ADC ČÍSELNÍK pre lekárne (NobelKOMPLET)

Popis a rozsah dát poskytovaných v rámci licencie k produktu ADC ČÍSELNÍK NobelKOMPLET
Rozsah údajov dostupných v rámci lokálnej kópie - legálnej rozmnoženiny ADCC (R-ADCC)
Tabulka ADCNet.
CodeBook

Stlpec Nazov v DTB (ENG)

ADCC
ADCC
ADCC
ADCC
ADCC
ADCC
ADCC

Stlpec Id
ADCNet.
CodeBook
3001
3004
3005
3006
3007
3008
3009

ADCC
ADCC
ADCC

3016
3017
3020

Brand
Manufacturer
ActionPackage

Značka produktu
Výrobca. V poli sa uvádza id z pomocného číselníka "Companies".
Informácia o akciovom produkte a type akcie uvádzanej výrobcom pri zalistovaní produktu do
ADC ČÍSELNÍK-a. V poli sa uvádza id z pomocného číselníka "ActionPackage".

Značka
Výrobca
Akcia

ADCC
ADCC
ADCC
ADCC
ADCC

3021
3039
3041
3044
3051

CatalogueNumber
GroupActionPackage
GroupUnimportantVersion
StorageMethod
TerminalUnit

Kód výrobcu
Združenie akcií
Združenie verzií
Skladovanie
KMJ

ADCC
ADCC

3052
3060

TerminalUnitsPerItem
DispensationRule

ADCC
ADCC
ADCC

3090
3167
3003

Vat
ProfitMarginRegulation
Type

ADCC

3339

ATC

ADCC

3387

LegislativeClass

ADCC
ADCC
ADCC
ADCC

3002
3363
3364
3365

Flags
Note
MarketingFrom
Inserted

Katalógový kód výrobcu
Združovací kód pre rovnaké produkty s akciovým príbalom a bez neho
Združovací kód pre rôzne inovované verzie produktu
Metóda skladovania. V poli sa uvádza id z pomocného číselníka "StorageMethod".
Koncová Merná Jednotka (KMJ). Koncová Merná Jednotka (KMJ). V poli sa uvádza id (vo forme
skratky) z pomocného číseníka "TerminalUnit".
Počet koncových merných jednotiek (KMJ) v základnej maloobchodnej jednotke (ZMJ)
Dispenzačné pravidlo podľa ŠÚKL. V poli sa uvádza id (vo fome skratky) z pomocného číselníka
"DispensationRule".
Sadzba DPH
Informácia či produkt podlieha regulácií marže
Typ produktu (sortimentu) v ADC ČÍSELNÍKu. V poli sa uvádza skratka, ktorá má výklad v
pomocnom číselníku ItemType.
Kód ATC skupiny priradený produktu v oficiálnom dokumente držiteľa registračného rozhodnutia
- v SPC. V poli sa uvádza id z pomocného číselníka "ATC".
Legislatívne zatriedenie. V poli sa uvádza id (vo fome skratky) z pomocného číselníka
"LegislativeClass".
Stav produktu. V poli sa uvádza ako príznak v zmysle dokumentácie ADC Net.
Poznámka
Dátum prvého uvedenia produktu na trh
Dátum zaradenia položky do ADC ČÍSELNÍKa

ADC
Code
UniqueCode
Name
Supplement
ShortName
FormId

Popis

Slovenský názov
údaja využiteľného
pre zobrazenie
ADC Kód
ADC
Kód štátnej autority
Kód ŠÚKL
Informácia o unikátnosti kódu štátnej autority
Unikátny ŠÚKL
Názov produktu
Názov
Doplnok názvu
Doplnok názvu
Skrátený názov produktu
Krátky názov
Aplikačná forma produktu. V poli sa uvádza id (vo fome skratky) z pomocného číselníka "Form". Forma

Počet KMJ
Výdaj
DPH
Reg. marže
Typ
ATC
Leg. trieda
Stav
Poznámka
Na trhu od
Vložené

