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Изборна јединица  Огранак
Војводина

Re~ urednika
И овај број Апотекарске праксе је,
највећим делом, посвећен изборима.
На првим страницама налазе се резул
тати избора, за сваки огранак ФКС
посебно, које је на састанку одржаном
30. априла 2010. године, констатовала
Централна изборна комисија на основу
добијених изборних материјала.
Веома важан за Комору је извештај о
првом одржаном термину ВШО, који је
показао одличне резултате и надамо се
да ће бити подстрек за све оне који на
овај начин желе да стичу бодове за
обновљање лиценце.
Одговор на најчешћа питања која сте
постављали у току марта и априла ме
сеца, налазе се у тексту: Ви сте питали...
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Po{tovane
koleginice i kolege...
З

а нама су још једни избори за нове
чланове Скупштине Фармацеутске ко
море Србије. У недељу, 25. априла. 2010.
године, вашим изласком на бирачка места
и гласањем за ваше кандидате, изабран је
нови састав Скупштине ФКС.
Зашто је важно да избори успеју и да се
у законском року конституише нова
Скупштина и нови органи ФКС? Зато што
тиме доказујемо да смо зрела и јака стру
ковна организација којој не треба туторство
од стране политичара или представника
крупног капитала у фармацеутској области.
Утрошена је огромна количина енергије
да се одговори на све захтеве које је пред
Централну изборну комисију (ЦИК),
изборне комисије изборних јединица, би
рачке одборе и запослене у Комори, по
ставила Скупштина и УО ФКС, доношењем
Одлуке о расписивању и спровођењу изб
ора за чланове Скупштине ФКС.
ЦИК која је била одговорна за правилну
припрему и спровођење избора, пратила је
сваки корак у предизборним и изборним
активностима, које су биле јасно дефин
исане "Упутством за рад Централне избор
не комисије, изборних комисија изборних
јединица и бирачких одбора". Интензивне
двомесечне активности, односиле су се на
дефинисање јасне процедуре избора, при
прему изборног материјала, координацију
са свим актерима који су директно учество
вали у спровођењу избора и строгу кон
тролу сваког појединачног сегмента а све у
циљу да се обезбеди легитимност избора.
Посебну захвалност дугујемо нашим ко
легиницама и колегама који су недељу, 25.
април 2010. године, као чланови изборних
комисија изборних јединица и бирачких
одбора, посветили ФКС. Њихова имена се
налазе у овом броју Апотекарске праксе.
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По први пут су наши избори имали пос
матраче. То су били студенти фармације,
чланови удружења НАПСер и они су пос
матрали регуларност избора. Ниједна
примедба од стране посматрача није
исказана, а они су били присутни у току
целог гласања, на сваком бирачком месту.
На крају, свим колегама који су
изабрани желимо успешан рад са жељом
да на путу струке и решавања горућих
проблема у струци сви будемо једин
ствени, одлучни и изнад свега посвећени
струци, јер само тако можемо остварити
оно што желимо.
Срдачан поздрав,
Заменик председника Ц И К  а
Бранислава УскоковићЋирић,
дипл. фарм. спец.

Izborna jedinica - Ogranak Beograd
Изборна комисија изборне јединице "
Огранак Београд:
1. Бисерка Васиљевић, Апотека "Београд",
председник,
2. Љубица Грујић, Апотека "Асклепијус",
3. Луција Ђоковић, Апотека "Филмски
град",
4. Снежана Рајковић, Апотека "Београд",
5. Ана Милоњић, ЗУА "Lilly drogerie".

Бирачко место бр.1. " Земун:
 Љиљана Богдановић, Апотека "Београд",
председник,
 Гордана Кузманић, ЗУА Анафарм'' Земун,
 Данијела Тирнанић, Апотека "Београд",
 Слађана Алексић, ЗУА Filly farm'',
 Душанка Лончаревић, КБЦ Бежанијска
коса
Бирачко место бр.2."Нови Београд:
 Јасмина Цвијановић, ЗУА "ТТ фарм",
председник,
 Оливера Ефтимовски, Апотека ''Ефарм'',
 Мирјана Живановић, Апотека "Београд",
 Селена Милкић, ЗУА "Фарма прима",

