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ВАЖНИ ДОГАЂАЈИ ИЗБОРИ
Молимо вас да детаљно прочитате Одлуку о расписивању и спровођењу
избора за чланове Скупштине Фармацеутске коморе Србије (страна 14&17) и
непосредним увидом у бирачке спискове преко сајта Коморе, потврдите Ваше
присуство на бирачком списку.
Све информације ће редовно бити објављиване на сајту Коморе

www.farmkom.rs
Непосредан увид у списак чланова Коморе по огранцима односно бирачке спискове
могуће је остварити у периоду од

1.03.2010. године

до

10.03.2009.

године у седишту Коморе и на сајту Коморе. Члан Коморе може поднети приговор
Изборној комисији изборне јединице закључно са 10.03.2010. године, писменим путем
преко централе Фармацеутске коморе Србије на адресу: Дечанска 8а, 11000 Београд.

Бирачки списак се закључује

15.03.2010. године.

Поступак кандидовања почиње

15.03.2010. године и траје до

31.03.2010. године. Кандидата за члана Скупштине

може предложити сваки

члан матичног огранка Коморе. Кандидатура за члана Скупштине може бити и лична.
Предлагање кандидата се врши подношењем предлога на прописаном обрасцу. За члана
Скупштине може бити кандидован само члан Коморе који испуњава критеријуме
прописане Одлуком о расписивању и спровођењу избора за чланове Скупштине ФКС.

Централна Изборна комисија објављује листу кандидата на сајту Коморе 5.04.2010.
године. Члан Коморе може поднети приговор Централној изборној комисији у року од 24
часа од дана објављивања листе, о коме Комисија доноси коначну одлуку. Утврђена
кандидатска листа објављује се на сајту Коморе,

9.04.2010. године.

Избор чланова Скупштине врши се тајним гласањем на бирачком месту (тачне адреса
бирачких места биће накнадно објављене) дана
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25.04.2010. године.

ВАЖНИ ДОГАЂАЈИ ОСТАЛО
Скупштина Фармацеутске коморе Србије донела Одлуку о висини чланарине
за 2010. годину (страна 13) и износу надокнада за упис у Именик, за
издавање и обнављање лиценце, за издавање извода из Именика, уверења и
потврда из евиденција Коморе за 2010. годину (страна 7).
Акредитован Први пакет Виртуелне школе образовања (страна 25).
Завршен први циклус акредитације програма КЕ у 2010. години (страна 34).
Предлог новог Закона о лековима и медицинским средствима усвојила Влада
РС и упутила предлог Влади РС на усвајање (страна 24).
24. фебруара 2010. године Фармацеутска комора Србије обележила 13
година свог постојања.

PONUDA ZA KOLEKTIVNO OSIGURAWE PRAVNE
ZA[TITE I OSIGURAWE OD ODGOVORNOSTI BASLER
Zlata @uvela, direktorka FKS
Баслер група је једна од највећих осигуравајућих друштава у Европи, основана
1863. године у Базелу. Од 2007. године присутна је на нашем тржишту и пред&
ставља прву Швајцарску greenfield инвестицију у Србији. Као специјализована
осигуравајућа кућа за пружање услуга осигурања од професионалних ризика,
лекара, стоматолога, фармацеута, биохемичара, односно свих здравствених рад&
ника дошла је на српско тржиште да заштити здравствене раднике од оправданих
и све чешће неоправданих захтева пацијената, и на тај начин допринесе повећању
сигурности здравственог радника.
Осигурањем од професионалне одговорности фармацеут се штити у случају да
пацијент против њега покрене, основано или неосновано грађанску парницу.
Осим осигурања фармацеута, покрива се и штета начињена пацијенту.
Осигурањем правне заштите фармацеут се штити уколико дође до кривичног
или дициплинског поступка пред надлежном Комором. У тим процесима осигу&
раник се може наћи као осимњичени, оптужени, окривљени или као сведок.
Сви заинтересовани фарамацеути могу потражити додатне информације на тел
011/32&47&716; факс 011/33&42&903; mail: office@basler.rs
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26.01.2010.
Dubravka Martinov, predsednica Skup{tine FKS

С

купштина ФКС, као највиши орган
Коморе, одржала је своју ванредну сед&
ницу 26. јануара 2010. године. На предлог
Управног одбора ФКС, а након расправе по
тачкама дневног реда, Скупштина ФКС
донела је следеће одлуке и закључке:

ДОНОСИ СЕ
Одлука о изменама и допунама Статута
Фармацеутске коморе Србије. Ова Одлука
је објављена у "Сл. гласнику РС" број 05/10
од 05. фебруара 2010. године.

ODLUKA
O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA
FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE
("Sl.glasnik RS", br. 05/2010 od 05. februara 2010.g.)

Члан 1
У статуту фармацеутске коморе Србије ("Службени гласник РС", бр.106/2006 и
118/2008) у члану 24 став 2 тачка 3 мења се и гласи:
"Огранак Крагујевац, са седиштем у Крагујевцу."

Члан 2
Члан 25 став 1 тачка 3 мења се и гласи:
"Огранак Крагујевац који обухвата и подручја округа & (Шумадијски округ & Кра&
гујевац, Рашки округ & Краљево, Моравички округ & Чачак, Поморавски округ & Јаго&
дина, Златиборски округ & Ужице, Колубарски округ & Ваљево, Мачвански округ &
Шабац, Подунавски округ & Смедерево, Браничевски округ & Пожаревац); за овај ог&
ранак седиште је Крагујевац."

Члан 3
У члану 30 став 2 у шестој алинеји реч: "првих" брише се.

Члан 4
Члан 32 Статута мења се и гласи:
"Скупштина Коморе има 100 чланова.
Број чланова Скупштине који се бирају у поједином огранку утврђује се на основу
процента који се добија стављањем у однос укупно уписаних чланова у поједином
огранку у односу на укупно уписани број чланова у именику Коморе на дан доноше&
ња одлуке о расписивању избора."

Члан 5
Члан 44 Статута мења се и гласи:
"Управни одбор Коморе има 11 чланова које бира Скупштина Коморе из реда сво&
јих чланова."
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Члан 6
Члан 55 Статута мења се и гласи:
"Надзорни одбор Коморе има пет чланова које бира Скупштина Коморе из реда сво&
јих чланова."

Члан 7
Члан 65 став 1 Статута мења се и гласи:
"Етички одбор Коморе има пет чланова које бира Скупштина Коморе из реда члано&
ва Коморе."

Члан 8
У члану 66 став 1 Статута после речи "пет чланова" уместо запете ставља се тачка, а
речи: "и то три члана из реда дипломираних фармацеута који раде у здравственим
установама и два у приватној пракси" бришу се.

Члан 9
У члану 82 Статута после става 1 додаје се нови став који гласи:
"Директор Коморе, дужан је да од Етичког одбора затражи мишљење о повреди из
претходног става, с тим да га исто не обавезује на даље поступање."
Досадашњи став "2" постаје став "3", а став "3" постаје став "4".

Члан 10
Члан 104 Статута брише се.

Члан 11
Ова одлука ступа на снагу осмог дана по њеном објављивању у "Сл. гласнику
Републике Србије".

УСВАЈА СЕ
Полугодишњи рачун Фармацеутске коморе
Србије за период 01.01.&30.06.2009. г. и Извеш&
тај о финансијском пословању Фармацеутске
коморе Србије за период 01.01.&30.09.2009. г.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

УТВРЂУЈЕ СЕ
износ надокнада за упис у Именик, за изда&
вање и обнављање лиценце, за издавање из&
вода из Именика, уверења и потврда из еви&
денција Фармацеутске коморе Србије за 2010.
годину.
1. Надокнада за упис у именик чланова
Коморе износи 3.000 динара. Надокнада
за упис у Именик чланова Коморе у случа;
ју неподношења уредне и благовремене
документације од стране члана Коморе
увећава се за 50% од износа надокнаде ут;

врђене овом одлуком за упис у Именик.
2. Надокнада за издавање и обнављање
лиценце коју издаје Комора износи 7.000
динара.
Лица из члана 7 Правилника о ближим
условима за издавање, обнављање или оду;
зимање лиценце члановима комора здрав;
ствених радника ("Сл. гласник РС",
бр.119/2007 и 23/2009), ослобађају се плаћа;
ња надокнаде за издавање нове лиценце.
Надокнада за издавање и обнављање
лиценце у случају неподношења уредне и
благовремене документације од стране
члана Коморе увећава се за 50% од износа
надокнаде утврђене овом одлуком за
издавање и обнављање лиценце.
3. Надокнада за издавање извода из имени;
ка чланова Коморе износи 1.000 динара.
4. Надокнада за издавање уверења и
потврда о евиденцијама које води Комора
износи 500 динара.
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наставак на следећој страни

Скупштина Фармацеутске коморе Србије у Београду
Председник, Дубравка Мартинов, с.р.

>

5. Ступањем на снагу ове Одлуке пре;
стаје да важи Одлука Фармацеутске комо;
ре Србије ("Сл. гласник РС", бр.17/2009)
6. По добијању сагласности Министар;
ства надлежног за послове здравља, ова
Одлука се објављује у "Сл. гласнику Ре;
публике Србије" и ступа на снагу 8 дана од
дана објављивања.

ДОНОСИ СЕ
Правилник о безбедности и заштити на ра&
ду Фармацеутске коморе Србије.
Ова Одлука ступа на снагу даном доно&
шења.

УСВАЈАЈУ СЕ
предлог измена и допуна Правилника о
приправничком стажу и стручном испиту
здравствених радника и здравствених сарад&
ника и предложене активности Фармацеутске
коморе Србије у 2010. години у вези са проце&
дуром обављања приправничког стажа.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Предлог за измену и допуну Правилника о
приправничком стажу и стручном испиту
здравствених радника и здравствених сарад&
ника је 05.02.2010. године достављен мин&
истру здравља на даљу надлежност.

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ
& дужности председника Етичког одбора
Фармацеутске коморе Србије, Гордана Си&
мић, дипл. фарм. спец., на лични захтев.
& дужности члана Етичког одбора Фарма&
цеутске коморе Србије, Нада Беба, дипл. фарм.
спец., због престанка обављања послова ди&
пломираног фармацеута у здравственој уста&
нови & приватној пракси.
Ова Одлука ступа на снагу даном доно&
шења.