ADC ČÍSELNÍK pre lekárne (NobelKOMPLET)
ADCC
ADCC
ADCC

3366
3386
3342

Updated
AosExpiration
IndicationGroup

ADCC
ADCC
ADCC
ADCC
ADCC
ADCC
ADCC
ADCC

3063
3325
3385
3094
3095
3337
3338
3345

RegistrationNumber
DrugOrigin
DrugOriginReference
RecommendedRetailPrice
PharmacyPurchasePrice
MedicalDiscrepancy
MedicalDiscrepancyNote
Classification

ADCC

-

Discarded

Company

-

Vsetky stlpce

Pomocný číselník spoločností. Uvádza id a názov každej spoločnosti uvedenej v ADC
ČÍSELNÍKu ako výrobca (Manufacturer), držiteľ/ohlasovateľ (Holder) alebo dodávateľ (Supplier).
Pomocný číselník uvávádza ku každej spoločnosti zároveň id príslušnej krajiny podľa
pomocného číselníka Country.

Country

-

Vsetky stlpce

Pomocný číselník krajín. Uvádza id, názov a oficiálnu trojmiestnu skratku (Alpha-3 kód podľa
normy ISO 3166-1) každej krajiny (http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-3)

-

DiscardedItem

-

Vsetky stlpce

Tabuľka neplatných ADC Kódov. Uvádza ADC kódy, ktoré boli označené za neplatné
(DisccardedAdc) napr. z dôvodu, že boli v minulosti priradené duplicitnej položke. Ku každému
neplatnému ADC kódu tabuľka uvádza platný ADC Kód (ValidAdc), ktorý sa má pri danej
položke používať.

Neplatný ADC

HolderRelation

-

Vsetky stlpce

Tabuľka držiteľov. Ide o zoznam držiteľov resp. ohlasovateľov uvádzaných vo forme id (podľa
pomocného číselníka Company) priradených k jednotlivým produktom (ADC Kódom).

Držiteľ

SupplierRelation

-

Vsetky stlpce

Dodávateľ

GTIN

-

Vsetky stlpce

InternalCode

-

Vsetky stlpce

Tabuľka dodavateľov. Ide o zoznam dodávateľov uvádzaných vo forme id (podľa pomocného
číselníka Company) priradených k jednotlivým produktom (ADC Kódom).
Tabuľka GTIN kódov. Uvádza kódy typu GTIN (napr. EAN) priradené vrámci základnej
maloobchodnej jednotky jednotlivým produktom (ADC Kódom).
Tabuľka interných kódov distribútorov. Uvádza ku každému produktu (ADC Kódu) príslušný
interný kód distribútora s kódovým označením distribútora, ktoré,u patrí daný interný kód.

ActionPackage

-

Vsetky stlpce

StorageMethod

-

Vsetky stlpce

Dátum poslednej zmeny položky v ADC ČÍSELNÍKu
Informácia o dátume exspirácie elektronického obchodovania produktu
Indikačná skupina. V poli je uvedené id ako číslo indikačnej skupiny, ktorého výklad sa
nachádza v pomocnom číselníku IndicationGroup
Registračné číslo/ číslo povolenia (vyjadrenia) štátnej autority
Informácia o tom či je liek originál
Zdroj informácie o originalite lieku. Vpoli sa uvádza id z pomocného číselníka
Odporúčaná maloobchodná cena v lekárni
Orientačná nákupná cena pre lekáreň
Informácia odbornom rozpore v oficiálnych údajoch.
Poznámka k odbornému rozporu
Základná klasifikácia produktov v ADC ČÍSELNÍKu - POZOR: LEN NA OBJEDNÁVKU (nie je
súčasťou štandardnej licencie)
Príznak, či sa jedná o položku ktorá bola vyradená z ADC ČÍSELNÍKa po jeho deaktivácii.

Aktualizované
Exspirácia EO
IS
Reg. číslo
Liek O-G
Zdroj O-G
Odpor. CENA
Orient. NCENA
Odb. rozpor
Text odb. rozporu
ADCC Klasifikácia
Vyradené

EAN

IK_Phoenix;
IK_Unipharma;
IK_Interpharm;
IK_Unimed;
IK_Farmakol
Pomocný číselník typov akcií. Uvádza id a názvy typov akcií, uvádzaných u produktov v ADC ČÍSELNÍKu.
Pomocný číselník metód skladovania. Uvádza id a názov používaných metód skladovania u
produktov v ADC ČÍSELNÍKu.

