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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

 

2. ПРЕДМЕТ  

Процедура описује начин на који се врши примање и складиштење лекова и 

медицинских средстава. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

 Процедура се применјује у  Одељењу Апотеке 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ  

За примену процедуре одговорни су фармацеути и  фармацеутски техничари Одељења 

Апотеке 

За контролу спровођења процедуре у Служби  задужен је начелник Одељења апотеке. 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

5.1 ПРИЈЕМ ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА 

Лекови и медицинска средства се испоручују апотеци од стране добављача. Када 

лекови и медицинска средства стигну у апотеку потребно је да се обави пријем по 

приоритету и урадити квантитативну и квалитативну проверу. 

Приоритет при пријему урадити по следећем принципу:  

Лекови чији су промет, потрошња и чување посебно законски регулисани због 

могућности злоупотребе (лекови који садрже опојне дроге), потом цититоксични 

лекови као и лекови и медицинска средства чији режим чувања предвиђа температуру 

2°Ц-8°Ц представљају приоритет, и нјих је потребно одмах проверити и склонити у 

наменски простор; Пријем сталих лекова и потрошног материјала урадити редом. 
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Квантитативна и квалитативна провера подразумева следеће:  

 да ли су испоручена роба  апотеци и намењене тој апотеци – то се контролише 

тако што се на доставници прочита назив апотеке којој је роба намењена; 

 да ли су сви испоручени лекови и медицинска средства поручени, као и да ли су 

сви поручени лекови и медицинска средства и испоручени, упоређивањем 

испоручених лекова и медицинских средстава са листом за наручивање, 

 да ли је испоручена одговарајућа врста дозираног облика и одговарајућа 

количина, упоређивањем испоручених лекова са доставницом (фактуром тј. 

рачуном), коју доставља добављач; 

 да ли су испоручена медицинска средства у складу са доставницом (фактуром тј. 

рачуном), коју доставља добављач и у складу са наруџбеницом; 

 да ли је рок трајања одговарајући и прихватљив (не краћи од 6 месеци или како 

је дефинисано уговором), 

 да ли су испуњени услови чувања и транспорта за лекове и медицинска средства 

који имају посебан режим чувања, (температура 2°Ц-8°Ц); тј. да ли је поштован  

„ ХЛАДАН  ЛАНАЦ“ 

 Кутије се отварају и детаљно се прегледају појединачна паковања; 

Преглед и и складиштење севрши у  у складу са упутством произвођача; 

У зависности од потреба добављача, један или два примерка доставнице, који се 

враћају добављачу, као и потврду о одржању хладног ланца, за лекове и медицинска 

средства са режимом чувања на температури 2°Ц-8°Ц, потребно је да потпише 

одговорни фармацеут/фармацеутски техничар, да стави датум пријема робе и печат 

апотеке; 

 Уколико је при провери на пријему лекова односно медицинских средстава уочен 

неки пропуст, потребно је направити записник о ракламацији, контрактирати 

добављача и пропуст уклонити у најкраћем могућем року.  

Након правилног пријема лекова медицинског материјала, врши се евиденција и унос 

података у информациони програм Апотеке 
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5.2 Складиштење (лагеровање) лекова и медицинских средстава 

Након правилног пријема врши се правилно складиштење. Лекови и медицинска 

срества се складиште  у складу са упуствима  произвођача . 

Различите фармацеутске групе лекова, складиште се одвојено једни од других, и то: 

- Цитотоксични лекови, 

- Лекови који садрже опојне дроге  

- Лекови који се користе за клиничка испитивања,  

- Антибиотици, 

- Остали лекови, 

- таблете и капсуле,  

А  различити  облици лекова на одвојеним полицама или у фиокама и то: 

- сирупи, 

- гелови, кремови, масти и пасте, 

- капи за очи, 

- масти за очи, 

- ампуле, и ињекције  

- таблете и капсуле – антибиотици, 

- антибиотски сирупи, 

- антибиотске масти за очи, 

- антибиотици за парентералну примену 

Лекови се лагерују по абецедном реду а потребно је и да постоји систем којим се 

обезбеђује ротирање залиха по принципу првенственог издавања производа са 

најкраћим роком употребе, као и редовна и честа провера исправности функционисања 

овог система.. Лекови који садрже опојне дроге се чувају у металном орману, под 

кључем. 

Различите групе медицинских средстава се складиште одвојено, на одвојеним 

полицама, и то: 

- санитетски и медицински потрошни материјал 

- лабораторијски материјал 

- уградни материјал 

- средства за дезинфекцију 

- запањиве супстанце 

Појединачна паковања медицинских средстава слажу се према одговарајућем 

редоследу према року трајања. 

Веће залихе лекова и медицинских средстава се складиште  у магацину, у складу са 

захтевима произвођача по питању услова чувања. 

У складишту Апотеке се редовно ради контрола склдишта и сходно одеђеним поменама 
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попуњава се Књига промена у складишту апотеке. Такође се води евиденција рокова 

трајања лекова и медицинског материјала у Књизи промена у складишту. 

6. ДОКУМЕНТА 

Проедура је у вези са Процедуром за безбедан и ефикасан систем набавке лекова и 

медицинских средстава у Одељењу апотеке, Процедуром за издавање 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 управљања 

медицинског отпада 

 

ДОКАЗИ 

1. Образац наручивања-наруџбеница на основу потписаних уговора 

2. Доставница (рачун) са принтом 

3. Потврда добављача о поштовању ХЛАДНОГ ЛАНЦА 

4. Листа евиденције мерења температуре у раднима просторима и  у фрижидерима   

5. Књига промена у складишту апотеке 

6. Доказ о чувању лекова који садрже контролисане супстанце (фотографија) 

7. Електронски запис-лагер листа свих лекова и медицинских средстава 


