www.nhsbsa.nhs.uk/pharmacies-gp-practices-and-appliance-contractors/dictionary-medicines-and-devices-dmd

27 Švédsko
velkoobchodní cena
SEK léková agentura
měsíční
28 Velká Británie
velkoobchodní cena
GBP zdravotní autorita
7denní
* změny jsou vyznačeny červeně
poznámka k řádku č.:
1–28 Pokud není uvedeno jinak, považuje Ústav ceny zjištěné v databázích za platné.
Přístup do databáze http://www.inami.fgov.be/fr/programmes-web/Pages/specialites-pharmaceutiques.aspx pomocí odkazu ("Accéder au programme web "). Nehrazené léčivé přípravky lze najít zde: http://www.cbip.be/. Ceny uvedené v hranatých závorkách se v cenové referenci neuplatní.
1
Přeškrtnuté léčivé přípravky se v cenové referenci neuplatní.
2 Seznam cen přípravků na recept lze najít pod odkazem (Регистри), některý z odkazů obsahuje aktuální xls soubor ("predelna…"). Přeškrtnuté ceny se v cenové referenci neuplatní.
6 V původním jazyce dostupné zde: http://www.hila.fi/fi/tiedotteet-ja-luettelot/luettelot/korvattavat-myyntiluvalliset-laakevalmisteet. Pokud je ve sloupci "Wholesale price at pharmacy" uvedeno "0" nebo chybí hodnota, ceny se v cenové referenci neuplatní.
7 Databáze obsahuje jak přípravky CIP (vydávané v lékárně), tak UCD (nemocniční).
8 Aktuální seznamy léčivých přípravků se nacházejí pod odkazem (Zdravstvena zaštita >> Lijekovi).
9 Přístup do cenové databáze lze nalézt pod odkazem (Online Services >> List of Reimbursable Items).
10 Ceny léčivých přípravků s příznakem "no" nebo "Non in commercio" ve sloupci "Reperibilitá" v databázi gallery.farmadati.it se v cenové referenci neuplatní.
15 Aktuální seznam přípravků (Publikus gyógyszertörzs) je k dispozici ve dvou formátech dbf/mdb, po rozbalení lze nalézt ceny v souboru Gyogysz. Pokud je ve sloupci "FORGALOMBA" uvedeno "0", ceny se v cenové referenci neuplatní.
16 Neexistuje veřejně dostupný zdroj.
17 Ceny léčivých přípravků s příznakem "Ap" bez hodnoty ve sloupci "FB/EB" se v cenové referenci neuplatní.
Ústav ověřuje velikost balení ve veřejně nepřístupné databázi Euripid (https://euripid.eu/), jelikož referenční databáze umožňuje vygenerovat cenu za libovolnou velikost balení. Euripid je veřejně nepřístupná databáze, která využívá jako zdroj dat Z-index (https://www.z-index.nl/), do spisové
18
dokumentace je zakládán print screen z databáze. Ceny léčivých přípravků neuvedených v databázi Euripid se v cenové referenci neuplatní.
20
21
22
25
26
27
28

Ceny léčivých přípravků s příznakem "Năo comercializado" ve sloupci "Comercializaçăo" se v cenové referenci neuplatní.
Ceny léčivých přípravků s příznakem "N" ve sloupci "Status Lieferfähigkeit" se v cenové referenci neuplatní.
Seznam léčivých přípravku se nachází pod odkazem ÎN ATENȚIA DAPP/REPREZENTANȚI
Seznamy léčivých přípravků se nacházejí pod odkazem (Seznam najvišjih dovoljenih cen in izrednih višjih dovoljenih cen zdravil).
Ceny s příznakem "BAJA" v poli „ESTADO“ (v databázi http://www.mscbs.gob.es/profesionales/nomenclator.do) se v cenové referenci neuplatní. Léčivé přípravky označené červenou a šedou barvou v databázi http://botplusweb.portalfarma.com/ se v cenové referenci neuplatní.
Ceny léčivých přípravků s příznakem "Tillhandahålls för närvarande ej." (po rozkliknutí "FASS" u daného léčivého přípravku) se v cenové referenci neuplatní.
Přístup do databáze pomocí odkazu ("Go to the dm+d browser"). Ceny léčivých přípravků s příznakem „Discontinued Flag“ v části „Product Information“ se v cenové referenci neuplatní.
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Seznam zdrojů pro zjištování přítomnosti na trhu
aktualizace k 30. 10. 2019
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

název země
Belgie
Dánsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Itálie
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Nizozemsko
Polsko
Portugalsko

