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Balenia lieku na predpis a ich vplyv na vznik incidentov 

A) Balenie LP neobsahuje 2D 
kódu

Nie je možná verifikácia

B) Balenie LP obsahuje 2D kód, 
ale neobsahuje všetky 
parametre (PC,SN,LOT,EXP) 

PRÍPAD POSTUP POZNÁMKA

Boli vyrobené 
pred 09/02/19.

Nie je možná verifikácia. 

C) Balenie LP obsahuje 2D kód a aj 
všetky parametre. Ale výrobca 
nenahral dané balenie do SK-NMVS. 

Verifikácia je potrebná.
Systém musí vyhodnotiť či daný 

produkt je v systéme uložený alebo 
nie.  Ak sa v systéme nenachádza 
verifikácia daného balenie vytvorí 

incident.

Incidenty môžu nastať z dôvodu:
- Neznáme produktové číslo
- Neznáme sériové číslo
- Neznáma šarža
- Nezhoduje sa dátum exspirácie
Ide o takzvané incidenty typu: Chybné dáta. 
V prechodnom období sa nemusia zobrazovať 
u koncového užívateľa.

D) Balenie LP obsahuje 2D kód a aj 
všetky parametre. Výrobca nahral 
dané balenie do SK-NMVS.

Boli vyrobené 
pred 09/02/19.
Nakoľko v praxi je veľmi ťažké 
identifikovať všetky parametre. 
Užívateľ môže nasnímať 2D kód, 
ale systém by mal rozpoznať tento stav a upozorniť 
užívateľa, že takýto liek nepodlieha FMD.

Verifikácia je potrebná.
Systém musí vyhodnotiť či dané balenie je v 

aktívnom stave. Ak systém vyhodnotí, že 
dané balenie už ma iný stav ako aktívne 

vytvorí sa incident. 
(Iba v prípade deaktivácie)

Ide o takzvané incidenty typu: Odlišný stav 
balenia. 
Na tento typ incidentu nie je výnimka ani 
počas prechodného obdobia. Je potrebné 
zo strany koncového užívateľa aktivita voči 
Systém na Správu Incidentov.



Balenia lieku na predpis a ich vplyv na vznik incidentov 

E) Systém v lekárni zle prečíta 2D 
kód. Alebo pri manuálnom 
zadávaní nastala omyl.

PRÍPAD POSTUP POZNÁMKA

Verifikácia je potrebná. Incidenty môžu nastať z dôvodu:
- Neznáme produktové číslo
- Neznáme sériové číslo
- Neznáma šarža
- Nezhoduje sa dátum exspirácie
Ide o takzvané incidenty typu: Chybné dáta. 
V prechodnom období sa nemusia zobrazovať 
u koncového užívateľa.

Táto situácia je odhalená len pri vyšetrovaní 
SOOL-om. A SOOL následne spolupracuje na 
odstránení s IT dodávateľom poprípade 
priamo s lekárňou.



Najčastejšie problémy pri verifikácii/ Deaktivácii 

a) Indické balenia

Balenia ktoré boli serializované v Indii je veľmi ťažko odlíšiť a budú spôsobovať incidenty až po dobu ich exspirácie. 



2) Nastavenie skenera

Zásadný problém, ktorý spôsobuje desiatky incidentov a je spôsobený nesprávnym nastavením skenera.
Skener mení veľké a malé písmená v závislosti od klávesnice užívateľa. Alebo nastavenie iného jazyka skenera.
Pracujeme spolu s dodávateľmi softvéru na nastavovaní skenerov u jednotlivých užívateľov. 



3) Inverzný 2D kód

V prípade, že sa stretnete s inverzným kódom a Váš skener ma problémy s načítaním takéhoto kódu, je potrebné
sa obrátiť na Vášho dodávateľa systému a požiadať ho o nastavenie skenera.



