
OVEROVANIE PRAVOSTI LIEKOV 
– ako postupovať v prípade vzniku incidentu 

Systém na overovanie pravosti liekov je v prevádzke viac ako 4 mesiace. Za toto obdobie v ňom bolo 
nahratých viac ako 67 miliónov balení liekov. Počet pripojených lekární dosiahol 98 % a počet deakti -
vovaných balení viac ako 6 miliónov. 

 
Overovanie pravosti liekov je od 9. 
2. 2019 povinné pre všetky balenia 
liekov, ktoré na vonkajšom obale 
obsahujú špecifický identifikátor 
(2D kód) a ochranu proti neopráv-
nenému manipulovaniu s obalom. 
Cieľom verifikácie je overiť pravosť 
lieku a zabrániť tak vstupu falšo-
vaných liekov na trh, resp. k pacien-
tovi. 

Vznik incidentov 
Pri verifikácii lekárnik nasnímaním 

2D kódu overí, či je balenie lieku aktívne 
a v prípade jeho výdaja ho v systéme 
deaktivuje. Balenie lieku je aktívne vtedy, 
ak sú rozpoznané číslo produktu, sériové 
číslo, šarža a dátum exspirácie. V prípade, 
že sa v systéme niektorý z uvedených 
údajov nenachádza, systém vytvorí in-
cident. Ide o incident označovaný ako 

„chybné dáta“, ktorý sa v prechodnom 
období, t. j. do 9. 2. 2020, nemusí u kon-
cového užívateľa zobrazovať. V praxi to 
znamená, že sa lekárnikovi takáto infor-
mácia nemusí v informačnom systéme 
ukázať a liek – aj napriek incidentu – 
môže v prechodnom období vydať. Dô-
vodom je, že výrobcovia jednotlivé údaje 
nahrávajú do systému postupne a niek-
toré údaje tak nemusia byť ešte úplne 
zaevidované. Pri verifikácii však môže 

dôjsť aj k incidentom, ktoré môžu indi-
kovať podozrenie na falšované balenie 
lieku, čo predstavuje najzávažnejší inci-
dent. Slovenská organizácia pre overo-
vania liekov pre tieto prípady, rovnako aj 
pre prípady incidentov uvedených vyššie, 
vytvorila systém na správu incidentov, 
ktorý slúži na ich zaznamenávanie a ná-
sledné riešenie. Systém je súčasťou ap-
likácie „lekáreň“ na portále e-vuc.sk do-
stupný po prihlásení sa. 

Incident, ktorý môže indikovať podozrenie na falšované balenie lieku, vzniká 
v okamihu, kedy verifikačný systém označí stav balenia lieku ako neaktívny. 
Informačný systém by mal pri vzniku takéhoto incidentu zobraziť hlásenie 
minimálne s nasledujúcimi informáciami: 

Identifikačné číslo vzniknutého incidentu „Alert ID“ (aspoň prvých 8 znakov); 
SK-bbeb6d45-60e8-4e7b-b06d-7bbe084ab11f 
Návratový kód „Return code“ incidentu; 
NMVS_FE_LOT_13 
Popis dôvodu prečo incident vznikol, napríklad: 
Pack is already inactive. (Balenie je už v stave neaktívnom.) 
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Súčasťou hlásenia by mala byť aj 
ponuka vydať liek aj napriek vzniknuté-
mu incidentu – v prípade, že si to okol-
nosti vyžadujú. Ide napríklad o situáciu, 
kedy je pacient v ohrození života a ne-
vydanie lieku by mohlo spôsobiť zhor-
šenie jeho zdravotného stavu, prípadne 
jeho smrť a podobne. V takomto prípade, 
ktorý sa označuje ako stav krajnej núdze, 
je potrebné, aby táto skutočnosť bola 
zapísaná aj v systéme na správu inci-
dentov. 

V prípade hlásenia takéhoto incidentu 
je potrebné (ak lekárnik nevyužije mož-
nosť tzv. krajnej núdze popísanú vyššie) 
uložiť predmetné balenie do tzv. karan-
tény (na vyhradené miesto až do vyrie-
šenia incidentu). Slovenská organizácia 
pre overovanie liekov odporúča pre rý-
chlejšie budúce úkony týkajúce sa tohto 
balenia označiť ho vypísaním identifi-
kačného čísla incidentu priamo na balenie 
takéhoto lieku. 