Видовић, дипл. фарм. спец., запослена код ЗЦ
"Др Радивој Симоновић", Сомбор
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ
дужности члана Скупштине Фармацеутске
коморе Србије:
& Јелена Заложник, дипл.фарм. из Београда
због престанка обављања послова дипломи&
раног фармацеута у здравственој устанопви &
приватној пракси.
& Даница Басарић, дипл.фарм. спец. из
Сомбора, сада запосленој код Апотеке Сомбор
(била запослена код Апотеке Београд & члан
Скупштине с Огранка Београд) због равно&
правне заступљености свих огранака Коморе.
& Татјана Црњански, дипл.фарм. спец. из
Суботице, сада запосленој код Апотеке
Суботица (била запослена код Апотеке Ниш
до 20.07.2009.г & члан Скупштине с Огранка
Ниш) због равноправне заступљености свих
огранака Коморе.
& Гордана Симић, дипл.фарм.спец. из Бео&
града на лични захтев, због неспојивости
функција.
& Нада Беба, дипл.фарм. спец. из Панчева
због престанка обављања послова дипломи&
раног фармацеута у здравственој установи &
приватној пракси.
& Ружица Величковић, дипл.фарм.спец. из
Београда због престанка обављања послова
дипломираног фармацеута у здравственој
установи & приватној пракси.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

УСВАЈАЈУ СЕ
смернице за спровођење избора за члано&
ве Скупштине Фармацеутске коморе Србије у
2010. години које је израдила Радна група
Фармацеутске коморе Србије.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

БИРАЈУ СЕ
на дужност чланова Етичког одбора Фарма&
цеутске коморе Србије:
& Викторија Видовић, дипл. фарм. спец., запо&
слена код ЗЦ "Др Радивој Симоновић", Сомбор
& Миријана Гајдаш, дипл. фарм. спец.,
запослена код Апотеке "Београд", Београд
Ова Одлука ступа на снагу даном доно&
шења.

БИРА СЕ
на дужност председника Етичког одбора
Фармацеутске коморе Србије Викторија
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УСВАЈА СЕ
информација Гордане Симић, дипл. фарм.
спец., представница Фармацеутске коморе
Србије у Здравственом савету Србије о актив&
ностима у 2009. години.

УСВАЈА СЕ
информација мр Злате Жувеле, дипл.
фарм. спец., директорке ФКС о јавној распра&
ви у вези са документом "План развоја здрав&
ствене заштите РС 2010&2015" и активностима
Фармацеутске коморе Србије по том питању.

16.02.2010.

Dubravka Martinov, predsednica Skup{tine FKS

С

купштина ФКС, као највиши орган Коморе, одржала је своју прву редовну седницу 16.
фебруара 2010. године. На предлог Управног одбора ФКС, а након расправе по тачка&
ма дневног реда, Скупштина ФКС донела је следеће одлуке и закључке:

ДОНОСИ СЕ

Одлука о расписивању и спровођењу избора за чланове
Скупштине Фармацеутске коморе Србије
Комплетан текст одлуке можете да прочитате на страни 14.

УСВАЈА СЕ
Извештај о раду Фармацеутске коморе Србије за 2009. годину.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

УСВАЈА СЕ
Извештај о финансијском пословању са годишњим рачуном Фармацеутске коморе
Србије за 2009. годину.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОНОСИ СЕ
Годишњи програма рада Фармацеутске коморе Србије за 2010. годину.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРОГРАМ РАДА ФАРМАЦЕУТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
за 2010. годину

Полазна основа за утврђивања Плана рада ФКС у 2010. години је усвојен Акциони план
приоритетне области очувања и унапређења здравља који је проистекао из усвојеног
Плана развоја здравствене заштите Републике Србије 2010&2015 године и као такав усвојен
на седници Владе Србије у децембру 2009. године. На основу овог Акционог плана Комора
мора да дефинише своје опште и специфичне циљеве за поменути период.

наставак на следећој страни

Zlata @uvela, direktorka FKS
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Само добро организована ФКС може да спроведе активности на реализацији општих
и специфичних циљева у тимовима са другим здравственим и нездравственим радници&
ма. Њени кључни ресурси за рад таквих тимова биће знање са којим располаже лицен&
цирани фармацеут применом савремене информационе технологије и интегрисаног
управљања.
ОПШТИ ЦИЉЕВИ ФКС за 2010. годину
1. Ефиксано функционисање здравственог система уз дефинисање посебних национал&
них програма у области: људских ресурса, мреже здравствених установа, увођење нових
здравствених технологија, примена професионалних стандарда, унапређење медицинског
снабдевања.
2. Задовољство пацијената мора да постане заједнички национални и професионални
циљ коме теже сви здравствени радници.
3. Стварање амбијента за функционисање здравствених установа, без обзира на облик
власништва, које гарантују квалитет пружене здравствене услуге.
4. Да се подржи Дом здравља који даје логистичку подршку тиму Породичне медицине,
са Добром апотекарском праксом, Добром дистрибутивном праксом, Добром произвођач&
ком праксом.
5. Унапређене кадровске базе за фармацеутску здравствену делатност у здравственом
систему Србије (хумани ресурси за здравље).
6. Да лиценцирани фармацеут прихвати концепт “свеобухватне примарне здравствене
заштите” који се састоји од широког распона здравствених едукација, промоције здравље,
превенције болести, лечења и рехабилитације.
7. Формирање мултифункционалних тимова у Домовима здравља који имају задатак да
успоставе координацију независних активности између различитих специјализованих једи&
ница на отклањању и бележењу нежељених дејстава лекова.
8. Потребно је подржати спровођење реформи у здравственом систему у коме би
фармацеутска здравствена делатност добила своју праву позицију. Дипломирани фар&
мацеут мора да буде на свим нивоима здравствене заштите. Неискоришћени лиценци&
рани фармацеути са завршеним здравственим и академским специјализацијама пред&
стављају најјачи људски ресурс који може да понуди фармацеутска професија српском
здравству.
9. Прилагодити лиценцираног фармацеута здравственом систему у коме је врло важан
демографски, епидемиолошки и социолошки приступ. Важно је да се он оспособи са новим
знањима и вештинама како би се лакше суочио са додатним оптерећењем, новонасталим
потребама као и реакцијама на очекивања становништва.
10. Унапређење нових механизама расподеле средстава за здравствену заштиту и
увођење нових механизама плаћања давалаца услуга.
11. Остварити сарадњу са медијима који морају да препознају сложену улогу апотеке и
апотекара у реформисаном здравственом систему на успостављању неопходниих регула&
торних механизама као и расположивост информација у процесу самомедикације станов&
ништва.
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ФКС у 2010. години
1. Залагати се за организацију апотекарске делатности чији циљ није профит већ задово&
љан пацијент.
2. Остварити мисију апотекарске праксе која треба да обједини људе, њихова знања,
способности и вештине са материјалним и финансијским средствима како би се на најбо&
љи начин одговорило свим здравственим проблемима становништва у Србији.
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3. Постизање максималне терапијске користи од прописаних лекова издатих на рецепт у
апотекама, од стране лиценцираног фармацеута који укључује своју личну професионалну
одговорност давањем савета пацијенту у поступку самомедикације.
4. Да фармацеут у апотекарској пракси врши сталну процену квалитета у вези бриге гра&
ђана за сопствено здравље и самомедикацију. Ова процена резултата рада укључује струк&
турне индикаторе као што су: индикатори процеса и индикатори задовољства корисника
услуга.
5. Развој ефикасне, ефективне стратегије промоције здравља и превенције болести уз актив&
ну подршку како појединца, породице тако и целе заједнице.
6. Лиценцирани фармацеут који влада вештинама фармацеутског менаџмента, што пред&
ставља скуп управљачких мера предузетих планирањем, организовањем и обезбеђивањем
функционисања рада апотеке, треба да заједно са другим здравственим установма и институ&
цијама система у земљи, удружењима грађана и професионалним удружењима унапреди про&
моцију здравља и превенцију болести становништва у Србији.
7. Залагање да апотекарска пракса постане друштвено одговорна јачањем капацитета везе
са РЗЗЗО, здравственим установама, Министарством здравља, Министарством финансија, Ми&
нистарством трговине, Фармацеутским и Медицинским факултетом као и свим другим факул&
тетима који су од интереса за апотекарску праксу.
8. У првој половини 2010. године потребно је спровести читав низ предизборних активнос&
ти које ће се ускладити са Законом о здравственој заштити, Законом о коморама здравствених
радника, Статутом Фармацеутске коморе Србије и где је то могуће са Законом о избору
нароних посланика Републике Србије, и на тај начин обезбедити легалне изборе нових члано&
ва Скупштине ФКС са четворогодишњим мандатом. Свеобухватно укључивање огранака Ко&
море у изборни процес који ће они у целости спровести уз координацију са Централном из&
борном комисијом потврдиће њихову спремност и одговорност да у 2010. години потврде
потребу да се Комора у целости децентрализује у свом раду јер само таква Комора води оства&
рењу њене мисије и визије.

Скупштина ФКС одржаће најмање две седнице до прве половине 2010. године (до завршет&
ка изборног поступка за ново руководство), а до краја календарске године сходно активнос&
тима које се буду ставиле као приоритет.
Управни одбор ФКС одржаће најмање 6 седница до прве половине 2010. године ради раз&
матрања питања и усклађивања изборних процеса и реализација општих и специфичних
циљева, а од друге половине 2010. године сходно активностима које се буду ставиле као прио&
ритет.
Надзорни одбор ФКС одржаће најмање две седнице до прве половине 2010. године ради
разматрања питања и доношења одговарајућих одлука из своје надлежности. Огранци Коморе
ће у складу са својим законским овлашћењима спроводити своју надлежност и на тај начин
допринети бржем осамостаљивању.
Задаци директора Коморе су пре свега да својим радом обезбеди будућност ФКС која
треба да буде ствар разматрања фармацеутске филозофије у пракси. Да својим радом, кре&
ативношћу, иновативношћу и знањем утиче на еволуцију професионалне улоге и одговорнос&
ти фармацеута у припреми за будуће улоге. Да уједини професију у пракси за добробит паци&
јента. Да свим својим активностима и мерама у складу са законским овлашћењима и у сарад&
њи са органима и стручном службом ФКС омогући фармацеуту да прихвати нову филозофи&
ју рада где пацијента идентификује као своју примарну добит.
За реализацију свих планираних активности од стране органа Коморе које проистичу из
зацртаних општих и специфичних циљева неопходна ће бити помоћ надлежних власти кроз
одговарајуће институције система и слобода и снага медија.