 Милан Касагић, Апотека "Београд",
 Славица Николић, Апотека ''Београд''.
Бирачко место бр.3."Палилула:
 Јелена Иванковић, Апотека "Београд",
председник,
 Дубравка Тодоровоић, ЗУА Filly farm,
 Јелена Топаловић, Апотека "Београд",
 Сузана Лазић, ЗУА Фарма прима.
Бирачко место бр.4."Чукарица:
 Милан Томић, КЦС, председник,
 Соња Петковић, ЗУА "Фарманеа",
 Марија Рауш, Апотека Београд,
 Сања Поповић, Апотека ''Београд''
 Ана Торлаковић, Апотека ''Београд'',
 Марија Марић, ВМА.
Бирачко место бр.5." Стари Град:
 Милан Чарапић, Апотека "Београд",
председник,
 Јелена Ристић, ЗУА "Lilly drogerie",
 Радмила Копун, ЗУА ''Tilia Cor'',
 Наташа Рајчић, Апотека "Београд",
 Јелена Митровић, ЗУА ''Одисеја''.
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Rezultati izbora za izbornu je
За Скупштину ФКС изабрано је првих 40 кандидата
Р.б.

Презиме и име

ЗУ у којој је запослен

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Словић Драгана
Гајдаш Мирјана
Зељковић Снежана
Пипер Татјана
Микић Татјана
Васић Маја
Механџић Софија
Петронијевић Драгослав
Опачина Ивана
Јовић Сања
Буквић Снежана
Жувела Злата
Пантелић Милена
Тасић Мирјана
Ћемаловић Маријана
Живановић Наташа
Топалов Слађана
Жунић Татјана
Ковачевић Љубица
Антуновић Мирјана
Јовићевић Снежана
Стојановић Мира
Бајчић Марија
Пантелић Живановић Снежана
Декић Снежана
Максимовић Мирјана
Живковић Драгана
Урошевић Милица
Књегињић Дамјанић Милка
Јеремић Славица
Поњавић Милојка
Поповић Гордана
Синђелић Катарина
Бјелетић Јасминка
Маријановић Анкица
Раденковић Радмила
Николић Невена
Марковић Ратковић Слађана

КБЦ Земун
Апотека "Београд"
Апотека "Београд"
Апотека "Београд"
Апотека "Београд"
Апотека "Београд"
Апотека "Београд"
Апотека "Београд"
Апотека "Београд"
Апотека "Београд"
Апотека "Београд"
Фармацеутска комора Србије
Апотека "Београд"
Апотека "Београд"
Апотека "Београд"
Апотека "Београд"
Апотека "Београд"
Апотека "Београд"
Апотека "Београд"
ВМА  Институт за фармацију
Апотека "Београд"
Апотека "Београд"
Апотека "Београд"
Апотека "Београд"
Апотека "Београд"
Апотека "Београд"
Апотека "Београд"
Апотека "Београд"
Апотека "Београд"
Апотека "Београд"
Апотека "Београд"
Апотека "Београд"
Апотека "Београд"
Апотека "Београд"
Апотека "Београд"
Апотека "Београд"
Апотека "Београд"
Институт за неонатологију, Београд
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Бр. гласова
214
213
200
192
188
182
180
178
174
164
158
155
155
154
154
153
153
152
152
149
148
148
144
141
140
139
137
137
134
133
133
132
131
129
128
126
125
124

dinicu - Ogranak Beograd
Р.б.
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Презиме и име
Милетић Наташа
Анђелковић Александра
Миоковић Вера
Бањац Јасмина
Ристић Светлана
Мировић Јулијана
Перић Анета
Милијић Ана
Гајић Јовановић Мирјана
Ромић Светлана
Басић Зорица
Веселиновић Весна
Зечевић Јасмина
Јуричић Александар
Станковић Драгана
Кокотовић Слободанка
Судимац Сања
Никић Јелена
Риђешић Александра
Петровић Милена
Никита Срђа
Рибар Дијана
Милошевић Милена
Мирков Ружица
Милићевић Анђелка
Крстић Амила
Алексић Соња
Јовановић Маја
Јанковић Весна
Симеуновић Слађана
Мацановић Чукман Јелена
Јањић Наташа
Петковић Мирјана
Плазинић Оливера
Гајовић Гордана
Ђорђевић Јелена
Стевчић Бешир Ружица
Бранковић Гордана