Celkovo v systéme môže vzniknúť 11 rôznych typov procesných incidentov s kategóriou 5 (Level 5), ktoré vyvolajú automaticky

generované hlásenia pre EMVO, SOOL a MAH-a a v niektorých prípadoch priamo pre NCA (ŠUKL). Pre jednoduchosť sa dajú tieto

procesné incidenty rozdeliť do dvoch skupín.

1) Chybné dáta
a. Neznáme číslo produktu

b. Neznáme sériové číslo

c. Neznáma šarža

d. Nesprávny dátum exspirácie

V prechodnom období (do 9/2/2020) sa procesné incidenty kategórie CHYBNÉ DÁTA nebudú spravovať v systéme na správu

incidentov - SnSI a SnSI ich ani nebude evidovať. Lekárnik alebo distribútor môže, ale nemusí byť informovaný, že takýto incident

vôbec vznikol (záleží od dodávateľa LIS/DIS) a v súlade s usmernením SOOL-u a SLeK-u môže lekárnik/skladník takéto balenie lieku

aj napriek incidentu vydať/distribuovať.

S akými incidentmi sa môžeme pri verifikácii liečivého prípravku stretnúť? 

2) Odlišný stav balenia
a. Stav balenia je v inom stave ako Aktívnom (a preto nemôže byť vydané

pacientovi).



Koncový užívateľ

Slovenský 
verifikačný register EÚ HUB Výrobca/ OBP

Koncový užívateľ

Systém na správu 
incidentov – SnSI

Koncový užívateľ V prechodnom období (do 09/02/20) je tento proces spustený,
iba pri incidentoch typu = Stav balenia nie je už aktívny



Praktická ukážka ako postupovať pri vzniku incidentu v lekárni 
alebo u distribútora 

V tejto prezentácii si ukážeme vznik dvoch incidentov:

A) Balenie lieku už je v stave neaktívnom.
- a užívateľ sa ho snaží opätovne deaktivovať.

A) Sériové číslo nie je nahraté vo verifikačnom registri.
- incident vzniká ako pri verifikácia, tak aj deaktivácii. 

Pre účely školenia ukážeme oba incidenty, ako sa budú zapisovať do 
systému na správu incidentov.
Systém pre správu incidentov slúži pre Lekáreň aj Distribútora. 
Postup je totožný!



Pre účely školenia sme použili systém od spoločnosti NRSYS, ktorá bolo ochotná nám 
poskytnúť ich softvér. Väčšina softvérových dodávateľov pracuje na podobnom 
princípe z odlišným grafickým zobrazením. V prípade, že nie ste si istý ako Váš softvér 
pracuje, kontaktujte Vášho dodávateľa LIS a žiadajte ho informácie.

V nasledujúcich slide-och si prejdeme celý priebeh od vydávania lieku pacientovi, vytvorenia incidentu,
notifikácie až po riešenia a uzatvorenie incidentu (zo strany koncového užívateľa, ako aj výrobcu).



1) Lekáreň vydáva lieky cez LIS

- Cez pokladňu vyhľadá liek (alebo použije e-recept).
- Vyberiem položku (Sumatriptan) a LIS ma vyzve na overenie 2D kódu.
- Naskenovaním 2D kódu systém v prvom kroku iba verifikuje dané balenie a toto verifikovanie prebieha v pozadí. 
- V prípade pozitívnej verifikácii užívateľ ani nemusí vedieť, že verifikácia prebehla!
- Zaplatením a vystavením dokladu LIS odosiela balenie na deaktiváciu, až v tomto bode sa stáva balenie neaktívne. 



Problémy ktoré sa vyskytujú pri naskenovaní 2D kódov

a) Zadaný QR kód (2D kód) nezodpovedá žiadnej 

položke! A následne sa zobrazí upozornenie: Liek 
nebol overený z dôvodu chyby pripojenia! 

b) Zadaný QR kód (2D kód) nezodpovedá 

načítanej položke!