наставак на следећој страни

ПРОГРАМ РАДА ОРГАНА КОМОРЕ

>
Апотекарска пракса 84 • јануар&фебруар 2010

11

УСВАЈА СЕ
Финансијски план Фармацеутске коморе Србије за 2010. годину.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење директора Коморе Скупштини Фармацеутске коморе
Србије пре доношења Одлуке о усвајању Финансијског плана
за 2010. годину

U BUDU]NOST S OPREZNIM OPTIMIZMOM
Zlata @uvela, direktorka FKS

Криза у Србији 2009. године није прво погодила финансијски сектор, као што је то био
случај у већини земаља Европе и света. Са закашњењем од неколико месеци она се дирек&
тно одразила на пад економских активности реалног сектора.
Чињеница је да Србија у 2009. години није располагала значајним буџетским средствима
са којима би могла да помогне привреди. На тај начин би решила растуће проблеме њене
неликвидности и пада тражње за њеним производима. Она је прибегла примени комбино&
ваног пакета мера који садрже рестриктивне и подстицајне мере. Из свега тога произилази
да планирана стопа привредног раста у 2009. години није достигла планирани максимум од
3,5% већ бележи пад за 1,5% са могућношћу даљег пада. Просечна децембарска плата у
Србији у 2009. години износила је у нето износу 29.000,00 динара. Економски стручњаци
предвиђају да ће ниво пројектоване инфлације у 2010. години бити 6% на националном
нивоу. Предлажу да све привредне и непривредне организације ураде ребалансе усвојених
финансијских планова до краја јуна 2010. године.
Из свега ового можемо закључити да нас очекује тешка и напорна 2010. година. Да све оно
што је добро било урађено у 2009. години треба сачувати и врло опрезно унапређивати.
Усвајањем Бизнис плана за 2009. годину од стране Управног одбора Коморе у коме је
представљен њен опис финансијске садашњости и будућности на најбољи могући начин,
потврдио је реалност менаџмента Коморе у остваривању општих и специфичних циљева,
како у њиховом оперативном тако и у финансијском смислу.
Створена је позитивна атмосфера у оквиру свих циљних група Коморе. На тај начин при&
добила је подршку за све своје идеје које су се могле реализовати директно у апотекарској
пракси. Усвојен Бизнис план за 2009. годину послужиће јој само као један од могућих "алата"
које она користи у свом раду. На тај начин ФКС ће потврдити друштвено одговорно посло&
вање у 2010. години пред општом и стручном јавношћу са задатком да њен рад буде у
целости транспарентан.
Разлози да Комора у 2010. години настави да у свом раду подржава смернице из усво&
јеног Бизнис плана су:
1. добијање финансијске подршке за све своје приоритетне активности које су усклађене
са трошковима и одобрене од стране Управног одбора;
2. да изнесе предложен план финансирања Коморе у условима које диктира већ препоз&
ната рецесиона политика Владе Србије;
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3. да подржи све реформе које су од суштинског карактера као и финансирање
здравственог система и социјалне заштите који мора да се уклопи у те реформе;
4. да дефинише нивое и механизме финансирања усвајањем предложеног Плана развоја
здравствене заштите у Републици Србији за период 2010&2015 године уз имплементацију Ак&
ционог плана приоритетних области очувања и унапређења здравља од стране Владе Репуб&
лике Србије крајем децембра 2009. године;
5. да се предложи начин за извршење процене ризика менаџмента и управљања тим ризи&
ком и добије сагласност Надзорног одбора, Управног одбора и Скупштине ФКС за даље де&
ловање.
Комора сматра да се све активности које су предвиђене и усвојене Планом рада за 2010.
годину морају финансирати коришћењем расположивих ресурса:
& средства од уплате чланарине за 2010. годину и наплатом неостварених чланарина за
период од 2007&2009. година;
& средствима од надокнаде за упис у Именик Коморе као и од средстава од надокнада за
издавање и обнављање лиценце & сачувати стечена динарска средства орочавањем у банкама;
& средствима од легата, донација у складу са законским овлашћењима;
& коришћењем стратегије ресурса на изради пројектних документација.
То значи да је Финансијски план за 2010. годину који треба да усвоји Скупштина ФКС
на својој првој редовној седници (16.02.2010. године) настао детаљном анализом прихо&
да и трошкова у 2009. години који су увећани за пројектовани ниво инфлације у износу
од 6%.

УТВРЂУЈЕ СЕ
висина чланарине за чланове Фармацеутске коморе Србије за 2010. годину.
Овом Одлуком утврђује се износ чланарине за обавезне и добровољне чланове
Фармацеутске коморе Србије за за 2010. годину.
1. Чланарина за 2010. годину износи 5.500 динара.
2. Чланарину утврђену овом Одлуком, чланови Коморе дужни су да уплате на т.р.
Коморе број 325;9500900015066;04 у року од 45 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
3. По добијању сагласности Министарства надлежног за послове здравља, ова одлука
објављује се у "Службеном гласнику Републике Србије" и ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања.
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У складу са одредбама чл. 30. Статута Фармацеутске коморе Србије ( "Сл.гласник РС" бр.
106/2006, 118/2008 и 5/2009), Скупштина Фармацеутске Коморе Србије на седници одржаној
дана 16.02.2010. године донела је

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
СКУПШТИНЕ ФАРМАЦЕУТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
Члан 1.
Расписују се избори за чланове Скупштине Фармацеутске коморе Србије (у даљем тексту: Комора).
Поступак кандидовања и избора чланова Скупштине Коморе обавиће се у року од 90 дана од
дана доношења ове Одлуке о расписивању и спровођењу избора за чланове Скупштине
Фармацеутске Коморе Србије (у даљем тексту: Одлука) .
Поступак кандидовања почиње 15.03.2010. године и траје до 31.03.2010 године, а избори ће
се обавити у недељу, 25.04.2010. године од 10 до 18 часова.

Члан 2.
Сви чланови Коморе уписани у Именик Коморе до дана доношења ове Одлуке, имају непосредно
право бирања, као и право да буду бирани за члана Скупштине у складу са овом Одлуком.
Избори се спроводе на начин да чланови огранка Коморе бирају кандидате са листе кандида&
та свог огранка.

Члан 3.
За чланове Скупштине бира се 100 чланова, а избори се врше по изборним јединицама које
чине огранци Коморе , и то:
1. Изборна јединица ; огранак Београд & бирају се 40 члана Скупштине,
2. Изборна јединица ; огранак Војводина & бирају се 22 члана Скупштине.
3. Изборна јединица ; огранак Крагујевац & бирају се 23 члана Скупштине,
4. Изборна јединица ; огранак Ниш & бирају се 15 чланова Скупштине,
Организација избора за чланове Скупштине спровешће се на укупно 28 бирачких места , и то:
& за изборну јединицу & огранак Београд: (Земун, Нови Београд, Палилула, Чукарица, Стари
Град)
& за изборну јединицу& огранак Бојводина: 7 бирачких места (Нови Сад, Сомбор, Суботица, Зре&
њанин, Кикинда, Панчево, Сремска Митровица)
& за изборну јединицу & огранак Крагујевац: 9 бирачких места (Ужице, Чачак, Краљево, Крагу&
јевац, Пожаревац, Смедерево, Јагодина, Ваљево, Шабац).
& за изборну јединицу & огранак Ниш: 7 бирачких места (Ниш, Зајечар, Бор, Крушевац, Пирот,
Врање, Лесковац).

1. Органи за спровођење избора
Члан 4.
Централна изборна комисија именована од стране Управног одбора Коморе :
1. Стара се о правилној припреми и спровођењу избора за чланове Скупштине;
2. Обезбеђује израду обавезујућег Упутства за рад изборних комисија изборних јединица и
бирачких одбора које омогућава кандидовање и гласање за избор чланова Скупштине у складу
са овом Одлуком;
3. Прописује обрасце у поступку припреме и спровођења избора;
4. Објављује бирачки списак чланова по огранцима;
5. Потврђује и објављује кандидатске листе за избор чланова Скупштине;
6. Утврђује и проглашава резултате избора за чланове Скупштине Коморе;
7. Извештај о одржаним изборима за чланове Скупштине објављује на сајту Коморе и гласи&
лима "Апотекарска пракса", "Информатор ББ Софта" и "Фармакон" (у даљем тексту: "гласила").

Централна изборна комисија има председника и 12 чланова. Председник и чланови имају за&
менике.

Члан 5.
Изборна комисија изборне јединице, образована за сваку изборну јединицу из члана 3. Од&
луке, именована од стране Управног одбора Коморе:
1. стара се о правилном спровођењу изборних активности на својој изборној јединици у скла&
ду са овом Одлуком;
2. организује техничку припрему за изборе у својој изборној јединици у складу са Упутством
Централне изборне комисије;
3. доставља извештај Централној изборној комисији о завршеним припремама за спровођење
избора најкасније три дана пре спровођења избора;
4. доставља извештај Централној изборној комисији о резултатима спроведених избора у року
од 24 часа.
Изборна комисија изборне јединице има председника и 2 члана. Председник и чланови имају
заменике.

Члан 6.
Бирачки одбор образује се за свако бирачко место у складу са овом Одлуком.
Бирачки одбор чине председник и 2 члана. Председник и чланови имају заменике.
Бирачки одбор именује Управни одбор Коморе.
Бирачки одбор непосредно спроводи гласање на бирачком месту и обезбеђује правилност и
тајност гласања.
Бирачки одбор утврђује резултате гласања на бирачком месту и записник о резултатима изб&
ора доставља Изборној комисији изборне јединице у року од 24 часа од спровођења избора на
бирачком месту
Ближа правила о раду бирачког одбора прописује Централна изборна комисија.
Надзор над поступком гласања на бирачком месту врше чланови Националне асоцијације сту&
дената фармације Србије (НАПСЕР).

Члан 7.
Члановима Централне изборне комисије, изборне Комисије изборне јединице и бирачког
одбора престаје функција у овим органима кад прихвате кандидатуру за члана Скупштине.

2. Утврђивање бирачког списка

3. Кандидациони поступак
Члан 9.
Предлагање кандидата за чланове Скупштине обавља се у периоду од 15.03.2010. & 31.03.2010.
године.

наставак на следећој страни

Члан 8.
Централна изборна комисија коначан бирачки списак објављује на сајту Коморе најкасније до
15.03.2010. године.
Непосредан увид у списак чланова Коморе по огранцима односно бирачке спискове могуће је ос&
тварити у периоду од 1.03.2010. године до 10.03.2009. године у седишту Коморе и на сајту Коморе.
Члан Коморе може поднети приговор Изборној комисији изборне јединице закључно са
10.03.2010. године.
Против одлуке Изборне комисије изборне јединице о приговору из претходног става овог
члана, члан Коморе у року од 24 часа од пријема исте има право жалбе која се подноси Цен&
тралној изборној комисији, о којој Комисија доноси коначну одлуку.
Исправке у бирачком списку могу се вршити закључно са 15.03. 2010. године, када се бирач&
ки списак закључује.

