
 



ИНСТИТУТ ЗА 

ОНКОЛОГИЈУ И 

РАДИОЛОГИЈУ 

СРБИЈЕ 

Назив процедуре:  

 

Процедура за управљање нежељеним догађајима и 

ризицима у Одељењу апотеке  

 

Ознака: П.АПТ.14 

Датум:  

21.06.2015. 

Верзија:  01 Страна: 2  од  4 

 

1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

 

2. ПРЕДМЕТ  

Процедура управљања нежељеним догађајима и ризицима дефинише активности које је 

неопходно спровести у циљу да се могућност грешке и нежељених догађаја доведе на 

најмању могућу меру. 

Процедура се односи на поступке који се преузимају да би се избегли и превенирали  

одступања / неусаглашености у раду  

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Ова процедура се примењује у одељењу Апотеке 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ  

За примену процедуре одговорни су сви запослени 

За контролу спровођења процедуре је задужен Начелник 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

5.1  Управљање нежељеним догађајима 

Систем препознавања нежељених  догађаја подразумева: извештавање и вођење 

документације о нежељеним догађајима, анализу нежељених догађаја како би се 

одредиле активности за спречавање понављања нежељеног догађаја, примена 

активности на унапређењу квалитета рада и објављивање резултата.  

Најчешћи нежељени догађаји у Одељењу Апотеке су: 

- Погрешна испорука уговорених добара 
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Уколико се при пријему робе установи грешка формира се записник о рекламацији и 

погрешно испоручена роба се враћа. Да би се спречио нежељени догађај добра се 

наручују факсом са јасно назначеним бројем уговора и тачном спецификацијом 

тражених добара. 

- Дефицитарност на тржишту  

У служби се формирају двонедељне залихе добара, прати се стање снабдевености на 

тржишту и у случају назнака несташице проблематична добра се поваче у већим 

количинама.  Недељно се шаљу извештаји РФЗО-у о дефицитарним лековима на 

тржишту.  

- Неизрвшавање уговорених обавеза добављача 

Уколико добављач не извршава уговорене обавезе, правној служби се подноси захтев за 

раскидање уговора и предузимања даљих законских корака у циљу спровођења јавних 

набавки и правовременог снабдевања болнице  лековима и медицинским средствима. 

- Грешке у издавању 

Настају као последица погрешно прочитаног назива лека, дозе или облика лека са 

одељенског требовања. У случају грешке, потребно је одмах обавестити одељење, 

контактирати главну сестру и што пре исправити грешку. Евиденција о овом 

нежељеном догађају се води кроз Књигу о грешкама при издавању лекова и 

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

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

- Кварови апарата 

У случју квара апарата обавештава се техничка служба болнице, пише обрзац 

евиденције захтев за поправку и позивају се сервисери, и квар се отклања у најкраћем 

могућем року.  Квар и поправка апарата се евидентира у обрасцима основних 

средстава. Нежељени догађаји се превенирају редовним одржавањем апарата у складу 

са процедурама. 

5.2. Управљање ризицима 

Активности које се редовно предузимају да би се могућност грешке и нежељених 

догађаја свела на најмању могућу меру.  

5.2.1. Услови складиштења 

Пре почетка рада, свако јутро се мери температура у радним просторијама и 

фрижидерима и контролише исправан рад како климе тако и фрижидера.  

 



ИНСТИТУТ ЗА 

ОНКОЛОГИЈУ И 

РАДИОЛОГИЈУ 

СРБИЈЕ 

Назив процедуре:  

 

Процедура за управљање нежељеним догађајима и 

ризицима у Одељењу апотеке  

 

Ознака: П.АПТ.14 

Датум:  

21.06.2015. 

Верзија:  01 Страна: 4  од  4 

 

5.2.1 Радни процеси 

Наручивање добара – наручивање добара се обавља путем факса са јасно назначеним 

бројем уговора и тачном спецификацијом тражених добара. 

Издавање лекова и медиицинскхи средстава – издају се добра са најкраћим роком 

трајања у циљу рационалне потрошње лекова и медицинских средстава.   

 

6. ДОКУМЕНТА 

Процедура за безбедан и ефикасан систем набавке лекова и медицинских средстава, 

Процедура издавања лекова,  Процедура пријема и складиштења лекова и медицинских 

средстава,  

 

ДОКАЗИ 

1. Образац наручивањa-наруџбеница 

2. Записник о рекламацији  

3. Захтев за поправку апарата  

4. Књига нежељених догађаја 

5. Извештаји РФЗО-у о дефицитарним лековима на тржишту 

 

 


