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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС-Институт за онкологију и радиологију Србије 

KMO-Клиника за медикалну онкологију 

РФЗЗО-Републички фонд за здравствено осигурање 

РЗЗО – Републички завод за здравствено осигурање 

Централна апотека - болничка апотека  обавља централизовано снабдевање 

лековима,опиоидима и потрошним медицинским материјалом одељенске апотеке 

ИОРС-а. 

Одељенска апотека - је приручна апотека на болничком одељењу која се бави 

снабдевањем лековима ,опиоидима и потрошним медицинским материјалом из 

централне апотеке ИОРС-а 

Требовање – снабдевање стационара КМО  лековима ,опиоидима и потрошним 

медицинским материјалом из центране апотеке, уз пратећу  документацију 

Чување лекова-складиштење и обезбеђивање лековима ,опиоидима и потрошним 

медицинским материјалом према захтевима и упутствима произвођача 

Издавање- Одговорна медицинска сестра/техничар за апотеку врши расподелу лекова, 

опиоида и потрошног медицинског материјала одговорним медицинским 

сестрама/техничарима организационих јединица  на основу Протокола визите и 

терапије  

 Лек- Закон о лековима и медицинским средствима Републике Србије лек дефинише 

као производ који садржи супстанцу или комбинацију супстанци произведених и 

намењених за лечење или спречавање болести код људи или животиња, постављање 

дијагнозе, побољшавање или промене физиолошких функција, као и постизање других 

медицински оправданих циљева. 

Опијати су психофармаколошка средства која се користе и као лекови и као дроге. 

Постоје природни опијати, добијени из опијума, полусинтетички и синтетички. 

Опијати имају снажно аналгетичко и умирујуће дејство, изазивају уклањање 

бола, емоционалне напетости, стрепње и изазивају пријатно расположење. 

2. ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одређује активности, одговорности и документацију приликом 

требовања, дистрибуције, чувања и издавања  опиоида на ИОРС-у 

 

http://sh.wikipedia.org/wiki/Fiziologija
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
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3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Процедура се примењује на ИОРС-у којом је обухваћен рад лекара и медицинских 

сестара/техничара.  

4. ОДГОВОРНОСТИ 

За спровођење ове процедуре , одговорни су сви запослени који учествују у требовању 

и потрошњи  опиоида, а који су дужни да познају садржај овог документа и поступају у 

складу са њим. 

Директор Клинике  одговоран/а је за 

 Израду годишњих  планова потреба опиоида  

 Израду месечних  потреба опиоида  

 Потписује дневна требовања опиоида  

 Контрола и надзор над радом одговорних медицинских сестара/техничара за 

одељенску апотеку 

Главна сестра-техничар Клинике одговоран/а је за  

 Израду годишњих и месечних планова потреба опиоида  

 Контрола и надзор над радом одговорних медицинских сестара/техничара за 

одељенску апотеку 

Главна медицинска сестра/техничар организационих јединица одговоран/а је за  

 Контролу и чување опиоида за време празника и викенда 

 Физичко обезбедјење опиоида-чување кључа, контрола приступа за време 

празника и викенда 

 Примопредају  опиоида и кључева за време празника и викенда 

 Дневну евиденцију и  контролу листе Раздужења опиоида за време празника и 

викенда 

 Дневну евиденцију и  контролу листе Симптоматске терапије и опиоида за 

време празника и викенда 

 Исправност вођења Књиге дневне потрошње опиоида за време празника и 

викенда 

   Одговорна медицинска сестра-техничар  за одељенску апотеку одговоран/а је за 

 Израду годишњих и месечних планова потреба опиоида  

 Требовање  опиоида  

 Контролу дистрибуције и чување опиоида  

 Физичко обезбедјење опиоида-чување кључа, контрола приступа 

 Примопредају опиоида и кључева  

 Дневну евиденцију и  контролу листе Раздужења лекова 
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 Дневну евиденцију и  контролу листе Симптоматске терапије и опиоида 

 Дневно раздужење електронским путем опиоида по датуму  

 Штампање месечне потрошње  опиоида  

 Достављање месечне потрошње опиоида  

 Исправност вођења Књиге дневне потрошње лекова  

 Евиденција и пријава нежељених реакција на лек по налогу ординирајућег 

лекара 

Ординирајући лекари одговорни су за 

 Прописивање опиоида (доза, начин примене...) 