>

Кандидата за члана Скупштине може предложити сваки члан матичног огранка Коморе.
Кандидатура за члана Скупштине може бити и лична.
Предлагање кандидата за чланове Скупштине врши се подношењем предлога на прописаном
обрасцу у који се уносе: име и презиме кандидата, адреса становања, где је запослен , број
лиценце или број решења о упису у Именик Коморе, подаци о евентуалном ранијем
ангажовању кандидата у раду професионалних организација и активностима Коморе за које се
кандидат посебно залаже.
Уз предлог из претходног става прилаже се и изјава предложеног кандидата о прихватању
кандидатуре.
Предлагач је у обавези да уз свој потпис унесе свој број лиценце односно број решења о
упису у Именик Коморе и јединствени матични број.
Сваки члан Коморе може предложити толико кандидата колико се бира чланова Скупштине
из његовог огранка.
Предлог кандидата и изјава кандидата о прихватању кандидатуре достављају се Централној
изборној комисији најкасније до 31.03.2010. године непосредно или поштом препоручено.
За члана Скупштине Коморе може бити кандидован само члан Коморе који има најмање пет
година радног стажа без прекида у обављању здравствене делатности у апотеци, не испуњава
услов за старосну пензију пре истека мандата за који се кандидује, измирене обавезе које члан
Коморе има у складу са чланом 32 став 2 Закона о коморама здравствених радника ("Сл. глас&
ник РС", број 107/2005) закључно са 31.12.2009. године.
Директор Коморе има право да бира и буде биран сходно одредбама члана 26 Закона о
коморама здравствених радника.

Члан 10.
Листу кандидата на основу броја приспелих кандидатура, Централна Изборна комисија
објављује на сајту Коморе 5.04.2010 .године .
Члан Коморе може поднети приговор Централној изборној комисији у року од 24 часа од
дана објављивања листе из претходног става, о коме Комисија доноси коначну одлуку.
На коначној кандидатској листи кандидује се више кандидата на подручју огранка од броја
чланова који се бира у Скупштину Коморе.
На кандидатској листи може бити само члан Коморе коме није изречена мера у складу са
одредбом члана 88. Статута Фармацеутске коморе Србије односно мера у смислу одредаба
члана 40. Закона о коморама здравствених радника.
Утврђена кандидатска листа објављује се на сајту Коморе, 9.04.2010. године.

4. Изборни поступак
Члан 11.
Позив на изборе за чланове Скупштине Коморе је јаван и општи и објављује се преко веб&
сајта Коморе и гласила.
Избор чланова Скупштине врши се тајним гласањем на бирачком месту дана 25.04. 2010. године.
Чланови огранка Коморе могу гласати само за избор чланова Скупштине који се бирају са
кандидатске листе за матични огранак.
Важећим се сматра онај гласачки листић из којег се на сигуран и недвосмислен начин може
утврдити за којег је кандидата члан Коморе гласао.
Непопуњени гласачки листић, као и тако попуњен гласачки листић за који се не може са сиг&
урношћу утврдити за којег је кандидата члан Коморе гласао, и листић на коме је заокружено
више кандидата од броја чланова Скупштине који се бира за матични огранак, сматраће се не&
важећим.
Ако је члан Коморе гласао за мањи број кандидата него што се бира чланова Скупштине за
подручје огранка гласачки листић је важећи.

Члан 12.
За чланове Скупштине изабрани су они кандидати који су добили највећи број гласова.

Гласање ће се поновити за оне кандидате који имају исти број гласова у оквиру одређене
изборне јединице, дана 9.05.2010. године у времену од 10 до 18 часова.
О спровођењу избора из претходног става, обавештавају се чланови матичног огранка путем
сајта Коморе.

Члан 13.
На основу примљених извештаја и записника од Изборних комисија изборних јединица,
Централна Изборна комисија утврђује и проглашава резултате избора .
О неправилностима у поступку гласања подносе се приговори, у писаној форми 24 часа по
завршетку избора, Централној Изборној комисији која доноси коначну одлуку у року од 48 часо&
ва од дана када је достављен приговор.
Приговори на резултате избора подносе се Централној Изборној комисији у писаној форми 24
часа по објављивању резултата избора, која доноси коначну одлуку у року од 48 часова од дана
када је достављен приговор.
Уколико Централна Изборна комисија решавајући приговор утврди да је било неправилнос&
ти у поступку гласања на нивоу изборне јединице које су битно утицале или су могле утицати
на резултате избора, Централна Изборна комисија ће поништити изборе за чланове Скупштине
у одређеној изборној јединици и одредити рок у којем ће се одржати поновљени избори .

Члан 14.
Ова Одлука објављује се на сајту Коморе и у гласилима.

Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
У Београду, дана 01.03.2010. године

СКУПШТИНА ФКС
Председник Скупштине
Дубравка Мартинов, дипл. фарм.

Centralna izborna komisija
Чланови:

Заменици чланова

1. Бранислава Ускоковић&Ћирић, Апотека
"Београд"
2. Миомир Николић, ЗУА "Фарманеа"
3. Нада Јовановић, Апотека "Београд"
4. Сандра Лучић, ЗУА "Фарма прима"
5. Александра Буква, Апотека "Београд"
6. Драгана Крцуновић, Апотекарска устано&
ва "Краљево"
7. Снежана Којић, Апотека "Ваљево"
8. Радиша Животић, Апотека "Пожаревац"
9. Стојанка Томић, З.Ц. Болничка апотека,
Ужице
10. Каја Ђорђевић, Апотека "Ниш"
11. Аница Васић, ЗУА "Дона фарм", Ниш
12. Љубов Тимко, ЗУА "Pharmacia SY", Нови
Сад
13. Гордана Божо, Апотека "Зрењанин"

1. Предраг Вукомановић, ЗУА "Леко&вита",
Младеновац
2. Светлана Млинаревић, Апотека "Београд"
3. Мирјана Васковић, Апотека "Београд"
4. Ружа Алексић, ЗУА "Хигија фарм"
5. Снежана Пешић, Апотека "Београд"
6. Александра Матијашевић, ЗУА "Фарма&
неа"
7. Иванка Ковчин, Апотека "Магистар",
Сомбор
8. Љиљана Јованић, Апотека "Нови Сад"
9. Невенка Миловановић, Апотекарска ус&
танова Краљево
10. Дубравка Вуковић, З.Ц. Ужице, Болнич&
ка апотека Прибој
11. Јасмина Арсић, Апотека "Врање"
12. Татјана Кртолица, Д.З. Инђија
13. Катарина Танасковић, Апотека "Ваљево"
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описом Здравственог савета Србије бр.
110&00&246/2009&02 од 26.10.2009.
године, обавештени смо да надлежна
комора треба да издаје потврде о додели
бодова сваком здравственом раднику који
се појединачно пријави са доказима о
обављеној
активности
континуиране
едукације за међународне конгресе, студи&
јске боравке и публикације, и то у складу са
критеријумима из члана 7 Правилника о
ближим условима за спровођење кон&
тинуиране едукације за здравствене рад&
нике и здравствене сараднике ("Сл. гласник
РС", број 130/2007).
Наиме, чланом 7 поменутог Правилника,
између осталог, прописан је и број бодова
за учешће на међународним конгресима &
симпозијумима, студијским боравцима и
публикацијама, као и начин остваривања
прописаног броја бодова.

Међународни конгрес;
симпозијум
1. Пасивно учешће на међународном кон&
гресу & симпозијуму подразумева присус&
твовање предавањима, документује се пот&
врдом, односно сертификатом о присуству
и вреднује се са 9 бодова.
2. Активно учешће на међународном
конгресу & симпозијуму подразумева при&
суствовање предавањима и излагање рада
у виду постера или усмено, а документује се
потврдом о присуству и штампаним сажет&
ком рада.
& Активно учешће & постер презентација
вреднује се са 15 бодова, с тим што се бо&
дови додељују само првом аутору.
& Активно учешће & усмена презентација
вреднује се са 18 бодова, с тим што се бодови
додељују само аутору који презентује рад.
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Обавештавамо чланове да Фармацеутска
комора Србије, након завршетка међуна&
родног конгреса & симпозијума, редовно
добија извештај од организатора са пода&
цима о укупном броју учесника из Репуб&
лике Србије и њиховом појединачном
учешћу на конгресу (присуствовање, однос&
но неприсуствовање појединачним преда&
вањима у оквиру конгреса, излагање посте&
ра и усмена излагања).

Студијски боравци
Студијски боравци подразумевају студи&
јске боравке у Републици Србији са мен&
тором и студијске боравке у иностранству
са ментором, а документују се потврдом из&
датом и потписаном од стране директора
здравствене установе у којој је обављен сту&
дијски боравак, као и потписом ментора.
& Студијски боравци у Републици Србији
са ментором вреднују се са 3 бода недељно.
& Студијски боравци у иностранству са
ментором вреднују се са 5 бодова недељно.

Публикације
Публикације обухватају научне и стручне
чланке, и то: чланак објављен у часопису
који се цитира у "Current contents" или
"Science citation index", чланак објављен у
часопису који се цитира у "Index medicus"
или "Excerpta medica", чланак објављен у
неиндексираним страним и домаћим пуб&
ликацијама, коаутори на абстрактима или
постерима на конгресима на којима нису
били присутни, књига, монографија, уџбе&
ник, уредник књиге, поглавље у књизи,
уредник индексираног часописа и уредник
неиндексираног часописа.
У сваком појединачном случају врши се
бодовање ауторства односно уредништва, о
чему се издаје потврда.

Обавеза пријаве
промене података
Zlata @uvela / direktorka FKS

П

оводом обраћања појединих чланова
Фармацеутске коморе Србије Управном
одбору, а у вези са њиховим статусом у по&
гледу чланства у Фармацеутској комори, Уп&
равни одбор је на седници одржаној 18. јану&
ара 2010. године донео закључак да је пот&
ребно размотрити појединачно све податке,
односно чињенице, као и околности које су
довеле у питање њихово даље чланство у
Фармацеутској комори, односно важење ли&
ценце, а у складу са законом прописаним од&
редбама које се односе на чланство у комори.
На основу сагледавања свих елемената
констатовано је да је највећи број проблема
настао због неблаговремене пријаве проме&
не података који су битни за чланство у ко&
мори, односно ажурирање података уписа&
них у именик Коморе. У циљу избегавања
оваквих ситуација у наредном периоду,
подсећамо вас још једном на законску оба&
везу да сте дужни да надлежном органу
коморе пријавите све промене које су битне
за упис у именик коморе, као и друге битне
чињенице из надлежности коморе, у року
од 30 дана од дана сазнања за те промене,
односно чињенице.
Промене података се односе на било коју
насталу промену у односу на послодавца,
пребивалиште, презиме, започињање, про&
мену, односно престанак рада самосталне