Vzniknutý incident je automaticky 
zaznamenaný verifikačným systémom 
(SK-NMVS) a zapísaný do systému pre 
správu incidentov. Tento incident je zá-
roveň viditeľný tomu užívateľovi (lekárni), 
ktorý incident vyvolal, ako aj držiteľovi 
registrácie lieku, ktorého balenie tento 
incident vyvolalo. Každý užívateľ teda 
po prihlásení vidí svoje incidenty, ktoré 
u neho vznikli pri verifikácii. 

Incidenty sú rozdelené do dvoch 
skupín: 

1. Procesné incidenty – nekomplet-
né: V prípade, že systém nedokáže zistiť 
držiteľa registrácie lieku automaticky, 
mu sí byť k incidentu priradený ručne sa-
motným užívateľom (lekárnikom), ktorý 
na základe fyzického prístupu k baleniu 
lieku, ktoré incident spôsobilo, má túto 
informáciu dostupnú a vie ju prečítať 
z vonkajšieho balenia lieku. 

2. Procesné incidenty – riešené: 
V tejto skupine incidentov je držiteľ regi-
strácie lieku známy a incident sa môže 
riešiť. 

Na základe stavu riešenia sú incidenty 
v zozname rozlíšené farebne: 

 Čiernou farbou je označený incident, 
ktorý držiteľ registrácie ešte nezačal rie-
šiť. 

 Zelenou farbou je označený vyrieše-
ný incident. V takomto prípade bolo ba-
lenie lieku nahraté do registra a môže 
byť vydané pacientovi; alebo balenie nie 
je možné nahrať držiteľom registrácie 
lieku (MAH) do registra a MAH potvrdzu-
je, že môže byť vydané pacientovi. Zele-
nou farbou môže byť označený aj incident, 
ktorý uzavrel SOOL, napríklad v prípade 
softvérovej chyby. 

 Červenou farbou je označené podo-
zrenie na falošný liek. Balenie lieku v ta-
komto prípade nesmie byť vydané pa-
cientovi. 

 Oranžovou farbou je označený nevy -
riešený incident. V takomto prípade po-
trebuje držiteľ registrácie viac času na 
vyriešenie incidentu. 

Čierne a oranžové incidenty sú nevyrie-
šené a je možné k nim pridávať poznámky 
alebo prílohy zo strany koncového užívate -
ľa (lekárne). Zelené a červené incidenty sú 
z hľadis ka SOOL a držiteľa registrácie vyrie-
šené. Informácie o spôsobe vyriešenia nájde 
leká reň v detailoch incidentu. Po akceptovaní 
zo strany užívateľa (lekárne) tento incident 
zmizne zo zoznamu. 

Doplňovanie informácií k riešeným in-
cidentom 

Užívateľ (lekáreň) má možnosť k rie-
šeným incidentom dopĺňať poznámky 
alebo prílohy. Ide najmä o incidenty ozna -
čené oranžovou farbou, ktoré držiteľ 
registrácie (MAH) nevedel vyriešiť. Od 
lekárne môže požadovať napríklad do-
plňujúce údaje. 

Sem je potrebné zapísať aj skutoč-
nosť, že liek bol aj napriek incidentu vy-
daný pacientovi a odôvodnenie, prečo 
tak bolo urobené. Môže ísť napríklad 
o spomínaný stav krajnej núdze. V rov-

nakom čase, ako je incident zapísaný do 
systému na správu incidentov, dostane 
automaticky kompletnú informáciu o in-
cidente aj zodpovedná osoba u držiteľa 
registrácie daného lieku (MAH) okrem 
informácie, kde incident vznikol. Držiteľ 
registrácie tak nepozná identitu užívateľa 
(lekárne), kde incident vznikol. 

MAH by mal vyšetriť daný incident 
do dvoch pracovných dní, poprípade oz-
námiť prostredníctvom systému kon-
covému užívateľovi, ktorý incident vy-
volal, že potrebuje dlhší čas na vyriešenie 
incidentu. V prípade, že sa potvrdí podo-
zrenie na falošný liek, štátna autorita 
musí daný incident vyšetriť a vyvodiť 
príslušné konzekvencie v súlade s jej 
existujúcimi postupmi pri potvrdenom 
podozrení na falošné balenie lieku. 