V takýchto prípadoch sa pravdepodobne nejedná o chybu 2D kódu, ale o nenaparovanie nového produktového čísla.



V súčasnosti je Vaše skladové hospodárstvo vedené na základe EAN kódov, ktoré sú nositeľom 
informácie o produkte (obsahuje číslo produktu). 2D kód je tiež nositeľom informácii a taktiež 
obsahuje aj číslo produktu. 

ČO TO ZNAMÉNÁ?

V ČOM JE POTOM PROBLÉM? 

V tom, že výrobcom nezakazuje žiadna legislatíva dávať iné číslo produktu do EAN kódu a 
iné do 2D kódu. To znamená, že keď nasnímate 2D kód a systém načíta informáciu o čísle 
produktu, tak Vaše skladové hospodárstvo (v prípade, že toto číslo je odlišné od toho čo je 
v EAN kóde) ho jednoducho nepozná a upozorní na to.

EAN vs 2D kód



Ako naparujem nové číslo produktu, ktoré je v 2D kóde?

Táto funkcionalita je obdobná u rôznych dodávateľov LIS. A je nazývaná ako 
priradenie alebo zadanie nového EAN kódu.
NAPRÍKLAD:
PaP – klávesovo skratkou ctrl+ e
NRSYS – vyhľadaním tovaru na sklade a kliknutím na funkciu Nový EAN a 
následne naskenovaním daného 2D kódu.

V prípade, že používate iný LIS a nepoznáte takúto funkcionalitu, prosím, kontaktuje Vášho 
dodávateľa LIS a informujte sa či je to potrebné vo Vašom LIS vykonávať.

Naparovať nové číslo produktu stačí iba pri prvom balení, následne už pri tomto produkte nie je potrebné 
znova opakovať túto operáciu. Pri sieťových lekárňach naparovanie trvá niekoľko dní kým sa zapíše do databázy.



2) Lekáreň ide vydať už balenie, ktoré nie je v aktívnom stave
- Cez pokladňu vyhľadá liek (Sumatriptan).
- Vyberiem položku a LIS ma vyzve na overenie 2D kódu. Zoberiem to isté balenie, ktoré som pred chvíľou vydal cez pokladňu.
- Naskenovaním 2D kódu systém v prvom kroku opäť iba verifikuje dané balenie.
- V tomto prípade je balenie už neaktívne a systém upozorní na túto skutočnosť.

- V prípade, že používate softvér od spoločnosti NRSYS, tak sa Vám zobrazí takéto okno
- Na výber máme 3 možnosti:

a) Vydať liek aj napriek upozorneniu. Softvér nemôže zakázať lekárnikovi vydať liek pacientovi, ale tento prípad si vyžaduje naozaj vážne 
dôvody (ohrozenia života pacienta a jeho záchrany). Je veľmi dôležité zvážiť takéto rozhodnutie a malo by sa stávať úplne v krajnom 
prípade.

b) Liek sa nevydá pacientovi a nahlási sa ako incident. Liek sa odloží do karantény a počkáme na vyriešenie daného incidentu. 

c) Zrušiť celú transakciu. V prípade nesprávneho nasnímania balenia.



V systéme vyvoláme ešte jeden incident, pre účely tohto školenia. V súčasnosti sa tento incident nezapíše 
na portál pre správu incidentov. Ale po 9/2/20 bude každý takýto incident zapísaný.

Ide o incident typu Chybné dáta a znamená, že dané balenie nie je nahraté vo 
verifikačnom systéme.



3) Lekáreň je informovaná o vzniknutých incidentoch

- Lekáreň obdrží email s informáciou o vzniknutom incidente.
- Notifikácia je posielaná na emailovú adresu, ktorá bola zadaná pri registrácii do SOOL-u na portáli lekaren.e-vuc.sk
- Email neobsahuje informácie o incidente.
- Informuje iba o vzniku incidentu u daného užívateľa a kde sa ma užívateľ prihlásiť, aby daný incident sa mu zobrazil.
- Obsahuje aj ukážku, kde na portáli je možné nájsť incident.