апотеке или здравствене установе, преста&
нак радног односа, престанак обављања
здравствене делатности (привремено или
на дужи период) и др.
Истичемо да је ваша обавеза пријаве про&
мене података прописана чланом 13 Закона о
коморама здравствених радника који гласи:
“Чланови коморе дужни су да над&
лежном органу коморе пријаве све промене
које су битне за упис у именик из члана 10
овог закона, као и друге битне чињенице из
надлежности коморе, у року од 30 дана од
дана сазнања за те промене, односно чиње&
нице.” Поменути члан 10. Закона о комора&
ма здравствених радника односи се на
именике које комора, односно огранак ко&
море води и то:
& именик свих чланова коморе;
& именик издатих, обновљених или одузе&
тих лиценци;
& именик изречених дисциплинских мера
члановима коморе.
Поштоване колеге, из свега наведеног
јасно је да сте дужни да пријавите Комо;
ри сваку промену података која се од;
носи на упис, односно ажурирање пода;
така битних за вођење напред наведе;
них именика Коморе, те вас молимо да
се и понашате у складу са том законском
обавезом.
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Radno telo za akreditaciju pro
Zlata @uvela / direktorka FKS
Председник Здравственог савета Србије,
проф. др Драган Делић упутио је директору
Фармацеуске коморе Србије допис у коме га
обавезује да формира радно тело за акредита&
цију програма КЕ за фармацеуте. Директор
Коморе који одговара за законитост рада и по&
словања Коморе спроводи ту одлуку, пошту&
јући при томе тражене критеријуме који сваки
члан за акредитацију програма КЕ мора да има.
Избором 5 еминентних стручњака, ли&
ценцираних фармацеута, актвних чланова
ФКС потврдили смо своје друштвено одгов&
орно пословање. Апотекарски сектор Срби&
је треба да буде добар пример шта могу
урадити способни, образовани професио&
налци, који су посвећени свом хуманом по&

слу, ако им се да подршка.
Похвала председника Здравственог савета
Србије проф. Др Драгана Делића да су сви
кандидати проверени, да смо направили пра&
ви избор који су и очекивали од Коморе још
једна је потврда да ће сарадња са Здравстве&
ним саветом Србије бити успешна пре свега
на задовољство наших колега у пракси.
На седници Здравственог савета Србије
одржаној 21. јануара 2010. године донета је
Одлука о формирању радних тела Здрав&
ственог савета Србије за акредитацију про&
грама континуиране едукације здравстве&
них радника и здравствених сарадника. Од&
лука је упућена Фармацеутској комори Ср&
бије и објављујемо је у целости.

Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ СРБИЈЕ
Број: 119&01&25/2010&02
Датум: 21.01.2010. године
Београд
На основу члана 154 став 1 тачка 6 Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр.
107/05), Здравствени савет Србије доноси

ОДЛУКУ
О ФОРМИРАЊУ РАДНИХ ТЕЛА ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА СРБИЈЕ
ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ПРОГРАМА КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА И ЗДРАВСТВЕНИХ САРАДНИКА
Члан 1

Члан 2

Здравствени савет Србије (у даљем тексту:
ЗСС) формира радна тела за акредитацију про&
грама континуиране едукације (у даљем тек&
сту: КЕ) у сарадњи са Коморама здравствених
радника (у даљем тексту: коморама).
Радно тело чине два члана здравственог са&
вета и пет чланова које делегира комора. ЗСС
одлучује о именовању делегата комора у сас&
тав радних тела.
Административну и техничку помоћ радном
телу пружа надлежна комора здравствених
радника за чију област рада је радно тело фор&
мирано.

Одлука о акредитацији програма КЕ се до&
носи консензусом.
Уколико нема консензуса, одлуку доноси
руководилац радног тела ЗСС.
Процедуру рада доноси ЗСС.
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Члан 3
У радно тело ЗСС за акредитацију програма
КЕ за лекаре, именују се следећи чланови ЗСС:
& проф. др Сандра Шипетић & Грујичић, ру&
ководилац радног тела
& др Златко Спасић
Као делегати Лекарске коморе Србије у рад&

grama KE za farmaceute
ном телу ЗСС именују се:
1. проф. др Марина Дељанин Илић
2. мр сци. мед. др Слађана Илић
3. прим. др Драгана Налић
4. проф. др Србислава Милинић
5. прим. др сци. мед. Јадранка Равић

Члан 4
У радно тело ЗСС за акредитацију програ&
ма КЕ за медицинске сестре и здравствене
техничаре, именује се:
& вмс Радмила Јазић, руководилац радног
тела
Као делегати Коморе медицинских сес&
тара и здравствених техничара Србије у рад&
ном телу ЗСС именују се:
1. вмс Тања Ракић
2. вмс Младена Којић
3. вмс Миријана Маринковић
4. вмс Оља Богдановић
5. вфт Драженка Божић&Гвока

Члан 5
У радно тело ЗСС за акредитацију програ&
ма КЕ за биохемичаре, именује се:
& проф. др Светлана Игњатовић, руково&
дилац радног тела
Као делегати Коморе биохемичара Србије
у радном телу ЗСС именују се:
1. проф. др Видосава Ђорђевић
2. прим. мр сци. др Славица Цимбаљевић
3. доц др сци. Душко Мирковић
4. прим. мр сци. Маријана Дајак
5. прим. дипл. фарм. Миријана Перовић

Члан 6
У радно тело ЗСС за акредитацију програ&
ма КЕ за стоматологе, именују се:
& проф. др Миријана Апостоловић, руко&
водилац радног тела
& др Милорад Ковачевић
Као делегати Стоматолошке коморе Срби&
је у радном телу ЗСС именују се:
1. прим. др Миодраг Стојковић
2. проф. др Ивица Станчић
3. доц. др Татјана Брканић

4. др Бојан Гачић
5. др Иван Милеуснић

Члан 7
У радно тело ЗСС за акредитацију програ&
ма КЕ за фармацеуте, именују се:
& проф. др Јела Милић, руководилац рад&
ног тела
& Гордана Симић, дипл. фарм.
Као делегати фармацеутске коморе Србије
у радном телу ЗСС именују се:
& др фарм. сци. Мирјана Антуновић
& др фарм. сци. Весна Николић
& др фарм. сци. Зорица Басић
& мр фарм. сци. Анета Перић
& мр фарм. сци. Светлана Ристић

Члан 8
За председника Централног радног тела
ЗСС за акредитацију програма КЕ именује се
проф. др сандра Шипетић & Грујичић.

Члан 9
Сваку измену у саставу радне групе комо&
ра је дужна да пријави и образложи у року
од 7 (словима: седам) дана од дана настале
промене Централном радном телу ЗСС.
Коморе могу својим актом одредити заме&
ника сваком члану радног тела који је имено&
ван испред односне коморе.
Коморе здравствених радника могу у слу&
чају потребе, а уз претходно добијену саглас&
ност чланова Централног радног тела ЗСС ан&
гажовати и већи број својих чланова као тех&
ничку помоћ у поступку акредитације, воде&
ћи рачуна о њиховом професионалном ква&
литету и стручности.

Члан 10
Одлука ступа на снагу даном доноше&
ња.

PREDSEDNIK
Prof. dr Dragan Deli}
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Predlog Zakona o lekovima
i medicinskim sredstvima
Dragana Sovti} / FKS

В

лада Републике Србије (РС) је на седници
одржаној 18. фебруара 2010. године усвојила
Предлог Закона о лековима и медицинским
средствима. Влада ће упутити предлог Закона
Народној скупштини на разматрање и усвајање,
после чега ће нови Закон о лековима и меди&
цинским средствима ступити на снагу. Даном
ступања на снагу новог закона престаће да важи
Закон о лековима и медицинским средствима
("Службени гласник РС", бр. 84/04, 85/05 и
36/09 & др. закон). Законом о лековима и меди&
цинским средствима уређују се услови и посту&
пак за издавање дозвола за стављање лекова у
промет, односно упис у регистре које води
Агенција за лекове и медицинска средства Ср&
бије (АЛИМС), производњу и промет лекова и
медицинских средстава, надзор у овим области&
ма, рад АЛИМС и уређују друга питања од зна&
чаја за област лекова и медицинских средстава.
Доношењем овог закона омогућиће се:
& усаглашавање са директивама и другим
прописима ЕУ из области лекова и медицинских
средстава, укључујући и примену смерница Доб&
ре произвођачке праксе, Добре лабораторијске
праксе, Добре праксе у дистрибуцији и Добре
клиничке праксе;
& усаглашавање са захтевима Светске трго&
винске организације;
& стварање услова за домаће произвођаче ле&
кова и медицинских средстава за пласман њихо&
вих производа у земље ЕУ и у друге земље света
(производња лекова у складу са смерницама
Добре произвођачке праксе);
& појава нових привредних субјеката и ства&
рање тржишне конкуренције. Омогућено је да и
домаћи произвођач може да пренесе дозволу за
стављање лека у промет на друго правно лице,
као и да носилац дозволе за стављање лека у
промет може бити и заступник иностраног прав&
ног лица које није произвођач тог лека, а који је
носилац дозволе за лек у земљама ЕУ или у зем&
љама које имају исте или сличне захтеве за из&
давање дозволе за лек и има седиште у РС. На тај
начин повећан је број правних лица која могу да
буду носиоци дозволе за стављање лека у промет;
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& ослобађање лекова чији је режим издавања
без лекарског рецепта од обавезе утврђивања
цене лека од Владе РС, односно доношењем овог
закона омогућиће се да носилац дозволе за
стављање лека у промет чији је режим издавања
без рецепта формира цену тог лека слободно;
& новине у поступку издавања дозволе за
стављање лека у промет, на који начин се ствара&
ју предуслови за знатно повећање броја лекова у
промету на тржишту РС, као и увођење различи&
тих врста дозвола за стављање лека у промет под
одређеним условима;
& новине у поступку увоза и извоза, јер је омо&
гућено да лице које врши увоз до царинског
складишта не мора да испуњава и услове за про&
мет лекова на велико, односно може да обавља
само послове увоза и извоза, а не и послове дис&
трибуције лекова;
& новине у процедури стављања медицинских
средстава у промет на основу уписа у Регистар
који води АЛИМС, уместо досадашњег поступка
издавања дозволе за стављање у промет меди&
цинских средстава;
& увођење документационе контроле квалите&
та серије лека из увоза, односно контроле квали&
тета у поступку издавања сертификата анализе
која представља поступак прихватања техничких
захтева за производе и оцењивање усаглашенос&
ти, чиме се омогућава скраћење периода потреб&
ног АЛИМС за издавање сертификата анализе;
& увођење одобрења од стране АЛИМС за
употребу промотивног материјала и друге доку&
ментације која се односи на оглашавање лекова;
& оснивање регионалних центара за фар&
маковигиланцу и обавеза праћења и пријављи&
вања нежељених реакција на лекове односно
медицинска средства од носиоца дозволе за
стављање лека у промет и других субјеката;
& објављивање на сајту АЛИМС докумената и
информација које се односе на лекове и меди&
цинска средства (дозвола за стављање лека у
промет са сажетком карактеристика лека и упут&
ством за пацијента, Регистар уписаних медицин&
ских средстава, нежељене реакције на лекове
односно медицинска средства итд.)