-

ADC ČÍSELNÍK pre lekárne (NobelKOMPLET)
ATC

-

Vsetky stlpce

Pomocný číselník ATC klasifikácie. Uvádzajúci id, ATC kód a názov ATC skupiny v
slovenskom jazyku podľa ATC klasifikácie
Pomocný číselník legislatívneho zatriedenia. Uvádzajúci id (skratku) a názov skupiny v tzv.
legislatívnom zatriedení produktov uvádzaných v ADC ČÍSELNÍKu.
Pomocný číselník aplikačných foriem. Uvádzajúci id, skratku (vo formáte XXX alebo XXX
XXX) a názov aplikačnej formy produktu. U produktov s legislatívnym zatriedením RHL registrované humánne lieky sa jedná o oficiálnu skratku uvádzanú v zozname liekových foriem
ŠÚKL (http://www.sukl.sk/sk/posudzovanie-kvality-liekov/liekopis/referencne-nazvy-liekovychforiem-v-humannej-medicine?page_id=909)

-

LegislativeClass

-

Vsetky stlpce

Form

-

Vsetky stlpce

DispensationRule

-

Vsetky stlpce

Pomocný číselník podmienok pre výdaj liekov. Uvádza id (skratku) a výklad jednotlivých
podmienok pre výdaj humánnych liekov. Číselník je zhodný s oficiálnym číselníkom ŠÚKL s
označením Výdaj (synchronizácia podľa oficiálneho číselníka sa realizuje na mesačnej báze).

-

Compound

-

Vsetky stlpce

Pomocný číselník zložiek. Uvádza id a názov každej zložky (zatiaľ účinné látky u liekov perspektívne všetky obsahové látky k produktom) uvádzanej v ADC ČÍSELNÍKu s vyznačením.
Ku každej zložke sa uvádza, či patrí medzi omamné a psychotropné látky (príslušný príznak z
pomocného číselníka NarcoticGroup) a či patrí medzi prekurzory (príslušný príznak z
pomocného číselníka Precursor) v zmysle platnej legislatívy.

-

SelectedCompoundRel

-

Vsetky stlpce

Tabuľka vybraných produktov. Uvádza tie produkty, ktoré obsahujú aspoň jednu zložku, ktorá Prekurzor;
patrí medzi omamné a psychotropné látky alebo medzi prekurzory. U aktívnych produktov sa
OPL
uvádza množstvo látky v g/bal (Amount). Stĺpec NarcoticAnounceExclusion obsahuje príznak, či
je produkt vyňatý spod pôsobnosti zákona o OPL č. 139/1999 podľa prílohy č.2 zákona
260/1999 (-1) alebo nie (0).

NarcoticGroup

-

Vsetky stlpce

Pomocný číselník pre skupiny omamných a psychotropných látok. Uvádza id a popis
(Term) zatriedenia zložiek medzi omamné a psychotropné látky v zmysle platnej legislatívy.

-

Precurzor

-

Vsetky stlpce

-

ItemType

-

Vsetky stlpce

Distributor

-

Vsetky stlpce

TerminalUnit

-

Vsetky stlpce

Pomocný číselník prekurzorov. Uvádzai id a názov zložky (Name) zatriedenej medzi
prekurzory v zmysle platnej legislatívy.
Pomocný číselník typov produktov. Uvádza id (skratku) a textový výklad skratiek jednotlivých
typov produktov (sortimentu) použitých v poli s ID 3003.
Pomocný číselník distribútorov. Uvádza id (skratku) a názov jednotlivých typov distribútorov,
ktorých interné kódy sú priradené k produktom v ADC ČÍSELNÍKu.
Pomocný číselník koncových merných jednotiek (KMJ). Uvádza id a názvy koncových
merných jednotiek používaných v ADC ČÍSELNÍKu. Číselník je na mesačnej báze
synchronizovaný číselníkom merných jednotiek uvádzaným v kategorozačnom zozname
zdravotníckych pomôcok.

