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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

 

2. ПРЕДМЕТ  

Овај документ регулише поступке приликом настанка медицинске грешака, њиховом 

документовању и отклањању.  

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Процедура се применјује у  Одељењу Апотеке 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ  

За примену ове процедуре одговорни су сви фармацеутски и фармацеутски техничари. 

За контролу спровођења процедуре је задужен Начелник 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

Најчешћи вид медицинске грешке у Служби је последица погрешно прочитаног 

назива, дозе или облика лека или медицинског средства са одељенског требовања. 

Могуће је и погрешити шифру издатог лека или медицинског средства. Поред тога, 

грешка може настати и приликом издавања лека на Н1 образац. У случају погрешно 

издатог лека, потребно је одмах обавестити одељење, контактирати главну сестру и 

што пре исправити грешку. У случају да је издата погрешна количина лека, потребно 

је кориговати количину издатог лека. Констатована грешка се бележи у   Књигу 

медицинских грешака. Касније се у апотеци обавља разговор на тему разлога настале 

грешке и чине активности у правцу отклањања разлога који је довео до грешке. На 

настале медицинске грешке се треба конструктивно односити и учити из њих, чиме ће 

се подстаћи да особље само пријављује грешке које је направило. Грешке могу 

настати услед спољашњих или унутрашњих фактора. Као главни спољашњи фактор је 

чињеница да се најчешће у исто време врши пријем и издавање лекова, да често по 

неколико одељења чека на издавање лекова. Процедура са потписивањем захтева на 

коју се обично чека, такође може да успори процес издавања. Као унутрашњи 

фактори нејчешће се јављају фактори који одвлаче пажњу као што су: фрустрација, 

љутња, преоптерећеност, бука или топлота... 
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Све медицинске грешке се уводе у Књигу, описују, анализирају и извлачи закључак, да 

би се што мање понављале. 

 

6. ДОКУМЕНТА 

Овај документ везан је са Процедуром за издавање лекова и медицинских средстава. 

 

ДОКАЗИ 

1. Књига медицинских грешака 

 

 


