
Seznam referenčních zdrojů cen LP/PZLÚ SÚKL k 18.05.2009

# název země nalezená cena označení ceny měna garant v dané zemi aktualizace odkaz

1 Belgie maloobchodní cena N/A EUR zdravotní institut 2 měsíční http://www.cbip.be/

2 Bulharsko cena výrobce цена (8. sl. zleva) BGN ministerstvo zdrav. měsíční http://www.mh.government.bg.

3 Česká republika cena výrobce MAXCV CZK léková agentura měsíční http://www.sukl.cz/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni

4 Dánsko velkoobchodní cena Apotekets indkøbspris DKK léková agentura 14 denní http://www.medicinpriser.dk/

5 Estonsko1 maloobchodní cena Maximum Retail Price EEK ministerstvo zdrav. měsíční http://www.sm.ee/index.php?id=687

6 Finsko velkoobchodní cena Wholesale price EUR ministerstvo zdrav. měsíční http://www.stm.fi/en/ministry/boards/pharmaboard/notices/2009

7 Francie cena výrobce Prix Fabricant HT EUR zdravotní pojišťovna měsíční http://www.codage.ext.cnamts.fr/codif/bdm_it/index.php?p_site=AMELI

8 Holandsko maloobchodní cena Totale kosten EUR komise pro zdr. pojištění měsíční http://www.medicijnkosten.nl/

9 Irsko velkoobchodní cena Trade Price EUR zdravotní pojišťovna měsíční http://www.hse.ie/eng/PCRS/

10 Itálie5 maloobchodní cena Prezzo EUR léková agentura 3 měsíční http://www.guidausofarmaci.it

11 Kypr maloobchodní cena Max. Retail Price EUR ministerstvo zdrav. 6 měsíční http://www.moh.gov.cy/moh/phs/phs.nsf/dmlpricelist_en/dmlpricelist_en?OpenDocument

12 Litva cena výrobce ex-factory price LTL ministerstvo zdrav. 3 měsíční http://www.fd.lt/index.php?1678251641

13 Lotyšsko velkoobchodní cena wholesale price LVL léková agentura 3 měsíční http://www.zcva.gov.lv/search/e/

14 Lucembursko2 - Prix public EUR zdravotní pojišťovna měsíční http://www.ucm.lu/medic_liste_posit.htm

15 Maďarsko cena výrobce OEP_TAR HUF zdravotní pojišťovna měsíční http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=35,20982634&_dad=portal&_schema=PORTAL

16 Malta3 - - - - měsíční -

17 Německo maloobchodní cena N/A(3. sl.zleva) EUR asoc. farmac. průmyslu měsíční www.rote-liste.de

18 Polsko maloobchodní cena cena detaliczna PLN ministerstvo zdrav. měsíční http://bil.aptek.pl/servlet/specjalista_l/list

19 Portugalsko maloobchodní cena PVP EUR léková agentura denní http://www.infarmed.pt/infomed/inicio.php

20 Rakousko4 velkoobchodní cena N/A(4. sl. zleva) EUR komora lékárníků měsíční warenverzeichnis (www.apoverlag.at)

21 Rumunsko cena výrobce Pret_prod RON ministerstvo zdrav. 3 měsíční http://www.msf-dgf.ro/

22 Řecko maloobchodní cena Wholesale Price EUR ministerstvo zdrav. 2 měsíční http://www.gge.gr/37/index.asp

23 Slovensko cena výrobce MCV EUR ministerstvo zdrav. 3 měsíční http://www.mzsr.sk/

24 Slovinsko velkoobchodní cena Cena na debelo EUR léková agentura měsíční http://www.jazmp.si/files/farmakoekonomika/cene_2007hist.htm

25 Španělsko maloobchodní cena Precio venta al publico EUR ministerstvo zdrav. měsíční http://www.msc.es/profesionales/farmacia/frmNomenclator.jsp

26 Švédsko velkoobchodní cena AIP SEK léková agentura měsíční http://www.tlv.se/

27 Velká Britanie velkoobchodní cena Price GBP zdravotní autorita 7 denní http://www.ppa.org.uk/systems/pcddbrowserv2_3/index.htm

* změny jsou vyznačeny červeně
poznámky

1 Navíc seznam cen v lékárnách na: http://www.raviminfo.ee/otsing.php

2 Cena výrobce ja shodná s cenou přípravku v zemi původu

3 Reference se z důvodu nesrovnatelnosti systému neprovádí

4 Neexistuje varianta seznamu dostupná online

5 V případě nedostupnosti cen v uvedeném zdroji Ústav používá databázi italské lékové agentury s omezeným přístupem: http://farmaci.cineca.it