4) Prihlásenie sa do systému pre správu incidentov

- Systém na správu incidentov sa nachádza na portáli lekaren.e-vuc.sk. 
(tento portál lekárňam slúži aj na hlásenie OPL, ale registráciu do SOOL)

- Využili sme rovnaký portál, do ktorého sme pridali nový modul (záložku).
- Po prihlásení sa na portál lekaren.e-vuc.sk alebo pre distribútorov distributor.e-vuc.sk sa Vám zobrazí úvodná obrazovka.

Dávam do pozornosti dokument (v spodnej časti), ktorý popisuje celý proces správy incidentov – prehľadný manuál.



- V hornej časti máme dve záložky s označením Incidenty.
- Incidenty technické, ktoré sa neviažu ku baleniu liekov a viac sa o nich dozviete v dokumente: 

Incidenty SOOL - ako postupovať pri vzniku incidentu v systéme overovania pravosti liekov 

- Pre nás sú ale podstatné INCIDENTY PROCESNÉ.
- Je potrebné kliknúť na danú záložku.

- Po kliknutí na názov lekárne sa zobrazí v hornej časti obrazovky nové záložky



5) Systém pre správu incidentov

- V tejto záložke sa nám teray zobrazili incidenty, ktoré sme vytvorili prostredníctvom LIS v lekárni
- Ide o incidenty:

- A) Pack is already inactive. (NMVS_NC_PCK_22) = Balenie lieku už je neaktívne.
- B) Unknown serial number. (NMVS_NC_PC_02) = Sériové číslo sa nenachádza vo verifikačnom registri.

A
B

Pre zobrazenie detailov o incidente je potrebné 
kliknúť na ID incidentu

Incidenty sa nachádzajú v sekcii nekompletné, lebo čakajú na akciu zo strany lekárnika! Po doplnení informácii sa presunú do sekcie riešené.



A) Pack is already inactive. (NMVS_NC_PCK_22) = Balenie lieku už je neaktívne.

- Tento typ incidentu sa zapisuje v systéme na správu incidentov už aj v súčasnosti, lebo na tento typ incidentu nie je žiadna výnimka.

Detailné informácie o 
incidente.

A) Incident môže vzniknúť omylom naskenovaním dvakrát toho istého balenia, poprípade softvér preruší spojenie a vy sa pokúsite nasnímať 
rovnaké balenie znova. 
V žiadnom prípade nehrozí žiadna pokuta pri omylom nasnímaní toho istého balenia.
Je ale nevyhnutné zapísať do poznámky, že takýto incident vznikol iba omylom. Aby to bolo zadokumentované pre národnú kompetentnú  
autoritu.
Po zapísaní poznámky sa presunie incident do sekcie riešené a po vyhodnotení či naozaj ide iba o omyl sa incident uzavrie a archivuje.

B) V prípade, že nebolo balenie omylom nasnímané a vy nemáte vedomosť o tom, že by sa takéto balenie pred tým u Vás deaktivovalo je
potrebné napísať do poznámky - napr.: ide o podozrenie na falzifikát, uložené v karanténe.
Incident sa presunie do sekcie riešené a je automaticky informovaný ŠUKL o vzniknutom incidente.
ŠUKL následne spustí proces, ktorým bude incident riešiť – pravdepodobne kontaktuje výrobcu a Vás informuje o ďalšom postupe.

Pri tomto type incidentu je najdôležitejšie doplniť poznámku k incidentu a tak zadokumentovať prečo daný incident vznikol.



B) Unknown serial number. (NMVS_NC_PC_02) = Sériové číslo sa nenachádza vo verifikačnom registri.

- Tento typ incidentu sa v súčasnosti nezapisuje do systému pre správu incidentov na základe usmernenia. Do systému sa bude zapisovať až po 09.02.2020

Detailné informácie o 
incidente.

