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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

 

2. ПРЕДМЕТ  

Процедура дефинише  издавање лекова и медицинских средстава у Одељењу Апотеке. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Ова процедура се примењује у одељењу Апотеке 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

За примену процедуре одговорни су фармацеутски техничари и фармацеути у Одељењу апотеке 

За контролу спровођења процедуре у Одељењу задужен је начелник Одељења Апотеке 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

Издавање лекова и медицинских средстава  у болничкој апотеци ИОРС-а се врши сваког дана . 

Издавање се врши збирно за целу организациону јединицу, на основу листе требовања за лекове 

и медицински потрошни материјал као и појединачно на име пацијента. Листе требованја се 

пишу одвојено за лекове, за лекове са опојним дрогама, за лекове који се испитују, за резервне 

антибиотике, за потросни медицински материјал као и за лекове и потрошни медицински 

материјал из донације. Након издавања обавезна је електронска обрада података. 

5.1.  Издавање лекова и медицинских средстава 

Приликом издавања лекова и медицинских средстава потребно је да се изврше следећи 

поступци: 

Проверити валидност достављене документације ( листа требовање за лекове/ медицински 

потрошни материјал) -  проверава се да ли је образац листе требовања  исправно попуњен. 

Потребно је да, у два примерка (оригинал и копија) буду наведени следећи подаци: 

 назив организационе јединице која требује, 

 датум требовања, 
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 факсимил и потпис одговорног лица Клинике/службе који је одобрио требовање, 

 потпис одговорног медицинског радника која прима лекове/медицинска средства, 

 шифра, назив и доза лека, односно величина, димензија медицинског средства 

 јединица мере (комад, паковање); 

 потребна количина лека/медицинског средства, 

Припремају се одговарајући лекови/медицинска средства, према задатом називу и  количини 

лека/медицинског средства; при томе је потребно водити рачуна да се изда кутија 

лека/медицинског средства са најкраћим роком трајања; 

У листи требовања: 

- у колону  ''Издато'' – уписује се количина издатог лека/медицинског средства према јединици 

мере, 

- у случају да се требовани лек/медицинског средства не налази на лагеру апотеке, колоне 

''Издато'' и ''Шифра'' се прецртају, 

- у случају да се требовани лек, мења леком са истом генериком, истом дозом и обликом, 

прецртава се назив требованог лека у колони ''Назив лека'' и у истом пољу уписује назив и 

доза издатог лека, а у колони ''Шифра'' уписује се шифра издатог лека, 

- у случају да за требовани лек није наведена доза, издаје се лек најмање дозе, при чему се у 

колони ''Назив лека'' уписује доза издатог лека,  

- у случају да се требовано медицинско средство не налази на лагеру апотеке, у договору са 

одељењима врши се адекватна замена траженог са расположивим медицинским средство, 

прецртава се назив требованог медицинског средства у колони ''Назив '' и у истом пољу 

уписује назив издатог медицинског средства,  

Оригинал листе требовања лекова/медицинских средстава остаје у болничкој апотеци, а копију 

задржава организациона јединица којој је издат лек/медицинско средство; 

Лекови/медицинска средства се издају овлашћеном медицинском раднику 

Лекови и медицинска средства са листе требовања се уносе у aктуелне компјутерске програме; 

Свака Листа требовања лекова и медицинског средства има принт-електронску потвду да је   

требовање обрађено у компјутерском програму који се штампа у два примерка, један 

примерак остаје у апотеци спојен са Листом требовања а други принт се доставља    
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одељењу/служби. 

Листа требованих лекова/медицинских средстава са принтом се одлаже у одговарајући простор   

предвиђен за ту намену.  

5.2. Издавање резервних антибиотика 

Резервни антибиотик  прописује се на основу  мишљења Комисије- три лекара специјалисте 

одговарајуће гране медицине које именује директор здравствене установе уз обавезан потпис 

начелника одељења и директора здравствене установе.   Евалуацију примењене терапије у 

писаној форми потребно је урадити  након три дана од стране истих лекара уз обавезан потпис 

начелника одељења и директора здравствене установе након увида у антибиограм.  

Изузетно, у хитним случајевима дежурни или одељенски лекар може увести резервни 

антибиотик у терапију, након чега је у обавези да прибави предходно наведени услов за примену 

резервног антибиотика. 

У случају хитног требовања лека из ове групе, када није могуће доставити мишљење Комисије , 

може се издати одговарајући лек, али је потребно да буде достављена требовање ординирајућег 

лекара, на којој би требало да буду наведени следећи подаци: 

            - име и презиме пацијента, 

 - дијагноза обољења, 

 - датум, 

 - факсимил и потпис оридинирајућег лекара; 

Остали поступци исти као код ''издавање лекова и медицинског материјала''.   

