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I. LEGISLATÍVNY RÁMEC
• Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v
znení neskorších predpisov
-zaobchádzanie s omamnými (OL) a psychotropnými látkami (PL)
• Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach
-predpisovanie a výdaj liekov s obsahom OL a PL
• Vyhláška MZ SR č. 129/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu lekárenskú prax
-požiadavky na uchovávanie liekov
• Vyhláška MZ SR č. 158/2010 Z. z. o náležitostiach knihy OL a o evidencii dokladov
preukazujúcich príjem a výdaj OL a PL

II. ZÁKLADNÉ POJMY
• Omamné látky sú látky vyvolávajúce návyk, psychickú a fyzickú závislosť ľudí
charakterizovanú zmenami správania so závažnými zdravotnými a psychosociálnymi
následkami.
• Psychotropné látky sú látky ovplyvňujúce stav ľudskej psychiky pôsobením na centrálny
nervový systém s menej závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami.
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III. ZARAĎOVANIE OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÝCH LÁTOK
I. skupina:
• OL a PL s veľmi vysokým rizikom závislosti, nepoužívajú sa ako lieky
Príklady OL: heroín, rastliny rodu Cannabis
Príklady PL: mezkalín, psilocybín, LSD
II. skupina:
• OL a PL s vysokým rizikom závislosti, ako lieky sa predpisujú na osobitnom tlačive
objednávky (žiadanky, lekárskeho predpisu) so šikmým modrým pruhom
Príklady OL: kokaín, ópium, morfín, tapentadol, buprenorfín, fentanyl, hydromorfón,
oxykodón, petidín, sufentanil, remifantanil, ketamín
Príklady PL: metylfenidát, fencyklidín, amfetamín, metamfetamín, THC, dronabinol,
kannabidiol
III. skupina:
• OL a PL s rizikom závislosti, ako lieky sa predpisujú na bežnú žiadanku alebo lekársky
predpis
Príklady OL: etylmorfín, folkodín, dextropropoxyfén
Príklady PL: alprazolam, bromazepam, diazepam, klonazepam, lorazepam, midazolam,
oxazepam, pentazocín, zolpidem, fenobarbital

IV. ROZSAH PLATNOSTI
Organizačný poriadok pre zaobchádzanie s liekmi s obsahom omamných
a psychotropných látok, ďalej len OL a PL, je záväzný pre všetkých pracovníkov FNsP, ktorí
v súvislosti s ich pracovným zaradením prichádzajú s OL a PL do styku a vymedzuje ich
povinnosti pri práci s týmito látkami.

V. PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI
Zoznam zamestnancov FNsP poverených predpisovaním a manipuláciou s OL a PL je
uvedený v prílohe, v prípade prijatia zmien bude zoznam aktualizovaný.
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VI. ZAOBCHÁDZANIE S OMAMNÝMI A PSYCHOTROPNÝMI LÁTKAMI NA
ODDELENÍ
a) evidencia OL a PL na oddelení
OL a PL II. skupiny sa evidujú na klinikách, resp. oddeleniach na tlačive „Záznam o
spotrebe OL v zdravotníckych zariadeniach“. Pre každý druh, silu a veľkosť balenia sa
ponechá niekoľko prázdnych strán podľa predpokladanej spotreby. Na druhej stane
titulného listu sa uvedie zoznam skladovaných omamných látok s odkazom na stránky, na
ktorých sa spotreba poznamenáva. V stĺpci 1 sa zaznamenáva deň príjmu alebo výdaja
omamnej látky, v stĺpci 2 sa pri príjme uvedie číslo žiadanky a pri výdaji číslo chorobopisu,
v stĺpci 3 sa uvedie pri príjme meno dodávateľa a pri výdaji meno pacienta, v stĺpci 4 meno
zdravotnej sestry preberajúcej omamnú látku, v stĺpci 5 sa zaznamenáva príjem omamnej
látky, v stĺpci 6 výdaj omamnej látky, v stĺpci 7 sa uvedie súčasný stav zásob. Príjem omamnej
látky sa zaznamenáva červenou farbou, výdaj sa zaznamenáva modrou farbou. Na titulnej
strane knihy musí byť uvedené meno a priezvisko lekára povereného predpisovať omamné
látky.
Pre evidenciu PL III. skupiny sa vedie „ Záznam o spotrebe psychotropných látok“.
Evidencia OL a PL sa zaznamenáva denne aj do elektronického informačného
systému. Zo zadávaných údajov je možné kedykoľvek zistiť pohyb OL a PL.

