JAK NAJÍT RYCHLE EKVIVALENTNÍ
ČESKÝ LÉK K UKRAJINSKÉMU?
1. N
 ázev

léku v cyrilici vložte do vyhledávacího pole na oficiálních stránkách
ukrajinského Ministerstva zdravotnictví a vyhledejte v databázi kliknutím na
pole hledat: http://www.drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlist?opendocument

Příklad vyhledávání léčivého přípravku na webu
ukrajinského Ministerstva zdravotnictví

Název léku cyrilicí lze:
a. v
 ytvořit za pomoci virtuální klávesnice, například zde:
http://klavesnice.info/?vk_layout=UA%20Ukrainian a název překopírovat do pole
názvu léčivého přípravku
b. zadat přímo do pole názvu léčivého přípravku za využití nainstalované
ukrajinské klávesnice

U konkrétního přípravku lze otevřít první pole tabulky s podrobnostmi, včetně lékové
formy, dávky v jednotce, velikosti balení, názvu účinné látky latinkou a ATC
skupiny.

Příklad informací o vyhledávaném léčivém přípravku
na webu ukrajinského Ministerstva zdravotnictví

Alternativně lze přípravek vyhledat zde:
https://compendium.com.ua/medical_product/
U vyhledaného produktu je k dispozici účinná látka i ATC skupina. Léková forma,
dávka v jednotce i velikost balení jsou v doplňku názvu.
Na těchto stránkách je u vyhledaného léčivého přípravku i jeho fotografie.

Příklad vyhledávání léčivého přípravku na www.compendium.com.ua

2. V


databázi léků na stránkách SÚKL https://www.sukl.cz/modules/medication/search.php lze vyhledat dle názvu léčivé látky nebo ATC skupiny všechny
léčivé přípravky registrované v ČR. Pro přehlednost doporučujeme zaškrtnout před
vyhledáním pole “Obchodované”, protože ne všechny léčivé přípravky, které
jsou v ČR registrované, jsou také dostupné v lékárnách. Přípravky obchodované jsou
v seznamu všech léčivých přípravků ATC skupiny zvýrazněné tučně.

3. P
 ři

výběru, předepsání nebo výdeji léčivého přípravku je nutné zohlednit velikost balení, dávku léčivé látky v jednotce balení (například tabletě)
a lékovou formu.

Základní jednotky balení
gram / g

грам / г

hram

miligram / mg

міліграм / мг

milihram

mikrogram / mcg / μg

мікрограм / мкг / мкг

mikrohram

litr / l

літр / л

litr

mililitr / ml

мілілітр / мл

mililitr

kus / ks

штyкa / шт

štuka

Základní lékové formy
tablety

таблетки

tabletky

tobolky tvrdé

твepдi капсули

tverdi kapsuly

tobolky měkké

м’які капсули

mjaki kapsuly

granulát

гранулят

hranuliat

sáčky

пакетик

paketyk

таблетки, що
диспергуються в ротовій
порожнині
сублінгвальні таблетки
(таблетки під язик)

tabletky,
ščo dysperhujuťsia
v rotovij porožnyni
sublinhvaľni tabletky
(tabletky pid jazyk)

žvýkací tablety

жувальні таблетки

žuvaľni tabletky

šumivé tablety

шипучі таблетки

šypuči tabletky

mast

мазь

maz´

krém

крем

krem

gel

гель

heľ

pasta

паста

pasta

krémgel

крем-гель

krem-heľ

kapky

каплі

kapli

sirup

сироп

syrop

roztok

розчин

rozčyn

inhalační sprej

спрей для інгаляцій

sprej dlia inhaliacij

inhalační kapsle

капсули для інгаляцій

kapsuly dlia inhaliacij

inhalační roztok

розчин для інгаляцій

rozčyn dlia inhaliacij

čípky

супозиторії

supozytotiji

globule

глобули

hlobuly

kloktadlo

розчин для полоскання
горлa

rozčyn dlia poloskannia
horla

pastilky

пастилки

pastylky

sprej

спрей

sprej

pěna

піна

pina

oční kapky

очні каплі

očni kapli

nosní kapky

носні каплі

nosni kapli

ušní kapky

вушні каплі

vušni kapli

rektální klyzma

ректальна клізма

rektaľna klizma

náplast

пластир

plastyr

zásyp

засипка

zasypka

injekce

ін’єкція

injekcija

tablety rozpustné v ústech
sublinguální tablety
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