ЗУ у којој је запослен
Бр. гласова
Апотека "Београд"
123
Апотека "Београд"
118
Апотека "Београд"
117
Апотека "Београд"
113
ГАК "Народни фронт"
113
Апотека "Београд"
111
ВМА  Институт за фармацију
111
Апотека "Београд"
108
Апотека "Београд"
102
Апотека "Београд"
102
ВМА  Институт за фармацију
101
Апотека "Београд"
98
ВМА  Институт за фармацију
98
ЗУА "Јуричић"
98
Апотека "Београд"
96
ВМЦ Нови Београд
92
Апотека "Београд"
92
Инст. за орт. хиру. болести "Бањица"
89
Апотека "Београд"
87
ЗУА "Иванчић и син фармација"
86
ЗУ Апотека "Магистри Никита"
81
КБЦ Бежанијска коса
81
ЗУА "Фарманеа"
79
ЗУА "Молика"
79
Апотека "Маслачак"
78
ЗУА "Вива Б Плус"
68
ЗУА "Фарманеа"
67
ЗУА "Иванчић и син фармација"
67
КБЦ Звездара
66
ЗУА "Фарманеа"
64
Апотека "Београд"
63
ЗУА "Иванчић и син фармација"
59
ЗУА "Иванчић и син фармација"
59
ЗУА "Дијафарм"
57
ЗУ "Промеделис"
55
ЗУА "Pharmacia SY"
55
ЗУА "Иванчић и син фармација"
54
Апотека "Бранковић"
42
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Izborna jedinica - Ogranak Kragujevac
Изборна комисија изборне јединице "
Огранак Крагујевац:
1. Снежана Живановић, Апотека "Ужице"
председник,
2. Радојка Нинковић, Апотека "Деметра"
3. Слађана Ковачевић, Апотека "Ужице"
Бирачко место бр.13. " Ужице у Ужицу:
 Татјана Богосављевић, Апотека "Арсић",
Ужице председник,
 Мирјана Синђић, Апотека "Ужице",
 Катарина Џуверовић,Апотека "Ужице",
 Светлана Словић, Апотека "Ужице",
Бирачко место бр.14." Крагујевац у
Крагујевцу:
 Маријана Лукић, Апотека "Крагујевац",
председник,
 Владимир Вучетић, Болничка апотека
Крагујевац,
 Индира Ђурић, Апотека "Ђурић",
Крагујевац,
 Јелица Тасић, Апотека Отомедикалфарм,
Крагујевац,
 Драгана Гачевић, Апотека Крагујевац.
Бирачко место бр.15." Јагодина у
Јагодини:
 Далиборка Јовановић, Болничка апотека
Јагодина, председник,
 Весна Максимовић, Апотека "Невен",
Јагодина,
 Јелена Милутиновић, Апотека "Параћин",
 Верица Лазић, Апотека "Јагодина",
 Борислав Томић, Болничка апотека
Параћин.
Бирачко место бр.16." Краљево у
Краљеву:
 Оливера Маљковић, Апотека "Невен",
Краљево, председник,
 Светлана Максимовић, Апотека "Краљево,"
 Душан Гајовић, Болничка апотека Краљево,
 Тамара Миладиновић, Апотека "Тамарис",
Краљево,
 Ана Јеремић, Апотека "Краљево",
 Весна Вранић, Болничка апотека Краљево.
Бирачко место бр.17." Чачак у Чачку:
 Зоран Видаковић, Апотека "Видаковић",
Чачак, председник,
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 Јелена Доловић, Апотека "Чачак",
 Данијела Радовановић, Болничка апотека
Чачак,
 Љиљана Марковић, Апотека "Чачак".
Бирачко место бр.18." Шабац у Шапцу:
 Санда Колар Којичић, Апотека "Шабац",
председник,
 Лидија Радовић, Апотека "Мелиса", Шабац,
 Вера Марковић, Болничка апотека Шабац,
 Сњежана Босиљчић, Апотека "Шабац",
 Александра Стојановић, ЗУА "Лекофарма",
Шабац,
 Љиљана Гајић, Апотека "Шабац".
Бирачко место бр.19." Ваљево у Ваљеву:
 Милена Станковић, Апотека "Ваљево",
председник,
 Слађана Јешић, Апотека "Вегафарм",
Ваљево,
 Ивана Максимовић, Апотека "Ваљево",
 Александра Јевтић, Апотека "Ваљево",
 Светлана Петровић, Апотека "Имела",
Ваљево,
 Ненад Палић, Апотека "Ваљево".
Бирачко место бр.20." Смедерево у
Смедереву:
 Милена Славковић, Апотека "Смедерево",
председник,
 Светлана Ранђић, Апотека "Свети Сава",
Смедерево,
 Славица Ботић, Апотека "Смедерево",
 Снежана Радојчић, Апотека "Нена",
Смедерево,
 Александра Лукачевић, Апотека "Сања",
Смедерево,
 Данијела Пешић, Апотека "Смедерево".
Бирачко место бр.21." Пожаревац у
Пожаревцу и то:
 Вилмица Вучковић, Апотека Пожаревац,
председник,
 Александра Обрадовић, Апотека "Нана",
Пожаревац,
 Јелена Јовић, Болничка апотека Пожаревац,
 Данијела Милосављевић, Апотека Пожаре
вац,
 Милена Павловић, Апотека "Павловић",
Пожаревац,
 Ана Живковић, Апотека Оаза, Пожаревац.

