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1.0 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

1.1  Účelom tohto štatútu je ustanovenie a definovanie činností odbornej Komisie pre racionálnu 

 farmakoterapiu, liekovú politiku a nozokomiálne nákazy Nemocnice Snina, s.r.o. /KRFLPaNN/.  

 

1.2 Komisia pre racionálnu farmakoterapiu, liekovú politiku a nozokomiálne nákazy Nemocnice Snina, 

 s.r.o. je stály poradný orgán konateľa, v zmysle Organizačného poriadku Nemocnice Snina, s.r.o.. 

 

2.0 ČLENSTVO A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA KOMISIE 

 

2.1 Členov Komisie pre racionálnu farmakoterapiu, liekovú politiku a nozokomiálne nákazy Nemocnice 

 Snina, s.r.o.  menuje a odvoláva konateľ Nemocnice Snina, s.r.o..  

 

2.2 Členov Komisie pre racionálnu farmakoterapiu, liekovú politiku a nozokomiálne nákazy Nemocnice 

 Snina, s.r.o.  tvoria: 

 

 - predseda komisie – námestník pre liečebno – preventívnu starostlivosť Nemocnice Snina, s.r.o.  

 - tajomník komisie – vedúci farmaceut nemocničnej lekárne,  

 - námestník pre ošetrovateľskú starostlivosť,  

 - vedúci ekonomicko-technického oddelenia 

 - primári, vedúci lekári resp. lekári jednotlivých oddelení nemocnice.  

 

2.3 Funkcia člena komisie je nezastupiteľná a čestná.  

 

2.4 Okrem riadnych členov komisie, môže konateľ Nemocnice Snina, s.r.o. vymenovať ad hoc 

mimoriadneho člena komisie, ktorý je spravidla odborný pracovník v niektorej z príslušných 

medicínskych disciplín. Návrh na vymenovanie mimoriadneho člena komisie predkladá konateľovi jej 

predseda po schválení na zasadnutí komisie. Pri hlasovaní mimoriadny člen nemá rozhodovací, ale 

poradný hlas.  

 

2.5 Členstvo v komisii zaniká písomným vzdaním sa členstva, alebo odvolaním člena konateľom 

Nemocnice Snina, s.r.o..  

 

2.6 Predsedom komisie je námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť. Predseda komisie zvoláva a 

riadi zasadnutia komisie, zabezpečuje súčinnosť komisie s ostatnými orgánmi Nemocnice Snina, s.r.o., 

zastupuje komisiu navonok.  
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2.7 Súčasťou Komisie pre racionálnu farmakoterapiu, liekovú politiku a nozokomiálne nákazy Nemocnice 

 Snina, s.r.o je Antibiotická komisia KRFLPaNN Nemocnice Snina, s.r.o.. 

 

 

3.0 PREDMET ČINNOSTI KOMISIE 

 

3.1 Predmetom činnosti komisie je zabezpečenie uplatňovania princípov racionálnej farmakoterapie pri 

 poskytovaní zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Snina, s.r.o., plnenie úloh súvisiacich s rozvojom 

 racionálnej farmakoterapie v preventívnej a liečebnej praxi podľa Odborného usmernenia MZ SR č. 

 1620/97- A zo dňa 7. augusta 1997 a sledovanie výskytu nozokomiálnych nákaz s dôrazom na ich 

 prevenciu a racionálne riešenie, sledovanie spotreby zdravotníckych pomôcok a spotreby 

 zdravotníckych pomôcok (ZP). 

 

4.0 ZASADNUTIE KOMISIE  

 

4.1 Komisiu zvoláva a vedie predseda komisie. Komisia zasadá operatívne podľa potreby. Termín 

 zasadnutia komisie oznamuje členom komisie písomnou formou predseda komisie podľa možností 

 najmenej 5 pracovných dní pred jej zasadaním.  

 

4.2  Predseda komisie vypracuje do 7 dní zápisnicu zo zasadania komisie s príslušnými návrhmi a 

 opatreniami, ktorú predkladá konateľovi Nemocnice Snina, s.r.o. a rozpošle členom komisie. 