Incident sa vo väčšine prípadov presunie automaticky do sekcie riešené a odošle sa na vyriešenie 
výrobcovi daného balenia lieku.
V prípade, že z produktového čísla nie je zrejme o akého výrobcu ide je nutné doplniť názov výrobcu z 
predefinovaného číselníka.
Akonáhle sa doplní výrobca incident je automaticky odosielaný výrobcovi.
Výrobca by mal do 48 hodín odpovedať na vzniknutý incident.



6) Incident prichádza výrobcovi (držiteľovi registrácie) na vyriešenie

- Výrobca je informovaný o vzniku incidentu prostredníctvom emailu, ktorý mu je zasielaný zo systému na správu incidentov 
- na adresu, ktorú nám výrobca zadal.
- V emaily výrobca dostane kompletné informácie o incidente okrem údajov o koncovom užívateľovi, ktorý daný incident vytvoril.
- Systém tohto užívateľa anonymizuje, ale napriek tomu výrobca môže s užívateľom komunikovať prostredníctvom tohto systému.
- Výrobca ma možnosť kliknutím na odkaz uvedený v emaily, dostať sa na správu incidentu.



Po kliknutí na odkaz sa mu zobrazí daný incident. 
V incidente sa mú zobrazia detailné informácie a možnosti riešenia daného incidentu.

Incident môže výrobca uzavrieť ako:
1) Vyriešený incident - balenie bolo nahraté do registra. Môže byť vydané pacientovi.
2) Vyriešený incident – balenie nie je možné nahrať do registra. Môže byť vydané pacientovi.
3) Podozrenie na falzifikát - balenie lieku nesmie byť vydané pacientovi!
4) Nevyriešený incident - držiteľ registrácie potrebuje viac času na vyšetrenie incidentu...
Plus je možné zadať poznámku pre koncového užívateľa.

- V prípade, že výrobca použije možnosť číslo 4 je potrebná ďalšia aktivita zo strany koncového užívateľa. Pravdepodobne výrobca požiada o doplňujúce 
informácie. Aby následne, ak budú doplnené informácie mohol uzavrieť incident možnosťou 1-3.

Výrobca 
označí 
túto 

možnosť.



6) Incident bol vyriešený zo strany výrobcu

- Incident sa nachádza v sekcii riešené incidenty, ale po uzatvorení incidentu zo strany výrobcu sa zmení farba incidentu (podľa toho 
ako bol daný incident uzatvorený).

Pre zobrazenie detailov o incidente je potrebné kliknúť na ID incidentu

V tejto kolónke sa zobrazí 
spôsob vyriešenia incidentu. 

V tejto časti sa zobrazujú 
poznámky, ktoré boli dopĺňané v 
priebehu riešenia incidentu (ako 
zo strany výrobcu, tak aj 
užívateľa).

Po akceptovaní sa incident 
presunie do archívu.



Možnosti nastavenia užívateľa

Každý užívateľ si môže pri svojej registrácii v sekcii SOOL po kliknutí na odkaz Upraviť nastaviť určité možnosti:

❑ Chcem dostávať e-mailom oznamy o priebehu riešenia incidentov
(ak odsúhlasíte túto podmienku, tak pri každej zmene stavu incidentu Vám príde notifikácia. Neplatí pre úvodnú notifikáciu o vzniku incidentu. Tá príde vždy)

❑ Súhlasím s poskytnutím kontaktných údajov držiteľovi registrácie (MAH) pri riešení incidentov
(ak odsúhlasíte túto podmienku, tak výrobca bude informovaný pri incidente kto ho vytvoril a Váš kontakt, ktorý ste vyplnili pri registrácii. Výrobca Vás môže priamo kontaktovať.)



Kód Incidentu Popis incidentu EN Popis incidentu SK Vysvetlenie incidentu a očakávaná reakcia

NMVS_FE_LOT_03

Failed to find a batch for the given 

data.