Technické incidenty 
Okrem vyššie uvedených incidentov, 

ktoré sa označujú ako procesné, môžu 
pri overovaní liekov vzniknúť aj tzv. tech-
nické incidenty, napríklad pri nedostup-
nosti portálu alebo exspirovaného hesla. 
Technické incidenty, sa na rozdiel od pro -
cesných, nevytvárajú automaticky, ale 
užívateľ (lekáreň) ich musí vytvoriť ma-
nuálne. To znamená, že ak vznikne takáto 
situácia, je potrebné ju zapísať v systé-
me. 

Slovenská organizácia pre overova -
nie liekov upozorňuje, že každý vzniknutý  
incident má svoje špecifikácie, preto je 
nevyhnutná spolupráca medzi jednotli-
vými subjektmi. V prípade, že vznikne 
incident, pri ktorom lekárnik nevie alebo 
si nie je istý ako postupovať, je potrebné 
kontaktovať Kanceláriu SOOL (kance -
laria@sool.sk alebo +421 2 2078 9464). 
Ak incident vznikol nedopatrením, naprí -
klad vplyvom ľudského faktora, je taktiež 
potrebné okamžite kontaktovať SOOL. 
Podrobné informácie o manažmente in-
cidentov sú dostupné v manuále, ktorý 
pripravila Slovenská organizácia pre 
overovanie liekov. 

Manuál je dostupný v aplikácii „lekáreň“ 
na portále https://www.e-vuc.sk/ po pri-
hlásení sa. 

Poznámka: Metodické usmernenie a všetky 
informácie v ňom uvedené, rovnako, ako aj 
informácie v tomto príspevku, nie sú právne 
zá väzné a majú odporúčací charakter. 

 Incident, ktorý môže indikovať podozrenie na falšované 
balenie lieku, vzniká v okamihu, kedy verifikačný systém 
označí stav balenia lieku ako neaktívny. 
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Postup pri overovaní pravosti liekov 
Overovať pravosť liekov je povinná 
pre všetky lekárne od 9. 2. 2019, 
týka sa tých balení liekov, ktoré majú 
na vonkajšom obale špecifický 
identifikátor (2D kód) a ochranu proti 
neoprávnenému manipulovaniu 
s obalom (bezpečnostnú nálepku, 
priehľadnú fóliu a pod.). 
Pravosť lieku sa overí načítaním 2D 
kódu z vonkajšieho balenia lieku 
a skontrolova ním neporušenosti 
ochrany proti neoprávnenému 
manipulovaniu s obalom. 
Liek je možné vydať pacientovi iba 
v prípade, ak sa po overení 

nachádza v aktívnom stave. Po jeho 
vydaní je lekárnik povinný takéto 
balenie lieku v systéme deaktivovať 
(tieto úkony sa v závislosti od 
informačného systému realizujú 
automatizovane). 
V prípade výdaja lieku pacientovi sa 
v systéme deaktivuje a označí sa ako 
vydaný (systém umožňuje deaktivo vať 
balenie lieku aj v prípade poškodenia 
alebo zničenia balenia – napr. pri rozbití 
a pod. – balenie lieku sa označí ako 
„zničené“). K dispozícii je celkom 8 
statusov deaktivácie balenia lieku, 
pričom lekáreň má možnosť označiť 
3 (vydané, vzorka, zničené). 
Ak je stav balenia lieku po overení 
neaktívny, vzniká incident 
(rozlišujeme procesné a technické 
incidenty). 

 
 
 

Keby musí byť balenie lieku aktívne?: 
pri výdaji lieku pacientovi; 
pri výdaji lieku kontrolným orgánom; 
pri poškodení balenia lieku. 

Pri chybnej zmene stavu (zmena zo stavu 
aktívne balenie na neaktívne) môže lekár-
nik do 10 kalendárnych dní svoj omyl na-
praviť a vrátiť stav balenia do stavu „ak-
tívny“. To však platí len pre stavy: „vydaný“ 
a „vzorka“. Iba pre nemocničné lekárne 
platí, že zmenu stavu môžu vykonať hoci-
kedy v dobe, kedy balenie lieku vlastnia – 
aj pri jeho príjme na sklad, aj pri jeho vý-
daji na oddelenie. Aj pre nemocničné le-
kárne však platí 10 dňový limit. 
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POSTUP PRÁCE SO SYSTÉMOM NA SPRÁVU INCIDENTOV

Systém na správu incidentov je súčasťou aplikácie „lekáreň“ dostupnej na portále e-vuc.sk 
(https://lekaren.e-vuc.sk/).

