Správa o kontrolách vykonaných farmaceutom KSK a referentom farmácie
KSK u poskytovateľov lekárenskej starostlivosti v roku 2018.
Na základe poverenia predsedu Košického samosprávneho kraja vykonali v roku 2018
farmaceutka Košického samosprávneho kraja a referent farmácie Košického samosprávneho kraja
kontroly u poskytovateľov lekárenskej starostlivosti. Predmetom kontrol bolo dodržiavanie povinností
vyplývajúcich zo zákona 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dodržiavanie Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva
SR 129/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu lekárenskú prax a zákona 139/1998 Z. z. o omamných
látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov. Kontrolované bolo
najmä: výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok odborne spôsobilými osobami, uchovávanie liekov,
zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín a doplnkového sortimentu lekárne, dokumentácia
lekárne, evidencia príjmu omamných a psychotropných látok, príprava individuálne pripravovaných
liekov.
Realizované kontroly:
1. BLUE–STORE s r.o., Moldavská 8/A, 040 11 Košice, IČO: 44 330 383, ktorá poskytuje
lekárenskú starostlivosť vo verejnej lekárni „Lekáreň Dr. Max“, s miestom výkonu činnosti
Toryská 5, 040 11 Košice.
Kontrola bola uskutočnená na základe podania postúpeného z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky.
Pacient sa sťažoval, že na lekárskom predpise mal uvedené dve balenia lieku, no v lekárni mu bolo
vydané len jedno balenie.
Pacient mal predpísaný liek s obsahom účinnej látky alprazolam, ktorá patrí podľa zákona
139/1998 Z. z. o omamných a psychotropných látkach a prípravkoch medzi psychotropné látky III.
skupiny. Podľa platného zákona 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov „predpísaný počet
balení humánneho lieku vo všetkých liekových formách s obsahom omamnej látky II a III. skupiny
alebo psychotropnej látky II. a III. skupiny nesmie prekročiť počet balení potrebných na liečbu
pacienta v trvaní 30 dní“
Lekárka uviedla na lekárskom predpisu dávkovanie lieku Neurol 30 x 0,5 mg tbl : ½ - 1
tabletu denne. Na základe uvedeného lekáreň pri výdaji lieku postupovala v súlade splatnými
právnymi predpismi.
Záver: Kontrolou nebolo zistené porušenie platných právnych predpisov.
2. ARTKE s r.o., Humenská 23, 040 11 Košice, IČO: 43 791 760,
ktorá poskytuje
lekárenskú starostlivosť vo verejnej lekárni „Lekáreň ART“, s miestom výkonu činnosti
Čajakova 1192/2, 040 01 Košice.
Kontrola bola uskutočnená na základe žiadosti o vykonanie kontroly z Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky.
V liste zaslanom na MZ SR držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku Grazax lyo por 30x7500 SQ-T ( blis
A1/A1) ďalej (Grazax), spoločnosť ALK – Abelló A/S, Dánsko, upozornila na neštandardne vysoké
dodávky lieku Grazax do vybraných lekární. Na základe tejto skutočnosti požiadalo MZ SR
o vykonanie kontrol v konkrétne uvedených lekárňach.
Záver: Kontrolou nebolo zistené porušenie platných právnych predpisov.

3. CASSIA, s.r.o, Starozagorská 23, 040 23 Košice, IČO: 36 597 236, ktorá poskytuje
lekárenskú starostlivosť vo verejnej lekárni „CASSIA“ s miestom výkonu činnosti Poštová
15, 040 01 Košice a pobočke verejnej lekárne „RADIX“ , s miestom výkonu činnosti 044 44
Kráľovce 67. Kontrola bola uskutočnená v lekárni „CASSIA“, Poštová 15, 040 01 Košice.
Kontrola bola uskutočnená na základe žiadosti o vykonanie kontroly z Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky.
V liste zaslanom na MZ SR držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku Grazax lyo por 30x7500 SQ-T ( blis
A1/A1) ďalej (Grazax), spoločnosť ALK – Abelló A/S, Dánsko, upozornila na neštandardne vysoké
dodávky lieku Grazax do vybraných lekární. Na základe tejto skutočnosti požiadalo MZ SR
o vykonanie kontrol v konkrétne uvedených lekárňach.
Záver: Kontrolou nebolo zistené porušenie platných právnych predpisov.

Záver:
V roku 2018 pracovníci oddelenia zdravotníctva KSK vykonali 3 kontroly u poskytovateľov
lekárenskej starostlivosti. Všetky kontroly boli vykonané na základe žiadosti o vykonanie kontroly
z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Ani v jednom prípade nebolo konštatované
porušenie platných právnych predpisov. Väčší počet kontrol nebol vykonaný v dôsledku absencie
poverení na výkon kontrolnej činnosti.

V Košiciach, 23.01.2019
Spracoval: RNDr. Anna Marenčíková

