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KDE HLEDAT
REGISTROVANÉ LÉKY
Databáze léků

Informační portál pro veřejnost O lécích.cz nabízí kromě jiného také
databázi všech v ČR registrovaných léků. Součástí jsou i další informace,
jako např. příbalový leták (PIL), informace o ceně a úhradě léku nebo
o dostupnosti léku na trhu, způsob výdeje a další.

Registrace léků
Každý lék před tím, než je uveden na trh, musí v rámci registračního řízení prokázat
svoji jakost, účinnost a bezpečnost. V rámci tohoto procesu se zároveň posuzuje,
zda přínos z léčby převažuje nad možnými riziky. Po ukončení registračního procesu
je pro daný lék vydáno rozhodnutí o registraci. Takovému léku je Státním ústavem
pro kontrolu léčiv (SÚKL) nebo Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) přiděleno registrační číslo.
Pokud byl lék registrován, je možné jej vyhledat v databázi léčiv.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Databáze léků

Informace v databázi

V databázi registrovaných léků naleznete jak léky volně prodejné, tak také
ty, které jsou dostupné výhradně na lékařský předpis, případně v dalších režimech výdeje. Vyhledávat lze dle názvu
léku, názvu účinné látky či ATC skupiny,
přičemž je možné dále filtrovat:

Po zadání názvu konkrétního léku nebo
po zvolení požadovaných kritérií se
zobrazí seznam odpovídajících léků.
V přehledu se zároveň zobrazí tyto informace:

všechny léčivé přípravy,
léčivé přípravky vázané na recept,
léčivé přípravky vázané na recept
s modrým pruhem,
léčivé přípravky bez receptu,
léčivé přípravky bez receptu s omezením,
hrazené,
plně hrazené,
obchodované,
nehrazené,
V rámci pokročilého vyhledávání je
možné dále zaškrtnout:
léky ve specifickém léčebném programu
vyhrazené léky
homeopatika
potraviny pro zvláštní lékařské účely
(PZLÚ)
léky v rámci souběžného dovozu
a distribuce
léky s povolenou cizojazyčnou šarží
léky s podezřením na doping

celý název léku,
doplněk názvu,
kód SÚKL (unikátní kód, kterým je
opatřena každá varianta léčivého
přípravku s ohledem na sílu, velikost
balení a lékovou formu),
ATC skupina (anatomicko-terapeuticko-chemická skupina),
příbalová informace (neboli příbalový leták či příbalák),
režim výdeje,
o úhradě léku veřejného zdravotního
pojištění (symbol mincí ),
o dostupnosti léku na trhu (zelený
symbol ).
V detailu léčivého přípravku jsou pak
uvedeny další informace. K dispozici
jsou záložky: základní, doprovodné texty, ceny a úhrady, dostupnost, dovoz ze
zvláštního režimu a kontakty.
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