Дипломирани фармацеути одговорни су за 

 Издавање опиоида према Листи требовања 

Медицинска сестра-техничар  одговоран/а је за 

 Доставља податке о пацијенту (име, презиме, број историје,назив опиоида, дозу, 

начин примене), како би одговорне медицинске сестре/техничари за апотеку 

требовао/ла и издао/ла лек  

 Потражује опиоиде по Тераписким листама и Протоколу визите и терапије 

Ординирајући лекари одговорни су за 

 Попуњавање Терапијске листе (назив лекова, дозе лекова...) 

 Верификација Терапијске листе (потпис и печат) 

Одговорне сменске медицинске сестре/техничари одговорни су за 

 Контролу и чување опиоида за време сменског рада 

 Физичко обезбедјење опиоида-чување кључа, контрола приступа за време 

сменског рада 

 Примопредају опиоида и кључева за време сменског рада 

 Дневну евиденцију и  контролу листе Раздужења лекова за време сменског рада 

 Дневну евиденцију и  контролу листе Симптоматске терапије и опиоида за 

време сменског рада 

 Исправност вођења Књиге дневне потрошње лекова за време сменског рада 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

Овом процедуром обухваћене су следеће активности: 

1. Планирање потреба опијата  
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2. Дневно требовање опијата   

3. Преузимање и складиштење опијата  

4. Евиденција о утрошеним  опијатима  

5. Поступак са лековима са протеклим роком-расход 

Израда Месечних и Годишњег плана набавке опиоида 

 Годишњи план представља потребу стационара КМО за опиоидима за 

предстојећу годину који израђују директор клинике, главна медицинска сестра-

техничар клинике и медицинска сестра-техничар  одговорна за одељенску 

апотеку. 

 Месечни план представља потребу стационара КМО за опиоидима за наредни 

месец текуће године који израђују директор клинике, главна медицинска сестра-

техничар клинике и одговоран/на медицинска сестра-техничар  за одељенску 

апотеку. 

Годишњи и месечни план израђује се на основу: 

 Месечног плана потреба исказаног у годишњем плану потреба 

 Планираном броју пацијената на стационару КМО 

 Ванредних захтева (потребе које нису предвиђене Годишњим планом набавке 

опиоида) 

Месечни план потреба стационара КМО верификује директор КМО. 

Месечне планове стационара КМО одобрава Помоћник директора за здравствену 

делатност 

Ванредне захтеве одобрава директор клинике уз сагласност Комисије за лекове ИОРС-

а. 

 

6. ДОКУМЕНТИ 

1. Годишњи план набавке лекова, опиоида и потрошног материјала  на  стационару 

КМО 

2. Месечни план набавке лекова, опиоида и потрошног материјала на  стационару 

КМО 

3. Регистратори са листама требовања  опиоида  

4. Електронска форма требовања опиоида  

5. Књига дневне потрошње лекова и опиоида  

6. Књиге за евиденцију требовања и издавања опиоида  

7. Терапијска и Температурна листа ( у Историји болести ) 

8. Листа симптоматске терапије и опиоида 
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9. Листа дневног раздужења лекова и опиоида  

10. Месечно раздужење опиоида  

11. Потврде о требованим опиоидима 

12. Књига расхода лекова 

13. Пописна листа лекова са протеклим роком 

14. Листу лекова са протеклим роком  

 

 ДНЕВНО ТРЕБОВАЊЕ,  ЧУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ ОПИОИДА  

Одговоран/а медицинска сестра-техничар за одељенску апотеку, уз сарадњу 

одговорних медицинских сестара/техничара организационих јединица врши требовање 

опиоида на основу: 