odkaz
https://www.riziv.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-mutualite/medicament-produits-sante/remboursement/specialites/Pages/specialites-pharmaceutiques-remboursables-listes-fichiers-reference.aspx
http://www.medicinpriser.dk/
http://www.hila.fi/en/notices
http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/index.php
http://www.hzzo-net.hr
http://www.hpra.ie/homepage/medicines
https://gallery.farmadati.it/
http://www.vvkt.lt/
https://www.zva.gov.lv/zvais/zalu-registrs/
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszsegugyi_vallalkozasoknak/pupha/Vegleges_PUPHA.html
https://euripid.eu/
https://ktomalek.pl/l/lek/szukaj
http://app7.infarmed.pt/infomed/inicio.php
https://www.sukl.sk/buxus/docs/O_nas/Legislativa/362_zakon_lieky_pomocky.pdf
14 Slovensko
http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy/TOP-50-liekov/Pages/default.aspx
15 Slovinsko
http://www.cbz.si/cbz/bazazdr2.nsf/Search/$searchForm?SearchView
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/nomenclator.do
16 Španělsko
http://botplusweb.portalfarma.com/
17 Švédsko
https://www.fass.se/LIF/startpage
18 Velká Británie
https://www.nhsbsa.nhs.uk/pharmacies-gp-practices-and-appliance-contractors/dictionary-medicines-and-devices-dmd
* změny jsou vyznačeny červeně
poznámka k řádku č.:
Ústav považuje léčivý přípravek za přítomný na trhu v případě, že v poli "UNAVAILABLE" na listu "SSP PRICE_COMPARISON" je uvedeno "0" v posledním dostupném souboru "Fichier de référence médicaments" ke
1
dni zjištění ceny.
2 Ústav považuje léčivý přípravek za přítomný na trhu v případě, že u léčivého přípravku není uvedeno "udgået".
3 Ústav považuje léčivý přípravek za přítomný na trhu v případě, že u léčivého přípravku je uvedena cena "Whosale price at pharmacy".
4 Ústav považuje léčivý přípravek za přítomný na trhu v případě, že je v databázi uvedeno datum u "Déclaration de commercialisation".
5

Aktuální seznam přerušení nebo ukončení uvádění na trh (Poremećaj opskrbe tržišta lijekovima) se nalézá pod odkazem (Zdravstvena zaštita >> Lijekovi). Ústav považuje léčivý přípravek za přítomný v případě, že
se nenachází v posledním dostupném souboru "Poremećaj opskrbe tržišta lijekovima" na listu "AKTIVNO" ke dni zjištění ceny, popřípadě datum zahájení výpadku je nahlášeno až po dni zjištování cen.

6 Ústav považuje léčivý přípravek za přítomný na trhu v případě, že v poli "Marketing statut" je uvedeno "Marketed".
7 Ústav považuje léčivý přípravek za přítomný na trhu v případě, že v poli "Reperibilitá" je uvedeno "si", "In commercio" nebo "In Osp/uso specialisti".
Aktuální seznam přerušení a ukončení dodávek se nalézá pod odkazem VAISTAI -> Informacija apie vaistų tiekimo sutrikimus. Ústav považuje léčivý přípravek za přítomný, pokud není uveden ani v jednom
8
dokumentu.
9 Ústav považuje léčivý přípravek za přítomný na trhu v případě, že je v databázi uvedeno "Ir pieejamas".
Aktuální seznam přípravků (Publikus gyógyszertörzs) je k dispozici ve dvou formátech dbf/mdb. Ústav vychází z dokumentu ve formátu dbf. Ústav považuje léčivý přípravek za přítomný na trhu v případě, že v poli
10
"FORGALOMBA" je uvedeno "1".
Jedná se o veřejně nepřístupnou databázi, která využívá jako zdroj dat Z-index (https://www.z-index.nl/), do spisové dokumentace je zakládán print screen z databáze. Ústav považuje léčivý přípravek za přítomný
11
na trhu, pokud je v databázi Euripid uveden.
12 Ústav považuje léčivý přípravek za přítomný na trhu v případě, že je indikátor dostupnosti v lékárnách zabarvený (min. jedna část).
13 Ústav považuje léčivý přípravek za přítomný na trhu v případě, že v poli "Comercialização" je uvedeno "Comercializado".
14 Kategorizované léky jsou dle slovenské legislativy automaticky přítomné na trhu. Pro nekategorizované léky zjišťuje Ústav přítomnost na trhu dle dat Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).
15 Informaci o přítomnosti na trhu lze nalézt v poli "Prisotnost na trgu".
V databázi http://www.mscbs.gob.es/profesionales/nomenclator.do považuje Ústav léčivý přípravek za přítomný na trhu, pokud v poli „ESTADO“ není uvedeno „BAJA“. V databázi
16
http://botplusweb.portalfarma.com/ považuje Ústav za přítomné léčivé přípravky, které jsou označeny olivově zelenou barvou.
17 Ústav považuje léčivý přípravek za přítomný na trhu v případě, že na stránce přípravku po stisknutí tlačítka "Förpackningar, förmån och priser" není pro daný kód (Varunummer) přeškrtnutá velikost balení.
18 Přístup do databáze pomocí odkazu ("Go to the dm+d browser"). Ústav považuje léčivý přípravek za přítomný na trhu v případě, že není v části „Product Information“ uvedeno „Discontinued Flag“.
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