Prvi paket Virtuelne
{kole obrazovawa
Dragana Sovti} / FKS
а поносом вас обавештавамо да је Фар&
мацеутска комора Србије у сарадњи са
Фармацеутским друштвом Србије направи&
ла Први пакет Виртуелне школе образова&
ња. Израда овог пакета финансирана је од
стране Фармацеутске коморе Србије а тех&
ничка подршка и пријава за акредитацију
од стране Фармацеутског друштва Србије.
Пакет образовања под називом “Савре&
мена терапија хипертензије” акредитован је
од стране Здравственог савета Србије са 12
бодова.
Виртуелна школа образовања доступна је
преко сајта Фармацеутског друштва Србије
www.farmacija.org. Препоручује се да за рад
у Виртуелној школи образовања користите
интернет претраживач Mozilla Firefox.
На полазној страни Виртуелне школе об&
разовања налази се Пријава за едукацију.
Молимо вас да је електронски попуните и
пошаљете на e-mail: edukacija@farmkom.rs,
поштујући наведене рокове за пријаву.
Након извршене пријаве, на е&мејл адре&
су коју сте навели у пријави, добићете прис&
тупне податке од одговорног лица органи&
затора. Неопходно је да за рад у Виртуелној
школи образовања имате своју личну е&
мејл адресу. После успешне прве пријаве,
кориснику се препоручује измена приступ&
них података & лозинке. Корисник је дужан
да се према својим приступним подацима
односи као према вредносној картици.
Фармацеутска комора Србије и Фарма&
цеутско друштво Србије изражавају велику
захвалност Институту за фармакологију
Фармацеутског факултета Универзитета у
Београду и модреаторима Фармацеутске ко&
море Србије, који су учествовали у изради
овог пакета образовања, на изузетној сарад&
њи и разумевању а пре свега проф др. сци.

Мирославу Савићу као координатору овог
пакета образовања.

ВИРТУЕЛНА ШКОЛА
ОБРАЗОВАЊА (е;учионица)
Виртуелна школа образовања (ВШО) је

on-line школа која је предвиђена за едукаци&
ју и стицање бодова као један вид програма
континуиране едукације, који су дефинисани
Правилником о ближим условима за обав&
љање континуиране едукације за здрав&
ствене раднике и здравствене сараднике.
Замишљена је као скуп пакета образовања
и пропратних информативних докумената
који пружају неопходне информације о начи&
ну и условима рада у Пакетима образовања и
стицање бодова за обнављање лиценце.
Наведена објашњења и технички захтеви
се односе на један Пакет образовања који је
сачињен из више поглавља: улазни тест,
предавања, радионица и теста провере зна&
ња. Свака целина има одређене техничке
захтеве.
Основни принципи рада у е&учионици су
подређени следећим претпоставкама:
& Једноставан рад, јасни садржаји и захтеви
за све кориснике са тежиштем на садржа&
јима, а не техници рада.
& Лак за кориснике са најскромнијом вешти&
ном рада на PC рачунару.
& Да корисници поседују слабе PC рачунаре
и споре модемске везе.
& Да су опремљени најсромнијим скупом
софтвера, неким бесплатним програмима
доступним на Интернету или су инстали&
рани у склопу конфигурације, а уобичаје&
ни су за рад на Интернету.
У оквиру Виртуелне школе образовања
налазе се следеће групе информација које
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кориснику омогућавају несметан и једнос&
таван рад.

ОПШТЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ
Опште информације су доступне свим
корисницима како би се упознали са начи&
ном рада у оквиру ВШО. На овом нивоу они
имају могућност да пробају ДЕМОНСТАР&
ЦИЈУ која представља приказ дизајна, начи&
на рада и захтева који се постављају пред
корисника у сваком Пакету образовања у
виду стандарда.

У овом делу се налази листа Пакета обра&
зовања (у оквиру ВШО) који су у понуди, као
и најчешће постављана питања и одговори у
вези са радом и правилима коришћења.

ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ
ЗА ЈЕДАН ПАКЕТ
ОБРАЗОВАЊА:
Опис пакета образовања треба да корис&
ницима, у најкраћим цртама, да довољно
информација како би се они одлучили да
ли на овај начин желе да скупљају бодове
за обнављање лиценце. Ови подаци треба

САВРЕМЕНА ТЕРАПИЈА ХИПЕРТЕНЗИЈЕ
Koordinator: prof dr. sci. Miroslav Savi}
Тема: "Савремена терапија хипертензије"
Организатор: Фармацеутско друштво Србије
Врста програма КЕ: Решавање теста провере знања у електронској форми
Тест провере знања и комплетан материјал приредили:
Проф. др Ненад Угрешић
Проф. др Радица Степановић
Проф. др Мирослав Савић
Студије случајева приредили:
Даница Басарић, дипл. фарм. спец.
Мр Светлана Ристић, дипл. фарм. спец.
Датум одржавања:
I термин: 22. март & 11. април 2010. године ( крајњи рок за пријаву 17. март 2010. године)
II термин: . 03. & 23. мај 2010. године (крајњи рок за пријаву 27. април 2010. године)
III термин: 05. & 25. јул 2010. године (крајњи рок за пријаву 29. јун 2010. године)
IV термин: 08. & 28. новембар 2010. године (крајњи рок за пријаву 02. новембар 2010.
године)
Сати учења током програма: Процењено време активних сати учења у оквиру периода
доступности Пакета образовања од 21 дан је 40 сати.
Тест провере знања: Тест провере знања садржи 50 питања. Време за полагање теста је
ограничено на 120 минута.
Период валидности: до 19.02.2011. године
Циљна група: фармацеути, лекари
Број акредитованих бодова: 12 бодова
Котизација:
& за редовне чланове ФКС који су измирили обавезу за чланарину у ФКС (редовно плаћене
чланарине за сваку годину од започињања обављања фармацеутске делатности) & 0
динара
& за редовне чланове ФКС који су у току 2007. године платили обуку за Универзални пакет
Виртуелне школе образовања & 0 динара
& за модераторе ФКС & 0 динара
& за редовне чланове ФКС који нису измирили обавезу за чланарину у ФКС (редовно
плаћене чланарине за сваку годину од започињања обављања фармацеутске делатности)
и остале здравствене раднике износ котизације биће накнадно објављен.
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ПРИЈАВЉИВАЊЕ
Прва операција при раду је пријављи&
вање & приступање курсу помоћу добијених
пријавних шифри од стране одговорног ли&
ца&организатора. Након успешне прве при&
јаве, кориснику се препоручује измена при&
ступних података. Корисник је дужан да се
према својим приступним подацима односи
као према вредносној картици.

САДРЖАЈ ПАКЕТА
ОБРАЗОВАЊА
Сваки Пакет образовања се састоји из не&

колико целина:
& Улазни тест & за евалуацију почетног зна&
ња корисника
& Радни део Пакета образовања:
• Листа предавања
• Радионица
& Тест провере знања (акредитован од стра&
не Здравственог савета Србије)
& Анкета о задовољству корисника

УЛАЗНИ ТЕСТ
Почетак рада корисник започиње поп&
уњавањем Улазног теста. Улазни тест служи
за евалуацију почетног знања корисника и
помаже кориснику да утврди степен позна&
вања области коју Пакет образовања трети&
ра тј. процени време које ће му бити пот&
ребно за обраду свих материјала који се на&
лазе у Пакету образовања.
Прочитајте следећа упутства:
& У Улазни тест можете ући САМО ЈЕД&
НОМ, морате да га урадите до краја и по&
шаљете. То значи да Улазни тест НЕ доз&
вољава одустајање од наредбе "Предајте
све одговоре и завршите тест". Измена
одговора могућа је све до тренутка слања.
Мора се водити рачуна да Улазни тест има
ограничено време за рад које је одређено
у оквиру самог Пакета образовања.
& Након што завршите Улазни тест и
пошаљете одговоре, добићете Улазни тест
са тачним одговорима и одговорима које
сте Ви дали. На тај начин можете извршити
евалуацију свог почетног знања.
& Одговорно лице Пакета образовања
добија информацију да ли сте урадили
Улазни тест, без обзира што он није пред&
виђен за оцењивање.

РАДНИ ДЕО
Пошто је обавио први корак (урадио
Улазни тест) корисник може приступити
радном делу Пакета образовања.
Садржина Пакета образовања је састав&
љена од:
& страница са текстовима предавања,
& страницама са вежбањима / радионица&
ма и
& страницама референци.
Апотекарска пракса 84 • јануар&фебруар 2010

27

наставак на следећој страни

да су доступни свим корисницима. Основни
подаци о једном Пакету образовања су:
& Тема
& Организатор
& Координатор
& Врста програма КЕ
& Аутори
& Едукативни циљеви програма
& Вештине/знања које ће корисници стећи
& Датум одржавања (период доступности) &
Дефинисано време за сваки пакет образо&
вања појединачно, у оквиру кога корис&
ник може да користи своју привилегију за
приступ изабраном пакету тј. у оквиру ко&
га корисник мора да прихвати знања и
полаже завршни тест
& Период валидности & временски период у
коме је важећа акредитација програма КЕ
& Циљна група
& Број акредитованих бодова
& Котизација
На основу ових информација корисник
се одлучује за један Пакет образовања.
Избором Пакета образовања, пријављи&
вањем и уплаћивањем котизације корисник
стиче право да користи садржаје Пакета об&
разовања који му стоје на располагању у
сваком тренутку периода доступности курса.
Овлашћење за коришћење садржаја Па&
кета образовања добија у виду приступних
шифри за одређени Пакет образовања од
стране организатора.
Са добијеним приступним шифрама ко&
рисник може неограничено (у оквиру пери&
ода доступности) користити садржаје само
оног Пакета образовања за који је прихва&
ћена његова пријава.

>

Пожељно је да корисник обради сваку
страницу и сваки назначени линк (доку&
мент, слику, графикон, web презентацију и
напослетку вежбу).
Време потребно за обрађивање садржи&
на Пакета образовања је прилагођено пе&
риоду доступности Пакета образовања.

СТРАНИЦЕ СА
ТЕКСТОВИМА ПРЕДАВАЊА
Садржај за једно предавање организован
је по угледу на садржаје књига само са
додатком динамике:
& пречица (линк) ка странама са детаљним
садржајем предавања,
& пречицом (линк) ка документу који се
може користити за off-line читање
& линк ка документима који се налазе у е&
библиотеци, а препоручују се за проши&
ривање знања
& пречицама ка препорученим сајтовима на
којима се могу наћи додатне информације
Предавања су организована кроз садржај
који на web&у исто као и у књизи чини по&
пис поглавља с том разликом што на web&у
сваки наслов из Садржаја представља ујед&
но и линк ка траженом поглављу.
У садржају су дати и линкови ка доку&
ментима које корисник може преузети на
свој рачунар или одштампати у целини,
уколико му тако више при раду одговара.

