KNIHA OMAMNÝCH LÁTOK

odtlaèok peèiatky

KNIHA OMAMNÝCH LÁTOK
I. Zápis liekov s obsahom omamných látok a psychotropných látok*)
II. Uzávierkové obdobie: mesaèné, tvrroèné, polroèné, roèné*)
*) nehodiace sa preèiarkne

Zápis
zaèína sa dòom ..............20..................
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od dòa

podpis

do dòa

podpis

POKYNY NA ZAPISOVANIE DO KNIHY OMAMNÝCH LÁTOK
Titulná strana
1. Odtlaèí sa peèiatka obsahujúca údaje o názve a adrese drite¾a povolenia.
2. Vyznaèí sa,
a) èi je kniha urèená na zapisovanie omamných látok a psychotropných látok
alebo liekov s omamnými látkami a psychotropnými látkami,
b) uzávierkové obdobie (mesaèné, tvrroèné, polroèné, roèné).
3. Vyznaèí sa dátum zaèatia a skonèenia zapisovania do knihy omamných látok.
4. Vyplní sa meno a priezvisko, dátum zaèatia vykonávania èinnosti a vlastnoruèný podpis odborného zástupcu drite¾a povolenia. Po skonèení vykonávania èinnosti odborného zástupcu sa uvedie dátum skonèenia èinnosti a jeho
vlastnoruèný podpis.
Ostatné strany
1. Pri prvom zápise do knihy sa uvedie v záhlaví plný názov lieku s obsahom omamnej látky a psychotropnej látky,
dátum a mnostvo prenesené z predchádzajúcej evidencie v kolónke zostatok, a to v mnostve originálnych balení
vyjadrenom v kusových jednotkách.
2. Kadý príjem a výdaj sa zapíe do samostatného riadka s vyplnením dátumu pohybu, èísla príjmového alebo výdajového dokladu, názvu a adresy dodávate¾a alebo odberate¾a a mnostva prijatého alebo vydaného lieku s obsahom omamnej látky a psychotropnej látky.
3. Vetky zápisy sa zapisujú prepisovacím (gu¾ôèkovým) perom; pri príjme a uzávierke èerveným písmom, pri výdaji
modrým písmom. Pôvodné zápisy sa nesmú prepisova. V prípade omylu sa pôvodný zápis preèiarkne a zapíe sa
správny údaj a vlastnoruène sa podpíe osoba zodpovedná za vykonanie opravy. Preèiarknutý zápis musí osta èitate¾ný.
4. Uzávierka sa vykoná tak, e sa posledný zápis podèiarkne a do ïalieho riadka sa èerveným perom uvedú súèty
príjmov a výdajov za obdobie, ako aj aktuálny zostatok.
5. Doklady preukazujúce príjem alebo výdaj omamných látok a psychotropných látok sa riadne vyplnené a potvrdené
dodávate¾om i odberate¾om zoradia pod¾a dátumu, po ukonèení mesiaca sa zviau, oznaèia a uloia.
Prenos údajov
1. Ak sa popíe strana pred koncom jedného uzávierkového obdobia, spoèítajú sa do spodného prenosového riadka
vetky údaje o príjme a výdaji od zaèiatku uzávierkového obdobia. Tieto súèty sa prenesú do horného prenosového
riadka nasledujúcej strany pod¾a predtlaèe.
2. Ak sa dopíe kniha omamných látok pred koncom uzávierkového obdobia, prenesú sa obdobne súèty príjmov a výdajov od zaèiatku uzávierkového obdobia z posledného zápisového listu do horného prenosového riadka prvej
strany novej knihy omamných látok.
3. Ak sa dopíe kniha omamných látok na konci uzávierkového obdobia, zapíe sa koneèný stav na konci uzávierkového obdobia ako poèiatoèný stav prepisovacím (gu¾ôèkovým) perom èervenou farbou do prvého riadka prvej strany novej knihy omamných látok.
Technické údaje o knihe
Rozmery knihy: obal a vnútorné strany  formát A4
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