
Doplněk manuálu – protipadělková směrnice EU 

Od 9.2. 2019 začíná platit evropská protipadělková směrnice (FMD). 

Z tohoto důvodu bylo nutno do programu implementovat kontrolu léčiv, která výrobci ukládají do národních úložišť 
(NSOL). Vzhledem k tomu, že dost výrobců tiskne na krabičky již dnes 2D kód a neukládají o nich informace do NSOL 
vznikne k 9.2.2019 značný chaos co ověřovat a co ne, protože povinnost výrobců ukládat sériová čísla krabiček do 
NSOL jim vzniká až dnem účinnosti evropské vyhlášky. 

Doporučení :  Vše co máte v lékárně k tomuto dni není třeba ověřovat. Pokud distributoři uvedou do praxe formát 
elektronických dodacích listů PDK v.12 a budou do nich vkládat info o to co měli oni na skladě k tomuto datu, není 
třeba tyto léčiva též ověřovat.  Ověřují se léky, které jsou jen na RP.  

Z těchto důvodů bylo přikročeno k tomu, že léky které se musí ověřovat v NSOL je třeba načíst a tím pádem i ověřit 
hned při příjmu zboží, aby nedocházelo k nepříjemným událostem při výdeji, protože neověřený lék nesmíte vydat. 
Neověření v NSOL je bráno jako závada jakosti léčiva. 

Doporučení:  V případě neověření léčiva v NSOL bych doporučil zkusit lék za pár hodin ověřit znovu a v případě 
neúspěchu ho vrátil zpět dodavateli s důvodem : NSOL – závada jakosti léčiva. 

Jak to bude fungovat:   

Příjem zboží 

Stáhnete elektronickou příjemku, případně  zadáte do příjemky položky ručně. Poté jsou 2 možnosti jak nasnímat a 
ověřit jednotlivá sériová čísla léků.  Jednou z možností je otevřít kartu příjemky zboží, kliknout na tl. Sériová čísla a 
následně nasnímat všechny krabičky tohoto druhu léku. Pokud náhodou sejmete jednu krabičku vícekrát, nic se 
neděje, nebude opakovaně zapsána. Poté  včechny položky označíte a kliknete na „Ověřit“ – Jednotlivě . Po stisku 
dojde k ověření stavu léčiva v NSOL  a je vypsán status viz. Obr. Níže 

 

Druhou možností je je přímo na  jednotlivé příjemce kliknout na ikonku „scaneru“ – Ověření HVLP a pak snímat 
jednotlivé přípravky u kterých je hned on-line ověřován stav v NSOL.  Krabičky můžete snímat na přeskáčku „jak vám 
padnou do ruky“ na základě 2D kódu se přiřadí správné kartě. Po ukončení snímání a zavření okna by u položek , 
které jsou všechny nasnímány mělo dojít ke změně barvy řádku ze žluté na bílou. ( pokud bude v řádku zboží i jediné 
sériové číslo ověřeno se závadou (alertem) bude řádek podsvícen červeně. Na neověřené sérivé číslo se lze pak 
následně podívat v kartě příjemky daného přípravku klikem na Sériová čísla, kde uvidíte i důvod neověření. V případě 



alertu takové závažnosti, která  se odesílá na SUKL, dojde k automatickému odeslání hlášení na SUKL. ( o tomto 
budete informováni vyskakovacím okénkem s patřičnou informací,   při online ověřování  červenou výstrahou ).  

V případě neověření nějaké „krabičky“ i tak celou  příjemku přijmete na sklad, protože zboží lze vracet dodavateli 
pouze ze skladu a ne z příjemky. Krom toho než zboží vrátíte máte ještě možnost ze skladové karty provést třeba 
druhý den ještě další pokus o ověření,  abyste náhodou nevraceli něco, co stihl výrobce uvést do expedovatelného 
stavu. 

Expedice 

Co se týče zadávání hlaviček dokladů se nic nemění, jen v ERP přestane fungovat stiknutí tlačítka se SUKL kódem a 
vždy se klikne do názvu přípravku, čímž se vždy otevře dole okno pro výběr zboží , kde snímáte EAN, zadáváte NÁZEV 
...  do políčka sejmete 2D kód. ) Při každém sejmutí 2D kódu, který byl sejmut při příjmu zboží dojde k opětovné 
kontrole  a dojde k vyhledání přípravku s daným sériovým číslem ... otevře se karta přípravku kde nelze vkládat 
množství. Pokud vydáváte více balení téhož přípravku, sejmete další 2D kód do pole nad seznamem skladových karet 
( zde se nyní načítají karty k výdeji s konkrétními sériovými čísly) Viz obr.  



Pokud nechcete přidávat další krabičky tohoto zboží na prázdném poli stisknete ENTER , kurzor skočí na OK a 
potvrdíte. ( lze také samozřejmě myší ... dle libosti) 

V případě, že sejmete do výběru 2D kód, který nebyl načten na příjmu, nic se neděje. Pouze vyskočí hláška, že 
produkt není na skladě nebo nebyl zpracován na příjmu. Potom sejmete buď EAN nebo vyhledáte názvem a 
pokračujete stejně jak dosud. 

V případě, že vydáváte 2 krabičky jednoho přípravku, z nichž jedna je k ověření a druhá ne,  pořídíte EAN kódem tu 
k neověření, zadáte množství jedna a do pole výběru pak sejmete 2D kód a dokončíte operaci. 

K vlastnímu označení přípravku jako prodaný v NSOL dojde až při ukončení transakce (F10). 

V případě, že nedojde k ověření přípravku v NSOL, tak při přechodu k na platbu za transakci (F10) vyskočí varovné 
okno ... viz obr. 



 

Rozhodnutí zda přesto zboží vydat či ne je na Vás, ale doporučuji se řídit nařízeními  a doporučeními SUKLu.  

V připadě, že děláte kontrolu na příjmu, a zboží které nebylo ověřeno nepustíte do expedice,  neměli byste se 
k tomuto varování v podstatě dopracovat. 

 

RETAXACE 

V případě, že v retaxaci vracíte lék, který byl označen v NSOL jako vydaný zpět do skladu, dojde automaticky k 
„REAKTIVACI“ tohoto přípravku do stavu „ACTIVE“ .  Toto platí pouze do 10 dní od datumu výdeje, pak již není možné 
přípravek vrátit zpět do oběhu v žádném případě !!! 

 

VRATKA 

V případě vratky přípravku který je k ověření a byl ověřen se stavem ACTIVE a vracíte ho z jiných důvodů,  se nic  
neděje. Na vratku udáte důvod vrácení.  Na vratce bude vytištěn poslední aktuální stav ověření v NSOL.  

Pokud budete zboží vracet právě z důvodu neověření dáte jako důvod  vrácení  NSOL – závada jakosti .  Na vratce 
bude vytištěn poslední aktuální stav ověření v NSOL.  