СТРАНИЦЕ СА
ВЕЖБАЊИМА/РАДИОНИЦА
Према потребама Пакета образовања
и темама предавања уз сваки пакет пос&
тоји радионица са једним или више
случајева.
Радионице су вежбања које корисник
треба да прође да би утврдио своје
знање.
Један случај у радионици има више
страница вежбања. Вежбања су постављена
у низу и захтевају давање on-line одговора
након чега нуде и тачан одговор (интерак&
тивност са сервером).
& Корисник прво прочита јасно дефини&
сан случај.
& На почетку обраде случаја он може ко&
ристити додатни материјал и препоручену
литературу.
& Затим корисник прелази на странице
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вежбања. Корисник прочита питање и да
свој одговор до ког је дошао на основу
учења материјала у предавањима. Након
што пошаље свој одговор у оквиру наредне
стране појавиће му се одговор који је дао и
тачан одговор на постављено питање уз об&
разложење.
& Када прође све странице вежбања у
оквиру једног случаја корисник стиже до
Закључка случаја.
Да би се испоштовао један од најваж&
нијих критеријума КЕ, а то је интеракти&
вност, предвиђена је могућност да уколико
корисник има додатно питање или недо&
умицу на коју не налази одговор у пону&
ђеном материјалу, може да консултује одго&
ворно лице & тутора на даљину. Одговорно
лице је дужно да одговори у року од 72
часа. Такође корисник може да види и нај&
чешће постављена питања и одговоре који
су везани за обраду случајева у том пакету
образовања.
Програмски је уређено да све корис&
никове активности буду евидентиране та&
ко да он не може прескочити степенице у
раду и о томе ће бити благовремено упо&
зорен (било да је покушао да уради не&
дозвољену радњу или да је случајно по&
грешио).

ТЕСТ ПРОВЕРЕ ЗНАЊА ;
ЗАВРШНИ ТЕСТ
Након обрађивања свих материјала
који се налазе у Пакету образовања ко&
рисник приступа решавању Теста провере
знања.
Тест провере знања је крајња инстанца у
оквиру Пакета образовања и он даје вред&
ност Пакету образовања.

ОБЈАШЊЕЊЕ И ОПШТЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ О ТЕСТУ
ПРОВЕРЕ ЗНАЊА:
& Може му се приступити САМО ЈЕДНОМ
у оквиру периода доступности, односно
једног термина.
& Отварањем теста отвара се посебна
контакт форма коју корисник може поп&
уњавати и исправљати све док не уради ак&
тивност "Предајте све одговоре и завршите
тест".
& Пошто корисник пошаље резултате

свог теста више нема могућност накнадног
враћања и евентуалног исправљања одго&
вора.
& Корисник не сме да изађе са стране
Теста провере знања, да је прекине или
слично а да није завршио са радом јер нема
могућности да настави даље и тиме је
завршио рад у оквиру Пакета образовања &
НЕУСПЕШНО!!!
& Тест провере знања има ограничено
време за рад које је одређено у оквиру са&
мог пакета образовања. Да би сте успешно
урадили тест, морате одговорити тачно на
најмање 60% питања.
Напомена: Уколико сте из било ког раз&
лога неуспешно завршили тест, не добијате
предвиђен број бодова. Постоји могућност
да се поново пријавите за исти пакет обра&
зовања и успешно завршите тест у другом
термину.

ИНФОРМАЦИЈА О
ЗАВРШЕНОМ ТЕСТУ
ПРОВЕРЕ ЗНАЊА

АНКЕТА О ЗАДОВОЉСТВУ
КОРИСНИКА
Акета о задовољству организацијом и
квалитетом Пакета образовања попуњава
се након завршетка целокупног циклуса
једног Пакета образовања.
Информације из Анкете користе се ради
унапређења, односно побољшања свеукуп&
ног квалитета Пакета образовања.

ДОБИЈАЊЕ ПОТВРДЕ
Након што одговорно лице & тутор Пакета
образовања прегледа задатке, предаје
извештај о пролазности са подацима о ко&
риснику.
На основу информације да је корисник
успешно положио Тест провере знања из&
даје му се Потврда који му уједно доноси и
одговарајући број бодова & унапред дефи&
нисан од стране Здравственог савета Србије.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА
& Корисник након завршетка теста
добија информацију о успешности рада у
Тесту провере знања (у дну текуће стран&
ице након завршетка рада у тесту) и е&
маил са потврдом да је ТЕХНИЧКИ успеш&
но урадио Тест провере знања. У истом
мејлу добиће линк, на који кликом добија
поново информацију о успешности обав&
љеног теста.
& Такође, акција "Предајте све одговоре и
завршите тест" Теста провере знања шаље
е&маил одговорном лицу & тутору текућег
Пакета образовања са информацијом да је
тачно одређени корисник завршио Тест
провере знања са линком у е&маилу у ком
су приказане детаљне информације о раду
и успешности у тесту.
& Одговорно лице/а за Пакет образо&
вања има/ју на располагању низ извештаја
и статистика, у оквиру Пакета образовања,
који дају потпуне информације о сваком ко&
риснику, динамици његовог рада у Пакету
образовања и успешности на Тесту провере
знања.

Е&библиотека је виртуелна библиотека
извора информација у којој се могу прон&
аћи комплетни текстови, делови текстова
или абстракти. Извори информација су из
категорија: стручне литературе, законске
регулативе, материјала за едукативне ак&
тивности који су предвиђени за преузи&
мање од стране корисника, линкова ка пре&
порученим web сајтовима који су од корис&
ти свима који приступају и потражују изворе
информација.
Сви документи е&библиотеке присту&
пачни нашим корисницима су приказани у
виду линкова и избором/кликом на лин&
кове могу се прочитати on-line или преузети
ради каснијег читања.

ДОЈАВА ПРОБЛЕМА
У случајевима да се јаве проблеми тех&
ничке природе, сваки корисник може emeilom описати проблем и затражити помоћ.

Визија развоја савремене
у апотекарској пракси Ср
Аутори: Ружица Величковић, Ђурђица Кораћ, Злата Жувела, Бранка Брзаковић,
Какво је стање у Србији?
Фармацеути који обављају фармацеутску
делатност у систему здравства у Србији су
се од увек трудили да на најбољи могући
начин одговоре на професионалне обавезе
које друштво пред њих поставља. Уз све
проблеме који су се као и свим становници&
ма наше земље и за све друге професије
појавили због распада земље, увођења ме&
ђународних санкција, ратног окружења,
тешке финансијске кризе, свих ломова које
носи друштво у транзицији, покушавали су
и у највећем и успевали, да поштују етичке
и професионалне принципе и обезбеде за
пацијенте најбоље могуће снабдевање ле&
ковима и најбољу могућу здравствену услу&
гу. Промена власничких односа у здравству
није лака и безболна. Донела је много по&
тешкоћа и недоумица, али је највећи број
фармацеута, упркос томе, или можда баш
због тога, настојао да се што чвршће држи
основних постулата струке.
Учествовали су у прављењу модернијих
закона о здравственој заштити, закона о ле&
ковима, закона о Коморама који су донети
у новијем периоду, направили нацрт закона
о апотекама, реорганизовали Фармацеут&
ску Комору Србије. Донели Етички кодекс
фармацеутске струке, донели нацрт Добре
апотекарске праксе, учествовали у опсеж&
ним и убрзаним променама курикулума на
Фармацеутском факултету, увели нове спе&
цијализације, учествовали у изменама у ми&
нистарству здравља, оснивању Агенције за
лекове, изменама у Републичккој заједници
здравственог осигурања, одржали интензи&
ван рад Фармацеутског Друштва Србије,
постали појединачно и преко својих удру&
жења и институција чланови међународних
и регионалних организација и удружења,
као што су ФИП, ИСПОР, ЕСЦП... и свим
тим ни из далека нису задовољни. Мисле и
знају да струка може више и боље, да мла&
ди људи који треба да уђу у струку, треба да
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буду оспособљени за све оне измењене
улоге фармацеута у систему здравства, које
смо поменули, које треба да се успоставе и
развију, али и да буду мотивисани добрим
статусом струке у друштву и могућношћу да
напредују и да пристојно живе од свог рада.
Спроведена анкета је показала да колеге
из праксе траже пре свега:
1. Дефинисање делатности
& Активно учешће и давање предлога над&
лежнима и пре доношења закона, пропи&
са и стандарда.
& Заштита струке вођењем политике у
здравству којом ће се знања и вештине
које фармацеути поседују учинити друш&
твено кориснијим
& Изједначење статуса запослених у приват&
ном и државном сектору
& Инсистирање на савременим законима о
здравственој заштити, закону о лековима, о
апотекарској делатности, доброј дистрибу&
тивној пракси, и другим активностима које
се тичу лекова и њиховом спровођењу
& Законско дефинисање услуга фармацеут&
ске здравствене заштите
& Јасно дефинисани програми и уцесници у
здравственој заштити различитих кате&
горија пацијената
& Обезбедити фармацеутима услове у сис&
тему здравства да се баве својом струком
и да не морају непрестано да објашњава&
ју шта им је у ствари посао
& Прилагођавање законске регулативе са&
временим друштвеним и технолошким
потребама
2. Образовање (едукација)
& Више специјализација
& Институционализовано образовање кад&
рова у области фармакотерапије и фарма&
цеутске здравствене заштите
& Континуирана едукација уопштено, а на&
рочито Континуирана едукација у местима
где људи живе и раде.

фармацеутске услуге
бије
Бранка Стојановић, Драгана Совтић

3. Проширење активности фармацеута
унутар система здравства
& Учешће у прављењу листа лекова, тера&
пијских протокола, праћењу и рационали&
зацији терапије, одласци у визите и друга
врста сарадње са другим лекарима сес&
трама и другим учесницима у систему
здравства.
& Отварање различитих саветовалишта за
различите групе пацијената, програми и
саветовалишта за хроничне болеснике,
укључивање фармацеута у здравствену
заштиту старих, деце, трудница
& Различити видови едукације пацијената
(Брошуре, медији, кампање)
& Стална сарадња са лекарима у вези са
праћењем актуелних прописа о примени и
издавању лекова
& Планско и организовано укључивање фар&
мацеута у активности промоције здравља
& Проширити листу лекова који могу да се

издају без рецепта, уз добру регулативу и
додатно образовање фармацеута
& Прављење тематских водича, брошура и
лифлета са препорукама за пацијенте (бо&
лест, терапија, процедуре у здравственом
систему…)
& Обавеза фармацеута да прибави и учини дос&
тупним пацијентима, савремене и практичне
информације о препаратима који могу да се
користе за самолечење (ОТЦ препарати)
& Увођење посебних програма за превенци&
ју одређених поремећаја и болести (болес&
ти зависности, злоупотреба или погрешна
употреба лекова и њихове последице)
& Стално мултидисциплинарно разматрање
принципа рационалне терапије лековима
4. Увођење стандарда
& Етичких и професионалних (етички кодек&
си, принципи добре апотекарске праксе,
добре дистрибутиувне праксе и др.)
& Обезбедити фармацеута за сваку апотеку.
& Законом регулисати који профил кадра
може и које анализе и прегледе да обав&
ља у апотекама
5. Боља опремљеност и одговарајући
простор
& Преиспитивање мреже апотека и потреба
становништва, као и могућности друштва
& Обезбеђивање физички раздвојених про&
стора за продају лекова и медицинских
помоћних средстава без рецепта и про&
стора за саветовалишта
& Унапредити техничке услове рада и изгле&
да апотека, примерено савременим тех&
нолошким могућностима (материјали за
ентеријер, компјутери, коришћење интра
и интернет мрежа)
6. Веће ангажовање Коморе, Фарма;
цеутског друштва али и друштвене
заједнице уопште
& Организована и квалитетна комуникација
са медијима и у медијским кампањама
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наставак на следећој страни