Rezultati izbora za izbornu
jedinicu - Ogranak Kragujevac
За Скупштину ФКС изабрано је првих 23 кандидата
Р.б.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Презиме и име
Ристић Јасна
Филиповић Милица
Радосављевић Недељка
Илић Биљана
Спасојевић Гордана
Јорговановић Небојша
Ђурић Гордана
Шукљевић Стеван
Павлићевић Нина
Марковић Голубица
Николић Катарина
Јаковљевић Светлана
Златић Љиљана
Ђорђевић Ксенија
Плазинчић Сандра
Арсеновић Синиша
Миловановић Јасмина
Трифуновић Јелена
Лукић Снежана
Јовановић Снежана
Милосављевић Ивана
Закошек Снежана
Симић Верица
Матић Товаровић Славица
Сретеновић Оливера
Видановић Снежана
Миловановић Рози
Игњатовић Гордана
Јовић Споменка
Радовић Ненад
Ракићевић Татјана

ЗУ у којој је запослен
Апотека "Крагујевац"
Апотека "Крагујевац"
Апотека "Чачак"
Апотека "Ваљево"
Апотека "Ваљево"
Апотека "Пожаревац"
Апотека "Ужице"
Апотека "Пожаревац"
АУ Краљево
АУ Краљево
Апотека "Ужице"
Апотека "Смедерево"
Апотека "Ужице"
Апотека "Смедерево"
Апотека "Ужице"
Апотека "Шабац"
Апотека "Пожаревац"
Апотека "Пожаревац"
Апотека "Шабац"
ЗЦ Студеница, Краљево
Апотека "Ива", Чачак
Апотека "Пожаревац"
Апотека "Пожаревац"
Апотека "Шабац"
ЗЦ Ужице
Општа болница Ћуприја
Апотека "Пожаревац"
ЗУА "Вегафарма",Ваљево
ЗУА "Лекофарма", Шабац
ЗУ "Мелиса", Мајур
ЗУ Апотека "Lilly drogerie"

Бр. гласова
233
229
226
224
199
196
191
191
188
186
179
173
163
162
151
149
149
145
143
138
129
127
127
120
118
110
107
89
71
65
49

Izborna jedinica - Ogranak Vojvodina
Изборна Комисија изборне јединице "
Огранак Војводина:
1. Ивана Баричић, Апотека "Нови Сад",
председник,
2. Мирјана Гигов, Апотека "Гален", Нови
Сад,
3. Невена Младеновић, Апотека КЦ Нови
Сад.
Бирачко место бр.6. " Нови Сад у Новом
Саду:
 Ондреј Ђуровка, Апотека "ВМЦ",Нови
Сад, председник,
 Игор Гајић, Апотека "Нови Сад",
 Јана Срећковић, "Pharmacia SY"Нови Сад,
 Војислава Станковић, Апотека "Нови
Сад",
 Андреа Фекете, Goodwillапотека Нови
Сад,
 Радомир Мајсторовић, Апотека "ВМЦ"
Нови Сад.
Бирачко место бр.7." Сомбор у
Сомбору:
 Катарина Штрангар, Апотека Златни лав
Сомбор, председник,
 Нада Пејић, Болничка апотека, Сомбор,
 Станка Пејин, Апотека ВипераСомбор,
 Божанка Вуков, Апотека Народна
Сомбор.
Бирачко место бр.8."Суботица у
Суботици:
 Габријела Јеловац, Приватна апотека
Фарма плусСуботица, председник,
 Јулијана Шарчевић, Приватна апотека
Фарма плусСуботица,
 Бојана Зрнић, Апотека Суботица,
 Мира Малбашић, Болничка апотека
Суботица.
Бирачко место бр.9."Зрењанин у
Зрењанину:
 Зорица Прванов, Апотека Адонис,
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Зрењанин, председник,
 Соња Јухас, Апотека Зрењанин,
 Корнелија Бибин, Апотека Зрењанин,
 Данилка Звекић Поповић, Апотека
Фармадент, Зрењанин,
 Снежана Цвијановић, Апотека Зрењанин,
 Драга Радишић, Апотека Зрењанин.
Бирачко место бр.10." Кикинда у
Кикинди:
 Валерија Марић, Болничка апотека
Кикинда, председник,
 Милена Арсенов, Апотека Кикинда,
 Бранислава Рацков, Апотека Стеса лек
Кикинда,
 Јован Бајкин, Апотека Кикинда,
 Мира Марић, Апотека ФлуидКикинда,
 Милица Баштованов, Апотека Кикинда.
Бирачко место бр.11." Панчево у
Панчеву:
 Зора Винчић, Апотека Панчево, председ
ник,
 Станислава Кука, Апотека Сунчани сат,
 Гордана Мићић, Приватна апотека
ПандораПанчево,
 Светлана Томић, Апотека Панчево,
 Анђелка Стефановић, Апотека Панчево,
 Ратко Ђукановић, Апотека Панчево.
Бирачко место бр.12." Сремска
Митровица у Сремској Митровици:
 Биљана Богданић, Апотека Сремска
Митровица, председник,
 Гордана Бркић, Апотека Ива Фарма
Лаћарак,
 Весна Мартиновић, ЗЗЈЗ Сремска
Митровица,
 Јелена Јовелић, Апотека Сремска
Митровица,
 Данијела Савичевић, Апотека Сремска
Митровица,
 Марија Павловић, Апотека Сремска
Митровица.