b) predpisovanie OL a PL na oddelení
OL a PL II. skupiny sa predpisujú na osobitnom tlačive objednávky (žiadanky) so
šikmým modrým pruhom. Riaditeľstvo, ktoré vydáva tieto tlačivá, vedie ich výdaj v presnej
evidencii. Upotrebené bloky sa uchovávajú po dobu najmenej 10-tich rokov odo dňa
vyhotovenia poslednej objednávky.
Tlačivo žiadanky sa skladá z prvopisu a troch kópií. Lekár vyplní žiadanku v origináli s
tromi prepismi. Prvopis tlačiva je určený pre lekáreň, prvá kópia tlačiva je určená pre
oddelenie, ktorému sa majú omamné látky dodať, druhá kópia tlačiva slúži lekárni ako
potvrdenie o dodaní omamnej látky oddeleniu a založí sa v lekárni ako doklad o výdaji, tretia
kópia tlačiva zostáva v bloku žiadaniek na oddelení.
OL môže predpisovať primár (prednosta), resp. poverený lekár. Riadne vyplnenú
žiadanku opečiatkuje a potvrdí podpisom poverený lekár, ako aj primár (prednosta) resp.
jeho zástupca. Objednávku musí odsúhlasiť generálny alebo medicínsky riaditeľ. Objednávku
na OL prinesie vedúca, resp. staničná sestra oddelenia osobne do nemocničnej lekárne.
Na jednom tlačive objednávky sa predpisuje len jeden druh lieku. Objednávky na OL
musia obsahovať tieto náležitosti:
-

názov oddelenia/kliniky

-

dátum vystavenia
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-

názov lieku

-

množstvo omamnej látky v jednej tbl., amp., náplasti vyjadrené v hmotnostných,
objemových alebo kusových jednotkách (napr. mg, mcg, g) slovom po latinsky

-

počet originálnych balení vyjadrený rímskymi číslicami a v zátvorke slovom po
latinsky

-

podpis a pečiatka predpisujúceho lekára

-

podpis a pečiatka primára (prednostu) resp. jeho zástupcu

-

podpis a pečiatka generálneho alebo medicínskeho riaditeľa

PL III. skupiny sa objednávajú rovnako ako ostatné hromadne vyrábané lieky, formou
elektronickej objednávky do nemocničnej lekárne, aby bolo možné kedykoľvek zistiť aktuálny
stav a pohyb týchto liekov na oddelení (klinike).

c) príjem OL a PL na oddelenie
OL a PL II. skupiny z lekárne fyzicky preberá vedúca resp. staničná (poverená)
sestra oddelenia. Po prevzatí OL z nemocničnej lekárne vedúca, resp. staničná sestra zapíše
príjem červeným perom do „Záznamu o spotrebe omamných látok“.
Príjem PL III. skupiny sa zapíše červeným perom do „Záznamu o spotrebe
psychotropných látok“. Uvedie sa názov PL, balenie, koncentrácia, dátum prijatia, číslo
žiadanky a počet kusov.
Evidencia OL a PL sa zaznamenáva aj do elektronického informačného systému.

d) podávanie a odpisovanie OL a PL na oddelení
Ordináciu OL a PL II. skupiny robí ošetrujúci lekár so súhlasom primára (prednostu)
oddelenia. Zdravotná sestra poverená podaním OL na základe ordinácie v určených časových
intervaloch každú aplikáciu najskôr zapíše do „Záznamu o spotrebe omamných látok“
s uvedením dátumu, počtu amp., tbl., gtt., menom pacienta, číslom chorobopisu a podpíše
výdaj. Do predpísanej zdravotnej dokumentácie (dekurzu) pacienta sa zreteľne vyznačí
červenou farbou aplikácia, forma aplikácie a čas aplikácie OL s podpisom sestry.
Odpisovanie OL je rovnako potrebné previesť aj v elektronickom informačnom
systéme na tbl., amp. či náplaste. Stav v elektronickom systéme musí zodpovedať
skutočnému stavu.
V prípade použitia len časti obsahu ampulky OL, ak sa zvyšok nepoužije pre iného
pacienta, zapíše sa do „ Záznamu o spotrebe OL“ spotreba celej ampulky. V chorobopise sa
v poznámke uvedie len skutočne použité množstvo.
Pri použití OL v roztoku (napr. morfínový roztok) sa v „Zázname o spotrebe OL“
uvedie meno pacienta, dátum, č. chorobopisu a podpis sestry, ktorá OL vydala. Spotreba OL
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sa zapíše naraz až po spotrebovaní dodaného množstva. Na klinike ORL pri častom používaní
roztoku kokaínu sa pripúšťa vynechať mená pacientov a zapísať len počet pacientov za deň,
u ktorých bol roztok použitý.
Ordináciu PL III. skupiny robí ošetrujúci lekár. V „Zázname o spotrebe PL“ pracovník
zodpovedný za zaobchádzanie s PL odpisuje počet vydaných balení pre potreby oddelenia
s uvedením dátumu. Do dekurzu pacienta sa zvýrazní názov podaného lieku, aby bolo
zreteľné odlíšenie od iných liekov a podpíše.