 

4.3 Správu o činnosti komisie za uplynulý rok predkladá predseda komisie konateľovi Nemocnice Snina, 

 s.r.o.  v termíne  do 31.3. . 

 

5.0 ÚLOHY KOMISIE  

 

5.1 Vytvára sa za účelom uplatňovania zásad racionálnej, bezpečnej farmakoterapie a liekovej politiky 

 Nemocnice Snina, s.r.o. formou metodického usmerňovania a auditu.  

 

5.2 Zabezpečuje vytváranie a aktualizáciu Liekového formulára Nemocnice Snina, s.r.o. (LF).  

 

5.3 Na svojich zasadaniach prejednáva:  

 a)   požiadavky na výnimky z LF  
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 b) požiadavky na zmeny zaradenia liečiv do LF (zaradenie lieku, vyradenie lieku, preskripčné 

 obmedzenia).  

 Odporúčania predkladá na schválenie konateľovi Nemocnice Snina, s.r.o..  

 

5.4 Sleduje účelnosť farmakoterapie a diagnostík, ako aj ŠZM a ZP. Analyzuje závery kontrol manipulácie a 

 hospodárenia s liečivami, ŠZM a ZP ako aj racionálnej farmakoterapie.  

 

5.5 Periodicky analyzuje náklady na lieky, ŠZM a ZP jednotlivých nákladových stredísk.  

 

5.6 Komisia pri zabezpečovaní racionálnej farmakoterapie a liekovej politiky schvaľuje žiadosti na 

 mimoriadny dovoz neregistrovaných liekov na terapeutické použitie pre jedného pacienta alebo pre 

 skupinu pacientov.  

 

5.7 Spolupracuje pri hlásení nežiaducich účinkov liekov u hospitalizovaných a ambulantných pacientov 

 Nemocnice Snina, s.r.o. a podieľa sa na zvyšovaní bezpečnosti liečby.  

 

5.8 Sleduje legislatívne zmeny v oblasti liekovej politiky a zabezpečuje ich realizáciu v Nemocnici Snina, 

 s.r.o.  

 

5.9 Sleduje a dokumentuje nozokomiálne nákazy (NN) v spolupráci so zástupcami jednotlivých oddelení, 

 a pravidelne ich vyhodnocuje.  

 

5.10 Prijíma opatrenia k zníženiu výskytu NN.  

 

6.0       ARCHIVÁCIA 

 

6.1 Komisia archivuje dokumentáciu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými 

 aktmi riadenia. Dokumentácia z činnosti komisie sa uchováva 20 rokov. Za riadnu archiváciu zodpovedá 

 predseda komisie.  

 

6.2 Dokumentáciu a údaje z nej možno poskytnúť len oprávneným orgánom v súlade s platnými právnymi 

 predpismi.  
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7.0 SÚVISIACA DOKUMENTÁCIA 

 

• Po – 02. Organizačný poriadok Nemocnice Snina, s.r.o. v platnom znení  

• Po – 06. Registratúrny a archívny poriadok Nemocnice Snina, s.r.o. v platnom znení  

• Odborné usmernenie MZ SR č. 1620/97- A zo dňa 7. augusta 1997 

• Zásady Európskeho fóra pre správnu klinickú prax (ICH GCP) 

• Sm – 15. Liekový formulár Nemocnice Snina, s.r.o. 

 

8.0 ZMENY 

 

8.1 Písomné návrhy na zmeny v štatúte predkladá predseda komisie. Návrhy prerokuje s príslušným 

zodpovedným vedúcim zamestnancom a predkladá konateľovi. Zmenu definitívne schvaľuje konateľ 

Nemocnice Snina, s.r.o..  

 

8.2  Systémovú zodpovednosť za zmeny týkajúce sa tohto dokumentu nesie M-IMS.  

 

8.3  Operatívne zmeny tohto dokumentu môže robiť len M-IMS po schválení konateľom Nemocnice Snina, 

s.r.o. a tieto operatívne zmeny platia do doby vydania riadnej zmeny.  

