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Emergentný systém, zavedený do praxe od 1. apríla 2017, oslávil už svoje „druhé 

narodeniny” fungovania vo farmaceutickom priemysle v SR. Poďme sa v krátkosti 

spoločne pozrieť na hlavné medzníky počas živej prevádzky tohto informačného 

systému na mimoriadne objednávanie liekov (ISMOL)

Mohli by sme povedať, že samotný nástup emergentného systému do praxe bol po-

zvoľný. Hlavným cieľom bolo zlepšiť dostupnosť liekov v lekárňach pre konečných 

spotrebiteľov – pacientov. Jasne vymedzené pravidlá a hrozba vysokých sankcií či 

už pre distribútora, držiteľa registrácie lieku ako aj pre lekáreň priniesli výsledok. 

Výrazne sa znížilo množstvo nedostupných liekov v lekárňach. 

Pre veľkodistribútorov liekov však zavedenie emergentného systému určite so se-

bou prinieslo výrazné zvýšenie prácnosti a navýšenie nákladov. Zatiaľ, čo v bež-

nom režime prevádzky jeden človek v distribúcii vybaví v priemere 5 000 objedná-

vok, v rámci emergentného systému cez víkend je potrebných 5 ľudí na to, aby bola 

do 48 h/72 h vybavená 1 emergentná objednávka. Distribútori boli nútení zriadiť 

pohotovostné služby operátorov, pracovníkov skladu, vodičov počas víkendov prí-

padne štátnych sviatkov. Preto sme veľmi pozitívne prijali zrušenie mimoriadnych 

víkendových rozvozov. Systém ukázal, že tieto rozvozy boli využívané minimálne 

a tak v roku 2018 vstúpila do platnosti novela zákona o liekoch, ktorá predĺžila 

lehotu dodávania liekov do lekární na 72 hodín.  

Využívanie emergentného systému zo strany lekární považujeme za oprávnené, ne-

zaznamenali sme zneužitie systému. Aj naši pracovníci, ktorí priamo komunikujú 

s lekárňami, sa im snažia poradiť, správne ich nasmerovať, či v uvedenom prípade 

je nutné zadať mimoriadnu objednávku. 

Za posledný rok od zavedenia systému však pociťujeme enormný nárast vyskladňo-

vania liekov prostredníctvom emergentného systému. Denne vybavíme v priemere 

500 emergentných objednávok. Veríme, že tento trend do budúcna bude mať klesa-

júcu tendenciu, keďže doteraz nedostupné lieky sa dajú objednávať v rámci bežných 

denných dodávok.
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