Systém na správu incidentov je dostupný po kliknutí na názov lekárne – záložky „Incidenty (tech)“ 
a „Incidenty (preces)“.

 Prihlásenie sa 
do aplikácie LEKÁREŇ 

Spustite internetový prehliadač 
a zadajte lekaren.e-vuc.sk 
(distribútori zadávajú 
distributor.e-vuc.sk). Po 
zobrazení stránky sa prihláste 
vašim používateľ ským menom 
a heslom. 

Ak nemáte prihlasovacie údaje, 
môžete požiadať o ich zaslanie 
na vašu e-mailovú adresu. 
Kliknite na odkaz „Nemáte 
prihlasovacie údaje? Kliknite 
sem.“ a následne sa riaďte 
pokynmi. 

V detaile lekárne kliknite na 
záložku „Incidenty (proces)“. 
V hornej časti sú zobrazené 
detaily užívateľa, dolu jednotlivé 
záložky, ktorých súčasťou je aj 
záložka procesných incidentov 
a záložka technických incidentov.
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Čo robiť, keď lekáreň nenájde bale-
nie lieku v SK-NMVS? 
Slovenská organizácia pre overovanie 
pravosti liekov odporúča: 

ak má lekáreň vydanú svoju 
relevantnú vnútornú smernicu, 
postupuje podľa nej; 
ak lekáreň nemá vydanú vnútornú 
smernicu, riadi sa usmernením 
vydaným SLeK a SOOL, ktoré je 
dostupné na internetových stránkach 
www.sool.sk a www.slek.sk.  

 
Toto usmernenie odporúča vydať také-
to balenie lieku pacientovi, lebo sa 
s najväčšou pravdepodobnosťou jedná 
o balenie lieku síce vybavenom bezpeč-
nostnými prvkami, ale vyrobenom pred 
dátumom 9. 2. 2019 a teda toto bale-
nie ešte nepodlieha legislatíve. Je teda 
veľmi malé riziko, že uvedené balenie 
lieku nie je originál a táto situácia 
vznikla len preto, že výrobca lieku nena-
hral informácie o tomto balení do SK-
NMVS. 

 
 
 
 
 
 

Čo robiť, keď lekáreň nájde balenie 
lieku v SK-NMVS, ale toto balenie nie je 
v aktívnom stave? 
Slovenská organizácia pre overovanie 
pravosti liekov odporúča: 

zastaviť výdaj balenia lieku a dať ho 
do karantény; 
všeobecne sa riadiť existujúcimi 
pravidlami platnými pre situácie, 

V prípade procesných incidentov je možné doplňovať poznámky alebo prílohy. Sem je potrebné za-
písať aj skutočnosť, že liek bol aj napriek incidentu vydaný pacientovi a odôvodnenie, prečo tak bo-
lo urobené.

 Procesné incidenty týkajúce 
sa konkrétneho užívateľa 

a ktoré nie sú ešte vyriešené 
nájde užívateľ po prihlásení do 

systému v záložke „Incidenty 
(proces)". Procesný incident 

môže vyriešiť len výrobca 
balenia lieku reprezentovaný 
konkrétnym MAH-om, preto 
k procesnému incidentu má 

prístup aj MAH, ktorému balenie 
lieku, ktoré spôsobilo incident, 

patrí. 

V aplikácii sú dostupné na 
stiahnutie aj: používateľská 

príručka k podávaniu hlásení 
o spotrebe OPL; registrácia do 

systému overovania liekov a ako 
postupovať pri vzniku incidentu.

kedy má lekárnik podozrenie na 
falošné balenie lieku; 
ak má lekáreň vydanú svoju 
relevantnú vnútornú smernicu, 
postupovať podľa nej; 
ak lekáreň nemá vydanú vnútornú 
smernicu, riadi sa usmernením 
vydaným SLeK a SOOL, ktoré je 
dostupné na internetových stránkach 
www.sool.sk a www.slek.sk. 

 

Mgr. Pavol Ondrovič 
Mgr. Peter Krajčovič, PhD.
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