Šarža balenia sa nenachádza vo verifikačnom 

registri.
Šarža daného  balenia sa nenašla, a preto nemôže byť vydané pacientovi. (Incident bol odoslaný výrobcovi)

NMVS_FE_LOT_12

Expiry date does not match the 

date held in the NMVS.

Exspirácia na balení sa nezhoduje s exspiráciou 

vo verifikačnom registri.

Vo verifikačnom systéme je uložený iný dátum exspirácie ako je uvedené v 2D kóde. Preto balenie lieku 

nemôže byť vydané pacientovi. 

(Incident bol odoslaný výrobcovi)

NMVS_FE_LOT_13

The batch ID does not match the 

serial number in the NMVS.

Šarža na balení sa nezhoduje so sériovým číslom 

ktoré je vo verifikačnom registri.

Sériové číslo daného balenia sa nenašlo vo verifikačnom systéme pod šaržou, ktorú ste registru zaslali. Preto 

nie je možné ho vydať pacientovi. (Incident bol odoslaný výrobcovi)

NMVS_NC_PC_01
Unknown product code.

Číslo produktu sa nenachádza vo verifikačnom 

registri.

Číslo produktu daného balenia sa nenašlo a preto nemôže byť vydané pacientovi. 

(Incident bol odoslaný výrobcovi)

NMVS_NC_PC_02
Unknown serial number.

Sériové číslo sa nenachádza vo verifikačnom 

registri.

Sériové číslo daného balenia sa  nenašlo a preto nemôže byť vydané pacientovi. 

(Incident bol odoslaný výrobcovi)

NMVS_NC_PCK_06

Actual pack status doesn't match 

the undo transaction.

Požiadavka na vrátenie stavu sa nezhoduje s 

aktuálnym stavom balenia.

Balenie nebolo  takom stave, aby ste ho mohli  vrátiť späť do aktívneho stavu. (napríklad: pokúšali ste sa vrátiť 

balenie z vydaného do aktívneho, ale balenie bolo v aktívnom stave) 

(Je potrebné zdôvodniť tento pokus)

NMVS_NC_PCK_19 Property is already set on pack.
Balenie lieku už je neaktívne.

Pokúsili ste  sa zmeniť stav balenia lieku na neaktívne napriek tomu, že balenie už bolo v neaktívnom stave . 

(Je potrebné zdôvodniť tento pokus)

NMVS_NC_PCK_20

Defined timeframe between setting 

this property and the undo was 

exceeded.

Časový limit na vrátenie stavu balenia už bol 

prekročený.

Limit na vrátenie do aktívneho stavu je 10 dní. Tento limit ste  prekročili a preto Váš pokus nebol úspešný. 

(Je potrebné zdôvodniť tento pokus)

NMVS_NC_PCK_21

Undo can only be executed by the 

same user who previously set the 

attribute.

Vrátenie stavu balenia môže byť vykonané, iba z 

rovnakého miesta kde bolo deaktivované.

Pokúsili ste sa  o vrátenie balenia  do aktívneho stavu z iného miesta, ako bolo deaktivované.

(Je potrebné zdôvodniť tento pokus)

NMVS_NC_PCK_22
Pack is already inactive. Balenie lieku už je neaktívne.

Pokúsili ste  sa zmeniť stav balenia lieku na neaktívne napriek tomu, že balenie už bolo v neaktívnom stave. 

(Je potrebné zdôvodniť tento pokus)

NMVS_NC_PCK_27

Status change could not be 

performed.
Zmenu stavu sa nepodarilo vykonať.

Pokúsili ste  sa zmeniť stav balenia lieku na neaktívne napriek tomu, že balenie už bolo v neaktívnom stave . 

(Je potrebné zdôvodniť tento pokus)

Typy Incidentov v detailnejšom popise, ktoré môžu nastať v SK-NMVS 

* Zelené incidenty sa zapisujú do systému na správu Incidentov už v súčasnosti.