 

Plánované termíny revízie dokumentu sú v prípade zmeny legislatívy alebo vnútorných predpisov Nemocnice 

Snina, s.r.o.. 

Por. č. zmeny List č. / zmena č. Dátum zmeny  Výmenu listu vykonal / podpis 

1.    

2.    

3.    
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9.0 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 

9.1  Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 06.07.2017. Je platný pre Komisiu pre racionálnu 

 farmakoterapiu, liekovú politiku a nozokomiálne nákazy Nemocnice Snina, s.r.o. /KRFLPaNN/.  

 

9.2  Každý zamestnanec Nemocnice Snina, s.r.o. je povinný upozorniť spracovateľa na nedostatky vo 

vydanom dokumente a je oprávnený vznášať návrhy na zmeny.  

 

9.3 Kontrolou plnenia zásad tohto dokumentu je poverený:  

- predseda KRFLPaNN,  

- M-IMS,  

- osoby poverené vyššie uvedenými zamestnancami. 

 

 

10.0  POUŽITÉ SKRATKY 

 

IMS Integrovaný manažérsky systém 

M-IMS Manažér IMS 

 

 

11.0  PRÍLOHY 

 

Príloha č.1: Zoznam členov Komisie pre racionálnu farmakoterapiu, liekovú politiku a nozokomiálne nákazy 

      Nemocnice Snina, s.r.o. /KRFLPaNN/. 

Príloha č.2: Zoznam členov Antibiotickej  komisie KRFLPaNN Nemocnice Snina, s.r.o. na súhlas na  predpisovanie    

                    antiinfekčných liekov skupiny I.3, II.3, II.4 

Príloha č.3: Hlásenie nemocničnej nákazy - vzor 
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12.0 ROZDEĽOVNÍK  

 

Výtlačok 

číslo 

PRIDELENÉ Dátum Podpis Pozn. 

Meno  a  priezvisko Funkcia    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Predmetný dokument je pridelený:  

0 – M-IMS (originál, uloženie k trvalej archivácii)  

1 – konateľ Nemocnice Snina, s.r.o.  

2 – predseda KRFLPaNN 

 

Interní zamestnanci majú prístup k riadenej dokumentácii IMS na internej sieti Nemocnice Snina, s.r.o.. 
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Príloha č. 1: Zoznam členov Komisie pre racionálnu farmakoterapiu, liekovú politiku a nozokomiálne nákazy 

Nemocnice Snina, s.r.o. /KRFLPaNN/. 

 

 
ZOZNAM ČLENOV 

 
Komisie pre racionálnu farmakoterapiu, liekovú politiku a nozokomiálne nákazy Nemocnice Snina, s.r.o. 

/KRFLPaNN/. 
 

Predseda KRFLPaNN: 
 
MUDr. Norbert Orinín   námestník pre LPS, primár, anestéziológ a intenzivista,  
     Nemocnica Snina, s.r.o. 
 
 
Tajomník KRFLPaNN: 
 
PharmDr. Marián Nebesník  farmaceut, Nemocničná lekáreň Nádej 
 
 
 
Ostatní členovia KRFLPaNN: 
 
 
MUDr. Daniel Bakši   primár, internista, Nemocnica Snina, s.r.o. 

 

MUDr. František Pavlovčin  primár, gynekológ a pôrodník, Nemocnica Snina, s.r.o. 

 

MUDr. Miroslava Ženčuchová  primár, pediater, Nemocnica Snina, s.r.o. 

 

MUDr. Viera Coraničová  vedúci lekár, OLM, Nemocnica Snina, s.r.o. 

 

PhDr. Jana Kapaková   námestník pre ošetrovateľstvo, Nemocnica Snina, s.r.o. 

 

Ing. Iveta Šimonová   vedúci, ekonomicko-technický úsek, Nemocnica Snina, s.r.o. 

