18

.

,........-

SÚKL INFORMUJE

2012

Kontroly zdravotnlckých zarlzenl v roce
V roce 2012 Státní ústav pro kontrolu léciv (SÚKL) provedl 282 kontrol zacházení s lécivými prípravky
zarízeních a 258 ambulancích a ostatních zdravotnických zarízeních poskytujících zdravotní péci.
Kontroly

SÚKL byly

zamere-

ny na plnení požadavku zákona
C, 378/2007 Sb, , o léci vech a o zmenách nekterých souvisejících zákonu (zákon o lécivech), ve znení
pozdejších predpisu, a jeho provádecích predpisu,

Nejvážnejší prestupky
K nejvážnejším

zjištením

la tato porušení
kona:

zmíneného

patrizá-

• Lécivé prípravky (LP) nevyhovující jakosti, s prošlou dobou použitelnosti, uchovávané nebo pripra-

sledování

a není osobou oprávnenou
k likvidaci (u 10,3 % kontrolovaných
zdravotnických
zarízení),
• Prestože mela zdravotnická
za-

padu, nebyla v ní zahrnuta likvidace nepoužitých
léciv (ve 14,2 %
kontrolovaných
ZZ).
• Lécivé prípravky vrácené pacienty nebyly odstraneny
jako nepoužitelná léciva, ale byla nadále
používána pri poskytování zdravotní péce (ve 2,8% kontrolovaných ZZ).
• U 22,3 % kontrolovaných
ZZ nebyly sledovány informace SÚKL
o závadách v jakosti, nežádoucích úcincích léciv a stahování

rízení (ZZ) uzavrenou smlouvu na
zneškodnování
nebezpecného od-

léciv z obehu. V jednom kontrolovaném ZZ došlo v dusledku ne-

Nejcastejší pOChybení

vené za jiných než predepsaných
podmínek, zjevne poškozené nebo
nespotrebované
nebyly jako nebezpecný odpad predávány osobe
oprávnené k jejich likvidaci.
• Nepoužitelné
lécivé prípravky
byly predávány dodávající lékárne, která není organizacní
soucástí zdravotnického
zarízení

závad v jakosti

k poru-

šení zákona, když poskytovatel
zdravotních
služeb použillécivo
se závadou v jakosti.
• Byly nalezeny
lékarské predZZ),
pisy (v 6 % kontrolovaných
které nebyly uloženy tak, aby se
zabránilo jejich ztráte nebo odcizení a možnosti jejich zneužití. Nevyplnené
lékarské predpisy navíc byly opatreny razítkem
poskytovatele.

Naopak k nejcastejším
závadám,
jež inspektori
SÚKL pri kontrolách zdravotnických
zarízení zjistili, patrily:
• Chybející nebo jen cástecne vypracované
standardní
operacní
postupy (SOP) pro príjem, úpravu, používání
a uchovávání
LP
(u 43,3% kontrolovaných
ZZ).
V SOP navíc nebyly dostatecne
nebo vubec stanoveny pravomoci
a odpovednosti jednotlivých
pracovníku za zacházení s LP.
• Nebyly vždy vedeny

záznamy

Kontroly zdravotnických

o provádených kontrolách dob použitelnosti uložených LP (u 29.4 %
kontrolovaných
ZZ), záznamy
teplot uchovávání pri 15-25 °C (ve
26,6 %kontrolovaných ZZ) a pri 2-8
°C (v 8,9 % kontrolovaných
ZZ).
• K lécivým prípravkum
uloženým v ordinaci poskytovatel
zdravotních
služeb nepredložil záznamy o jejich príjmu (ve
13,1% kontrolovaných
ZZ), prípadne na príjmových dokladech
chybel podpis prejímající
osoZZ).
by (v 8,9 % kontrolovaných
Nebyly predloženy doklady o nabytí reklamních
vzorku LP používaných na pracovišti (v 10,6 %
kontrolovaných
ZZ).
• U LP nebyly dodrženy podminky
uchovávání,
které jsou uvedeny
v souhrnu údaju o prípravku nebo podle pokynu výrobce, dodávající lékárny, pracovište ci zarízení pripravujících
lécivé prípravky
(ve 21,3 %kontrolovaných
ZZ).
Podrobnejší informace najdete na:

www.sukl.a
(Zdroj:

SÚKL)

zarizení v období od r. 2008
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Druh kontroly

Pozn.: ') V jednom prípade nebyla cílená kontrola provedená na podnet klasifikována.
n) Ve ctyrech prípadech nebyla cílená kontrola provedená na podnet klasifikována.
Klasifikace: 1- drobné závady; 2 - významné závady; 3 - kritické závady.