e) uchovávanie OL a PL na oddelení
OL a PL II. skupiny sa uchovávajú v uzamykateľných kovových trezoroch, ktoré sú
pripevnené k pevnej podložke. Kľúč od trezoru má vedúca, resp. staničná sestra, v službe
zodpovedná sestra príslušnej zmeny.
PL III. skupiny sa uchovávajú v uzamykateľných drevených alebo plechových
skriniach, kľúč od nich má zodpovedná sestra príslušnej zmeny.

f) kontrola OL a PL na oddelení
Poverený lekár je povinný raz mesačne kontrolovať spotrebu a evidenciu omamných
látok. Vykonanie kontroly potvrdí podpisom do Záznamu o spotrebe OL. Evidencia OL je
priebežne kontrolovaná aj poverenou sestrou.
Kontrolu zaobchádzania s OL a PL na oddeleniach vykonáva aj lekáreň, a to polročne,
pričom sa spíše záznam o prevedení kontroly zaobchádzania s OL a PL.

VII. ZAOBCHÁDZANIE
V LEKÁRNI

S OMAMNÝMI

A

PSYCHOTROPNÝMI

LÁTKAMI

a) evidencia OL a PL
OL a PL II. skupiny eviduje lekáreň v „Knihe omamných látok“. Lekáreň vedie
záznamy o príjme, výdaji a zásobe omamných látok v dvoch knihách. V prvej knihe sú
uvedené záznamy o substanciách, drogách a galenických prípravkoch, v druhej knihe sú
uvedené záznamy o hromadne vyrábaných liekoch. Všetky zápisy sa uvádzajú pri príjme
a uzávierke červeným perom a pri výdaji modrým perom. Každý príjem a výdaj sa zapisuje
chronologicky, uzávierka sa robí mesačne.
PL III. skupiny sa evidujú rovnako ako ostatné hromadne vyrábané lieky
v elektronickom informačnom systéme.
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Evidencia OL a PL sa zaznamenáva denne do elektronického systému. Zo zadávaných
údajov je možné kedykoľvek zistiť pohyb OL a PL, to znamená: kód lieku, počet vydaných
balení, oddelenie na ktoré boli lieky vyexpedované.

b) objednávanie OL a PL
Nemocničná lekáreň objednáva OL a PL II. skupiny od distribútorov na predpísaných
tlačivách.
Pri objednávaní PL III. skupiny sa postupuje rovnako ako pri objednávaní ostatných
hromadne vyrábaných liekov.
c) príjem OL a PL
Dodané OL a PL II. skupiny preberá výhradne farmaceut. Príjem OL potvrdí svojim
podpisom. Príjem sa zaeviduje červeným perom do „Knihy omamných látok“, pričom sa
uvedie dátum dodania, názov distribútora a dodané množstvo lieku.
d) výdaj OL a PL
Výdaj OL a PL II. skupiny je realizovaný len na riadne vyplnenú žiadanku, opatrenú
podpisom a odtlačkom pečiatky predpisujúceho lekára, ako aj primára (prednostu) resp. jeho
zástupcu. Žiadanka musí byť podpísaná a opečiatkovaná aj od generálneho alebo
medicínskeho riaditeľa. Vedúci farmaceut, resp. poverený farmaceut lekárne vydáva
omamné látky vedúcej sestre, resp. staničnej sestre. Žiadanku podpíše farmaceut vydávajúci
OL aj sestra preberajúca OL. Vedúci lekárnik, resp. poverený farmaceut po výdaji vykoná
záznam o výdaji omamnej látky do „Knihy omamných látok“. Tu sa uvedie dátum výdaja,
meno predpisujúceho lekára, názov oddelenia, číslo žiadanky, a vydané množstvo lieku.
PL III. skupiny sa evidujú rovnako ako ostatné lieky. Pre kontrolné účely je možné
preveriť všetky príjmy a výdaje za sledované obdobie, ako aj skladové zásoby vedené
v elektronickej evidencii.

e) uchovávanie OL a PL
OL a PL II. skupiny sa uchovávajú v trezore v miestnosti so signalizáciou napojenou na
poriadkovú službu. Kľúče od trezoru má vedúci farmaceut resp. farmaceut poverený
manipuláciou s OL.
PL III. skupiny sa uchovávajú oddelene od bežných liekov v skrini zabezpečenej proti
vlámaniu, takisto v miestnosti so signalizáciou.
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f) inventarizácia a kontrola OL a PL
Lekáreň vykonáva inventarizáciu OL a PL k 31. decembru príslušného kalendárneho
roka. Prehľad o počte dodaných a vydaných OL a PL II. a III. skupiny zasiela v určenom
termíne farmaceutovi samosprávneho kraja.
Zodpovedný farmaceut, resp. poverený farmaceut kontroluje evidenciu raz týždenne.
Ku koncu každého mesiaca sa kontroluje stav zásob a vykoná sa mesačná uzávierka do
„Knihy omamných látok“.