5.3. Издавање лекова из групе опиоидних лекова 

Приликом издавања ових лекова потребно је да се изврше следећи постуци: 

Проверити валидност достављене документације (листа  требовања за опиоидне лекове) -  

проверава се да ли је образац листе требовања опиоидних лекова исправно попуњен. Потребно је 

да, у два примерка буду уписани : 

- назив организационе јединице (одељења) која требује лек, 

- датум требовања лека, 

- факсимил и потпис ординирајућег лекара који је одобрио требовање, 

- потпис одговорног медицинског радника који прима лек, 

- назив и доза лека, 
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- требовање – потребна количина лека, 

- јединица мере (комад, паковање); 

Припрема се одговарајући лек, према задатом облику, називу, дози и количини лека; 

У листи требовања: 

- у колону  ''Издато'' – уписује се количина издатог лека према јединици мере, 

- у случају да се требовани лек не налази на лагеру апотеке, колоне ''Издато'' и ''Шифра'' се 

прецртају, 

- у случају да се требовани лек мења леком са истом генериком, истом дозом и обликом, 

прецртава се назив требованог лека у колони ''Назив лека'' и у истом пољу уписује назив и 

доза издатог лека,  

-  у случају да за требовани лек није наведена доза, издаје се лек најмање дозе, при чему се у 

колони ''Назив лека'' уписује доза 

- на месту ''Издао'' – потписује се одговорни фармацеут; 

 Оригинал листе требовања опиоидних лекова остају у болничкој апотеци, а другу копију 

задржава сестра одељења на коме лежи пацијент; 

Лек се издаје одговорном медицинском раднику за пријем лека; 

Оригинал требовања опиоидних лекова се одложе одвојени простор/ регистратор са назнаком 

''Наркотика''; 

Опиоидни лекови са листе требовања се уносе у aктуелне компјутерске програме; 

Свака Листа требовања опиоидних лекова има принт-електронску потвду да је   

требовање обрађено у компјутерском програму који се штампа у два примерка, један 

примерак остаје у апотеци спојен са Листом требовања а други принт се доставља    

одељењу/служби. 

Фармацеут одговоран за вођење књиге наркотика обавља даље следеће поступке: 

- уписује лекове са листе требовања у ''Књигу евиденције о примању и издавању опојних 

дрога'', по ''Пропису за уписивање лекова са листе требовања опиоидних лекова у књигу 

евиденције о примању и издавању опојних дрога – књига наркотика'', 

- изврши проверу требовања са листе требовања опиоидних лекова у односу на                  

информациони систем. 
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5.4. Издавање лекова са посебним режимом издавања 

Приликом издавања ових лекова потребно је да се изврше следећи постуци: 

 Провера валидности достављене документације (да ли је исправно попуњена): 

                  Листа  требовања за лекове -  као код издавања лекова, образац Н-1 – потребно је да   

                  буду правилно уписани неопходни подаци: 

 шифра и назив здравствене установе, МП здравствене установе, 

 ЈМБГ, име и презиме осигураника, адреса и контакт телефон осигураника, шифра 

филијале осигураника, 

 регистарски број, број књижице, број историје болести, шифра основа осигурања, 

 број и датум доношења конзилијарног мишљења, 

 шифра прописаног лека и количина, заштићено име лека, облик, доза и паковање, 

 индикације, шифра дијагнозе,  

 шифра лекара, потпис и печат лекара; 

Припрема се одговарајући лек, према задатом облику, називу, дози и количини лека; при томе је 

потребно водити рачуна да се изда кутија лека са најкраћим роком трајања;  

      У листи требовања: 

- у колону  ''Издато'' – уписује се количина издатог лека према јединици мере, 

- у случају да се требовани лек не налази на лагеру апотеке, колоне ''Издато'' и 

''Шифра'' се прецртају, 

- на месту „Издао''    –   потписује се одговорни фармацеут; 

- на месту „ Примио“ - потписује се одговорни медицински радник 

 

У обрасцу Н-1 уписују се следећи подаци: 

- шифра(ЈКЛ) издатог лека и количина, 

- датум издавања, потпис фармацеута који је издао лек и печат апотеке; 

Лекови се издају овлашћеном медицинском раднику за пријем лека; 
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Оригинал листе требовања лекова остаје у болничкој апотеци, а копију задржава организациона 

јединица(одељење) којој је издат лек. Оригинал и друга копија обрасца Н-1 враћа се 

организационој јединици која је требовала лек.  

Прва копија обрасца Н-1 се електронски обради у посебном програму РФЗО-а а потом се одлаже  

у регистратор  са назнаком ''Н1 обрасци'' , који се воде одвојено за сваки месец у години. 

Остали поступци исти као код ''издавање лекова и медицинског материјала'' 

5.5.  Издавање лекова који се испитују 

Приликом издавања лекова који се испитују, поступак издавања је исти као и за лекове и 

потрошни медицински материјал али се требовање ових лекова мора писати одвојено од осталих 

лекова. Обрада података се врши исто као и код издавања лекова и медицинских средстава. 

5.6.  Издавање лекова и медицинских средстава из донације 

Приликом издавања лекова и медицинског материјала из донације поступак издавања је исти као 

и за лекове и медицински материјал који није из донације, али се требовање треба писати 

одвојено. Обрада података се врши исто као и код издавања лекова и медицинских средстава. 

6.  ДОКУМЕНТА 

Процедура је у вези са Процедуром за пријем и складиштење  лекова и медицинских средстава, 

Процедуром за вођење евиденције о пријему, складиштењу и издавању контролисаних 

супстанци и лекова (опојних дрога), Процедуром управљања нежељених догађаја и ризицима у 

Одељењу Апотеке, Процедуром давања информација о леку, Процедуром пријављивања 

медицинске грешке . 

 

ДОКАЗИ 

1. Листа требовања лекова и медицинских средстава са принтом 

2. Образац Н1 