 Дневних потреба према броју пацијената који користе опиоиде 

 Одобреног Месечног плана набавке опиоида 

 Стању опиоида у апотеци ИОРС-а 

 

 Одговорна Медицинска сестра-техничар за одељенску апотеку требује опиоиде на 

следећи начин: 

 

 Електронским путем и у штампаној верзији на засебном требовању за опиоиде 

требују по потреби сваки дан 

 Требовање врши медицинска сестра-техничар одговорна за одељенску апотеку, 

а потписује га директор клинике 

 Требовање се врши електронским путем, а затим штампа у два примерка 

 Са потписаном Листом требовања, одговорна медицинска сестра/техничар, из 

апотеке ИОРС-а од фармацеута преузима опиоиде, који на Листи требовања 

евидентирају издату количину и  својим потписом верификује требовање 

 Одговорна медицинска сестра- техничар потписује на Листи требовања да је 

преузела опиоиде 

 Један примерак Листе требовања остаје у апотеци ИОРС-а, док се други чува на 

стационару  КМО у регистратору  

 Фармацеути количину попуњавају ручно, хемијском-оловком, а затим уносе у 

електронски систем и тако електронским путем пребацују опиоиде са стања 

апотеке ИОРС-а на стање одељенске апотеке 

 Потврду о требованим опиоидима одељенске апотеке фармацеутски техничар 

штампа у два примерка. Један примерак остаје у апотеци ИОРС-а, а други 

преузима одговорна медцинска сестра- техничар за одељенску апотеку  

 Оба примерка потписује фармацеутски техничар и одговорна медцинска сестра- 

техничар за апотеку  
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   Одговорна медцинска сестра- техничар за апотеку, примерак за одељенску 

апотеку спаја са Листом требовања и улаже у регистратор који се чува на 

стационару КМО 

 Потребно је обезбедити да се опиоиди чувају одвојено, у металном орману, под 

кључем и обезбеђено од приступа неовлашћених лица 

-  Стационар КМО не поседује метални орман, па се опиоиди чувају у посебном 

орману, у који је смештен мањи дрвени орман и оба се закључавају 

 .За безбедност опиоида  (закључавање, контрола приступа...) одговоран/на је 

медицинска сестра/техничар одговорна за одељенску апотеку 

 Одговорна медицинска сестра-техничар за одељенску апотеку опиоиде  издаје 

одговорним медицинским сестрама-техничарима организационих јединица на 

основу дневних потреба   

 У Књигу евиденције о требовању и издавању опијата одговорне медицинске 

сестре-техничари организационих јединица евидентирају име и презиме 

пацијента, број Историје болести, датум и време када је лек издат и потписује се 

 Оговоран/на медицинска сестра-техничар за одељенску апотеку електронски 

раздужује утрошене опиоиде за претходни дан 

 Кључеви се предају одговорној сестри у наредној смени 

 Опиоиди се броје на крају сваке смене, евидентира се тренутно стање  у Листу 

симптоматске терапије, као и утрошак за ту смену  

 Примопредаја Листе симптоматске терапије (на којој се налази и списак 

опиоида) између одговорних сменских медицинских сестара-техничара врши се 

уз  потпис 

 У поподневној и ноћној смени главна медицинска сестра – техничар КМО  

именује одговорну медицинску сестру за руковање опиоидима. 

 Уредно и ажурно се води евиденција (Књига евиденције о требовању и 

издавању опијата) у којој се евидентира врста и количина опиоида који се 

требују и издају, односно свака промена стања 

 

ДОКАЗИ   

 Листе требовања опиоида 

 Протокол визите и терапије  

 Књига евиденције требовања и издавања опиоида   

 Књиге дневне потрошње лекова и опиоида 

 Листа раздуживања лекова и опиоида 

 Књига личних лекова 

Сви горе наведени записи чувају се у складу са Листом категорија регистраторског 

материјала са роковима чувања. 
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