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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Процедура дефинише поступке и активности везане за Програм едукације и саветовања за 

запослене у Одељењу Апотеке. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Ова процедура се примењује у одељењу Апотеке 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

За примену ове процедуре одговорни сви запослени.  

За контролу спровођења процедуре у Одељењу   задужен је Начелник Одељења. 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

Фармацеут и фармацеутски техничар морају имати лиценцу за рад издату од надлежне Коморе. 

Континуирна едукација и обука запослених је од изузетне важности у циљу компетентног и 

професионалног пружања фармацеутских  услуга у апотеци.   

Сви запослени у Одељењу Апотеке, у складу са потребама и обавезама  присуствују 

екстерним семинарима за континуирану едукацију који су акредитовани. Поред тога запослени 

су укључени и у интерну едукацију која се одржава у ИОРС-у.  У циљу унапређења знања 

запослени континуирано прате стручну литератуту, учествују на стручни и научним скуповима.  

Поред тога, фармацеути , прате и законске прописе из области фармацеутске делатности и 

благовремено примењују све промене и захтеве из прописа у пракси.. Када се у апотеци уводи 

пружање нове услуге, предузимају се мере за стицање знања и вештина потребних за пружање 

компетентне услуге. Поред тога, проверава се да ли су и остали запослени који су укључени 

компетентни за обављање својих задатака. 

У апотеци се спроводи и интерна обука и едукација кроз програме који нису 

акредитовани из области које су од значаја за обављање фармацеутске делатности  
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Сваки фармацеут  процењује  да ли поседује високе стандарде компетенције у оквиру 

активности на свом радном месту и на основу тога континуирано ради на  унапређењу својих 

знања и вештина.  

Одељење апотеке прави план стручнoг усавршавања за наредну годину који одобрава 

Стручни савет ИОРСа.  Овај план подразумева: 

- план домаћих и иностраних конгреса 

- план студијских боравака 

- план специјализација и субспецијализација  

Води се евиденција о обављеним обукама, усавршавању, присуства семинарима континуиране 

едукације, стручним скуповима и осталим видовима едукације.  

 

6. Докази 

1. Извештај стручног усавршавања 

2. План годишњег стручног усавршавања запослених Одељења Апотеке 

 

 

 