IndicationGroup

-

Vsetky stlpce

Pomocný číselník indikačných skupín. Uvádza číslo indikačnej skupiny a jeho textový výklad. -

DrugOriginReference

-

Vsetky stlpce

Pomocný číselník zdroja informácie o tom, či je liek originál alebo generikum

-

AdccItemClassification

-

Vsetky stlpce

Pomocný číselník ADCC klasifikácia

-

-

-

ADC ČÍSELNÍK pre lekárne (NobelKOMPLET)
Rozsah údajov poskytovaných on-line zobrazovaním
ID
3073

Skupina

Slovenský názov údaja

Popis

Legislatívne
údaje registračné

Informácia o type registračnej
procedúry

Informácia o tom, akým typom registračnej procedúry bol liek registrovaný v SR (napr. národná, európska, a ďalšie).
Informácia pre toto pole sú aktualizovaná na mesačnej báze podľa oficiálnej stránky Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv
(ŠÚKL).

3193

Finančné údaje - Informácia o maximálnej konečnej Hodnota v EUR za 1 koncovú mernú jednotku
cenové
cene v aktuálnej kategorizácií
regulácie

3194

Finančné údaje - Informácia o úhrade poisťovne v
cenové
aktuálnej kategorizácii
regulácie

3195

Finančné údaje - Informácia o doplatku pacienta za Hodnota v EUR za 1 koncovú mernú jednotku
cenové
produkt v aktuálnej kategorizácii
regulácie

3197

Finančné údaje - Informácia o spôsobe úhrady za
cenové
produkt v aktuálnej kategorizácii
regulácie

Príslušné označenie podľa kategorizačného zoznamu (I- lieky plne uhrádzané na základe verejného zdravotného
poistenia. S- lieky čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia a pod.)

3198

Finančné údaje - Informácia o preskripčných
cenové
obmedzeniach k produktu v
regulácie
aktuálnej kategorizácií

Pokiaľ je úhrada lieku obmedzená a podmienená konkrétnou odbornosťou predpisujúceho lekára, pole uvádza štandardné
trojpísmenové skratky príslušných lekárskych odborností podľa kategorizačného zoznamu.

3199

Finančné údaje - Informácia o indikačnom
cenové
obmedzení v aktuálnej
regulácie
kategorizácií

Pokiaľ je úhrada lieku obmedzená a podmienená indikáciou resp., schválením revízneho lekára, pole uvádza príslušnú
skratku obmedzenia podľa kategorizačného zoznamu

3329

Rôzne odborné
údaje

Príbalová informácia pre pacienta - Príbalová informácia pre pacienta (v skratke PIL) dodávaná držiteľom registračného rozhodnutia k lieku (označovaná v
PIL
samotnom materiáli aj ako "Písomná informácia pre používateľov"). Informácia pre toto pole sú aktualizovaná na
mesačnej báze podľa oficiálnej stránky Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

3331

Rôzne odborné
údaje

Súhrn charakteristických
vlastností lieku - SPC

Súhrn charakteristických vlastností lieku (v skratke SPC z angl. Summary od Product Characteristics) je informácia pre
odbornú verejnosť dodávaná držiteľom registračného rozhodnutia k lieku. Informácia pre toto pole sú aktualizovaná na
mesačnej báze podľa oficiálnej stránky Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

3353

Rôzne odborné
údaje
Rôzne odborné
údaje
Rôzne odborné
údaje

Informácia o určení produktu

Text popisujúci na aké účely je produkt určený, resp. pri ktorých ochoreniach či stavoch ho možno použiť (ako
preventívny, podporný alebo liečebný prostriedok).
Text popisujúci akým spôsobom sa produkt používa, resp. v akej dávke sa odporúča užívať.

3354
3406

Informácia o spôsobe použitia
Informácia o správnom použití
produktu formou piktogramov

Hodnota v EUR za 1 koncovú mernú jednotku

K jednotlivým produktov sa publikuje on-line podľa potreby 1 alebo viacero piktogramov