& Озбиљнији приступ организовању и спро&
вођењу континуиране едукације
& Унутрашња континуирана едукација у ве&
зи са конкретним проблемима, новим ме&
тодама, новим лековима, индикацијама,
комуникацијом са окружењем у ком се
апотека налази и сл.
& Заједничка
континуирана
едукација
здравствених радника у примарној здрав&
ственој заштити, лекари, фармацеути, сес&
тре, фармацеутски техничари
& Обука фармацеута везана за невербалну
комуникацију
& Редовна континуирана едукација техничара
& Активно и масовно учествовање фарма&
цеута, али и техничара на конгресима и
радионицама и свуда где се размењују
знања и искуства, са обавезом да се сте&
чена знања продубљују и примењују
& Стручни сарадници из фабрика, представ&
ништава и велетрговина да организују
приказ информација о новим произво&
дима, за све запослене

>

& Унапређивање сарадње РЗЗО&Домови
здравља, апотеке (државна управа&лекар&
апотекар)
& Интензивнија сарадња са другим здрав&
ственим радницима&домови здравља,
болнице, заводи за јавно здравље
& Боља организација контаката и сарадње
са представницима произвођача
7. Растерећење фармацеута од адми;
нистративних и техничких послова ;
Обезбеђивање довољног броја фар;
мацеута и техничара
& Растерећење фармацеута од администра&
тивних послова да би имали времена да
се баве стручним задацима и да се више
посвећују пацијентима
& Обезбедити довољан број упослених да
би могли да се баве пословима који захте&
вају специјализована знања и да непре&
стано прате новине у струци
& Повећање броја упослених фармацеута и
техничара
& Велетрговине да преузму обавезу обез&
беђивања, контроле и чувања атеста за
увозне лекове
& Боља доступност извора информација у
свакодневној пракси и реорганизација
радног времена
8. Реформа факултета
9. Увођење контроле квалитета рада
апотека
& Добра законска регулатива
& Увођење различитих стручних и етичких
стандарда
& Принципи добре апотекарске праксе, до&
бре дистрибутивне праксе
& Унутрашње контроле
& Активирати инспекцијске службе
& Увођење ИСО стандарда
10. Увођење информационих техноло;
гија
& Увођење Интранет и Интернет мрежа
& Увођење фармакоинформатичких про&
грама директно повезаних са различитим
базама података ( интеракције, нежељена
дејства,…)
11. Побољшање материјалног положаја
здравства уопште па и запослених
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12. Обавеза регистрације болничких
апотека и задовољавање стандарда
13. Прописи и стандарди у вези са Кон;
тролом квалитета сировина и амба;
лаже

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА:
Када се погледа проценат фармацеута
који су задовољни својим послом и образо&
вањем, када се погледају предлози које су
људи из праксе дали да би унапредили свој
допринос здравственом систему и профе&
сији, може се рећи да је то врло близу не&
какве визије коју би и највећи оптимиста
понудио за будућност. Целој слици недос&
таје само онај део о прављењу анализа,
конкретних пројеката и процене услова у
окружењу (законске регулативе, расподеле
средстава, препознавања потенцијала али и
друштвеног ангажовања самих фармацеута
у складу са савременим начином кому&
никације и успостављања статуса у друш&
тву), онај део о ком се говори на почетку, а
који би генерације које долазе можда могле
боље да препознају, ако дођу да се баве
лековима, тамо где се они примењују.
Људски ресурс за здравство Србије је си&
гурно највећи ресурс. За Фармацеутску ко&
мору Србије је врло важна ова анализа ре&
зултата јер она преко њих жели да упозна
општу и стручну јавност о капацитету фар&
мацеутског људског ресурса Србије.

Акредитовани програми КЕ
МАРТ
Удружење фармацеута Војводине
Тема: "Савремени приступ контрацепцији", 07. март 2010.г., Суботица
Број акредитованих бодова: предавач&5 бодова; слушалац&3 бода
Циљна група: фармацеути, лекари, здравствени техничари
Контакт особа: Србислав Малешев, тел: 021/4726600

E-mail: ufv@eunet.rs
Фармацеутски факултет Универзитета у Београду
Тема: "Рекламација и повлачење фармацеутских производа", 20. март 2010.г., Београд
Координатор: проф. др Љиљана Тасић
Број акредитованих бодова: предавач&11 бодова; слушалац&6 бодова
Циљна група: фармацеути
Контакт особа: Добрила Вујадиновић, тел: 011/3974692; 011/3951201
E-mail: kontinuirana.edukacija@pharmacy.bg.ac.rs Сајт: www.pharmacy.bg.ac.rs
Удружење фармацеута Нишавско пиротског региона
Тема: "Имунитет, терапијске могућности и перспективе", 21. март 2010.г., Ниш
Број акредитованих бодова: предавач & 11 бодова; слушалац & 6 бодова
Циљна група: фармацеути
Контакт особа: Снежана Симоновић, тел: 018/512296; 063/1086008

E-mail: snezana.simonovic@yahoo.com
Фармацеутско друштво Србије, www.farmacija.org
Тема: "Савремена терапија хипертензије"
Датум одржавања:
& 22. март & 11. април 2010.г. ( крајњи рок за пријаву 17. март 2010.г.)
& 03. & 23. мај 2010.г. (крајњи рок за пријаву 27. април 2010.г.)
& 05. & 25. јул 2010.г. (крајњи рок за пријаву 29. јун 2010.г.)
& 08. & 28. новембар 2010.г.(крајњи рок за пријаву 02. новембар 2010.г.)
Број акредитованих бодова: 12 бодова
Циљна група: фармацеути, лекари
Контакт особа: Драгана Совтић, Дубравка Урошев, тел: 011/3243144; 011/2648385
E-mail: edukacija@farmkom.rs Сајт: www.farmacija.org
Апотека Суботица
III Конференција са међународним учешћем & Маркетинг у фармацији
Тема: "Брига за пацијента & одговорност фармацеута", 27. март 2010.г., Београд
Број акредитованих бодова: предавач&9 бодова; слушалац&5 бодова
Циљна група: фармацеути
Контакт особа: Милица Поповић, тел: 060/3388064
E-mail: office@marketingufarmaciji.com Сајт: www.marketingufarmaciji.com

АПРИЛ
Фармацеутски факултет Универзитета у Београду
Тема: "Нежељене реакције на лекове", 10. април 2010.г., Београд
Координатор: доц. др Сандра Везмар
Број акредитованих бодова: предавач&11 бодова; слушалац&6 бодова
Циљна група: фармацеути, лекари
Контакт особа: Добрила Вујадиновић, тел: 011/3974692; 011/3951201
E-mail: kontinuirana.edukacija@pharmacy.bg.ac.rs Сајт: www.pharmacy.bg.ac.rs
Удружење приватних апотекара Србије & СПАС
Тема: "Индивидуализација лечења хипертензије и улога фармацеута", 24. април 2010.г., Београд
Број акредитованих бодова: предавач&5 бодова; слушалац&3 бода
Циљна група: фармацеути, фарм. техничари
Контакт особа: Војка Пелемиш, тел: 011/2696308
E-mail: spas.v@spas.rs Сајт: www.spas.rs
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МАЈ
Фармацеутски факултет Универзитета у Београду
Тема: “Гојазност & изазов за савремену фармацију”, 09. мај 2010.г., Београд
Координатор: проф. др Слађана Шобајић
Број акредитованих бодова: предавач&11 бодова; слушалац&6 бодова
Циљна група: фармацеути
Контакт особа: Добрила Вујадиновић, тел: 011/3974692; 011/3951201
E-mail: kontinuirana.edukacija@pharmacy.bg.ac.rs Сајт: www.pharmacy.bg.ac.rs
Фармацеутско друштво Србије
Тема: "Принципи, пракса и процес процене здравствених технологија", 15. мај 2010.г., Београд
Број акредитованих бодова: предавач&5 бодова; слушалац&3 бода
Циљна група: сви заинтересовани здравствени радници
Контакт особа: Дубравка Урошев, тел: 011/2648385; 011/2648386
E-mail: fds@farmacija.org Сајт: www.farmacija.org
Фармацеутски факултет Универзитета у Београду
Тема: "Атеросклероза: морфологија, фактори ризика, превенција, клиника и терапија", 22. мај 2010.г.,
Београд
Координатор: доц. др Александра Новаковић
Број акредитованих бодова: предавач&11 бодова; слушалац&6 бодова
Циљна група: сви заинтересовани здравствени радници
Контакт особа: Добрила Вујадиновић, тел: 011/3974692; 011/3951201
E-mail: kontinuirana.edukacija@pharmacy.bg.ac.rs Сајт: www.pharmacy.bg.ac.rs

ЈУН
Фармацеутско друштво Србије
55. Симпозијум Фармацеутског друштва Србије: "Хормони као лекови", 03. & 06. јун 2010.г., Копаоник
Број акредитованих бодова: предавач&12 бодова; слушалац&6 бодова
Циљна група: фармацеути, лекари
Контакт особа: Дубравка Урошев, тел: 011/2648385; 011/2648386
E-mail: fds@farmacija.org Сајт: www.farmacija.org

Међународни конгреси ; симпозијуми
За међународне конгресе & симпозијуме потврде издаје надлежна комора у складу са чланом 7
Правилника о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и
здравствене сараднике (страна 20).

European Association of Hospital Pharmacy
15. Конгрес Европског удружења болничких фармацеута
Француска, сајт: www.eahp.eu

годишњи, 24. & 26. март 2010.г., Ница,

The International Pharmaceutical Federation (FIP)
70. Светски конгрес фармације и фармацеутске науке: “From molecule to medicine to maximising outcomes pharmacy exploratory journey”, 28. август & 02. септембар 2010.г., Лисабон, Португалија, сајт:

www.fip.org/lisabon2010
Рок за слање абстракта: 01. април 2010. године

European Society of Clinical Pharmacy
39. Европски Симпозијум клиничке фармације: “Clinical pharmacy at the front-line of inovations”, 21. & 23.
октобар 2010.г., Лион, Француска, сајт: www.escpweb.org
Рок за слање абстракта: 15. јун 2010. године

International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR)
13. Европски годишњи конгрес, 06. & 09. новембра 2010.г., Праг, Република Чешка.
Сајт: www.ispor.org
Рок за слање абстракта: 22. јун 2010. године
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