 

 

Platnosť od 06.07.2017 
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Príloha č. 2: Zoznam členov Antibiotickej komisie KRFLPaNN Nemocnice Snina, s.r.o. na súhlas na predpisovanie 

antiinfekčných liekov skupiny I.3, II.3, II.4 

 

 
ZOZNAM ČLENOV 

 
Antibiotickej komisie KRFLPaNN  Nemocnice Snina, s.r.o. na súhlas na predpisovanie 

antiinfekčných liekov skupiny I.3, II.3, II.4 

 
 

Predseda KRFLPaNN: 
 
MUDr. Norbert Orinín   námestník pre LPS, primár, anestéziológ a intenzivista,  
     Nemocnica Snina, s.r.o. 
 
 
Tajomník KRFLPaNN: 
 
PharmDr. Marián Nebesník  farmaceut, Nemocničná lekáreň Nádej 
 
 
 
Ostatní členovia KRFLPaNN: 
 
 
MUDr. Daniel Bakši   primár, internista, Nemocnica Snina, s.r.o. 

 

MUDr. František Pavlovčin  primár, gynekológ a pôrodník, Nemocnica Snina, s.r.o. 

 

MUDr. Miroslava Ženčuchová  primár, pediater, Nemocnica Snina, s.r.o. 

 

MUDr. Viera Coraničová  vedúci lekár, OLM, Nemocnica Snina, s.r.o. 

 

PhDr. Jana Kapaková   námestník pre ošetrovateľstvo, Nemocnica Snina, s.r.o. 

 

Ing. Iveta Šimonová   vedúci, ekonomicko-technický úsek, Nemocnica Snina, s.r.o. 

 

 

Platnosť od 06.07.2017 
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Príloha č. 3: Hlásenie nemocničnej nákazy - vzor 

Hlásenie nemocničnej nákazy 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v 

......................................................................................................................................................................... 

Vyplní lekár zariadenia 

Názov a adresa zdravotnického zariadenia:................................................................................................. 

………………………………………………………………………..…..………………………………………………. 

Oddelenie/klinika: ........................................................................................................................................... 

Priezvisko a meno pacienta: .......................................................................................................................... 

Dátum narodenia a rodné číslo: .................................................................................................................... 

Dátum hospitalizácie: …………………………………..……................................................................................ 

Diagnóza pri príjme: .. …………………………………………............ MKCH 10 ................................................ 

Dátum prvých príznakov NN: ……………………................................................................................................ 

Diagnóza nemocničnej nákazy: …………………………................... MKCH 10 ................................................ 

Dátum hlásenia NN: .......................................................................................................................................... 

Odber biolog. materiálu:  

dňa: ……………….. druh: ........................ výsledok: …………………………………………………….…........... 

dňa: ……………….. druh: …………….…  výsledok: ……………………………………………………………….. 

dňa: ........................ druh: ....................... výsledok: ........................................................................................ 

Výskyt polyrezistentného kmeňa: áno nie 

Invazívny výkon – druh: ....................................................................... dátum: ………….................................. 

Iné zákroky – druh: .............................................................................. dátum: ................................................. 

Číslo izby: ................................... Miesto izolácie: ....................................... 

Komentár ošetrujúceho lekára:  

 

Odtlačok pečiatky a podpis lekára:                                                                 Odtlačok pečiatky zariadenia: 

 

 

 

Vyplní zamestnanec RÚVZ: 

Ukončenie hospitalizácie dňa: ....................................... 

Spôsob ukončenia hospitalizácie: 

– prepustenie do ambulantnej starostlivosti ...................................................................................................... 

– preklad na iné oddelenie ............................................................................................................................... 

– iné zdravotnícke zariadenie – názov: .......................................................................................................... 

– úmrtie ......................................................................................................................................................... 

– iné ............................................................................................................................................................... 

Predĺženie hospitalizácie pre NN – počet dní ........................... 
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Vysvetlivky: 

MKCH 10 – Medzinárodná klasifikácia chorôb č. 10, 

NN – nozokomiálna nákaza, 

RÚVZ – regionálny úrad verejného zdravotníctva. 

 