VIII. LIKVIDÁCIA OL A PL
Exspirované celé balenia resp. časti (tablety, náplaste) liekov s obsahom OL a PL II.
skupiny nachádzajúce sa na oddelení je potrebné vrátiť do lekárne. Oddelenie si uvedený
počet balení odpíše v „Zázname o spotrebe OL“ červeným perom ako „výdaj do lekárne“
a zároveň cez elektronický informačný systém presunie exspirované lieky do lekárne. Fyzický
stav musí zodpovedať stavu v elektronickom systéme. Zodpovedný farmaceut lekárne
vytvorí interný doklad o prevzatí liekov v dvoch vyhotoveniach (pre lekáreň a pre oddelenie)
a fyzicky skontroluje množstvo. Exspirované balenia si lekáreň uloží a najmenej raz ročne ich
odovzdá na likvidáciu do Modrej Planéty. Doklad o zneškodnení sa uchováva 10 rokov.
Lekáreň si zapisuje príjem exspirovaných OL z oddelenia ako aj výdaj do Modrej planéty do
„Knihy omamných látok“.
V prípade použitia len časti obsahu ampulky OL, ak sa zvyšok nepoužije pre iného
pacienta, zapíše sa do „Záznamu o spotrebe OL“ spotreba celej ampulky a zvyšný obsah sa
zlikviduje na oddelení za prítomnosti 2 lekárov a sestry, ktorí sú zodpovední za hospodárenie
s OL na klinike alebo oddelení. Prítomní lekári a sestra spíšu záznam o likvidácii časti
ampulky, s uvedením názvu lieku, šarže, exspirácii, množstva lieku v ml, dátumu a podpíšu.
Tento záznam sa založí do „Zázname o spotrebe OL“.
PL III. skupiny sa likvidujú ako bežné lieky.

IX. UCHOVÁVANIE DOKUMENTÁCIE OL
Dokumentácia o zaobchádzaní s omamnými látkami (Kniha OL, Záznam o spotrebe
OL, bloky žiadaniek, dodacie listy z lekárne a od distribútorov) sa uchováva po dobu 10 rokov
od posledného zápisu.
Stratu žiadaniek na omamné látky, alebo Záznamu o spotrebe OL je potrebné
bezodkladne nahlásiť generálnemu riaditeľovi, ktorý túto skutočnosť nahlasuje farmaceutovi
samosprávneho kraja.

X. PRÍLOHA:
Menný zoznam a podpisové vzory zamestnancov poverených manipuláciou
s omamnými látkami, psychotropnými látkami a prípravkami s ich obsahom
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ZÁZNAM ZMENY

Majiteľom procesu aktualizácie tohto dokumentu je: vedúca NELE
Zmenu definitívne schvaľuje: rada riaditeľov FNsP.
Systémovú zodpovednosť za zmeny týkajúce sa tohto dokumentu/normy nesie: vedúca NELE
Spracovateľ je zároveň správca dokumentu a je zodpovedný za jeho pravidelnú trojročnú revíziu.

Revízia 1:
Dátum:
Podpis:

Por.č.
vydania

Revízia 2:
Dátum:
Podpis:

Dátum
platnosti
nového
vydania

Revízia 3:
Dátum:
Podpis:

Revízia 4:
Dátum:
Podpis:

Revízia 5:
Dátum:
Podpis:

Poznámka(základný popis, dôvod zmeny, nového vydania)

Rozdeľovník

ČÍSLO
VÝTLAČKU

PRIDELENÉ
MENO A PRIEZVISKO

FUNKCIA

1

Právnik FNsP NZ

2

Medicínsky riaditeľ

3

Manažér kvality
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Príloha 2:

Likvidácia nespotrebovaného lieku s obsahom omamnej látky
Názov oddelenia:
Dátum likvidácie:
Prítomní:
Lekár (meno, podpis):
Lekár (meno, podpis):
Zdravotná sestra (meno, podpis):

Názov lieku:
Množstvo (v ml):
Šarža:
Expirácia:

Riadne vyplnené a podpísané tlačivo o likvidácii sa založí do opiátovej knihy.
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