Rezultati izbora za izbornu
jedinicu - Ogranak Vojvodina
За Скупштину ФКС изабрано је првих 22 кандидата
Р.б.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Презиме и име
Бабић Александра
Фукс Ходи Едит
Франета Јованка
Милошев Иванка
Бојанић Зора
Мартинов Дубравка
Илић Маја
Стојков Рудински Светлана
Цимбаљевић Даниела
Војновић Марина
Ђукић Јелена
Илић Нада
Новковић Гордана
Фаркаш Влатка
Ковач Тот Валерија
Грба Невена
Гришић Снежана
Ђурић Живковић Тамара
Бабић Анђелија
Обрадовић Марина
Ћосовић Верица
Наранчић Јованка
Коритник Сања
Рајков Драгана
Млађеновић Бранка
Стевановић Ђенета
Ристин Дејана
Стефановић Радисављевић Душанка

Тирнанић Стана

ЗУ у којој је запослен
Апотека "Суботица"
Апотека "Зрењанин"
Апотека "Нови Сад"
Апотека Кикинда
Апотека "Народна", Сомбор
Апотека "Зрењанин"
Институт за онкологију Војводине
Апотека "Суботица"
Апотека "Нови Сад"
Апотека "Нови Сад"
Апотека "Нови Сад"
Апотека "Нови Сад"
Апотека "Врбас"
Апотека "Нови Сад"
Апотека "Суботица"
Апотека "Нови Сад"
Апотека Сремска Митровица
Апотека "Сента"
Апотека "Зрењанин"
Апотека "Нови Сад"
Апотека "Нови Сад"
Апотека "Нови Сад"
Апотека "Сремска Митровица"
Апотека "Здравље", Вршац
Апотека "Народна", Сомбор
Апотека "Зрењанин"
Апотека "Грација", Зрењанин
ДЗ Рума  Апотека
Апотека "Вршац"

Бр. гласова
197
191
188
181
177
176
175
174
174
173
173
169
169
167
165
164
162
162
157
157
154
148
141
121
120
118
113
107
104
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Izborna jedinica - Ogranak Ni{ sa KiM
Изборна комисија изборне јединице "
Огранак Ниш са КиМ:
1. Мердовић ГабриелаЗУ "Апотека Ниш",
председник,
2. Станисављевић Гордана  ЗУ "Апотека
Врање",
3. Иветић ДраганаЗУ "Апотека Дона" Ниш.

 Ружић Наташа, Апотека "Беладона", Бор.
Бирачко место бр.25."Расински округ у
Крушевцу:
 Мићановић Јелена, ЗУ "Апотека Круше
вац", председник,
 Мишић Љубисав, ЗУ "Апотека Крушевац",
 Ружић Владимир, ЗУ "Апотека Крушевац".

Бирачко место бр.22. " Нишавски округ у
Нишу:
 Аврамовић Љиљана, ЗУ "Апотека Ниш",
председник,
 БадњаревићМатејевић Оливера ЗУ
"Апотека Ветфарм" Ниш,
 Симоновић Снежана,  ЗУ "Апотека Ниш".

Бирачко место бр.26." Пчињски округ у
Врању:
 Поповић Драгана, ЗУ "Апотека Врање",
председник,
 Јовановић Александра, апотека "Свети
Никола", Врање,
 Станојевић Александра, З.Ц.Врање".

Бирачко место бр.23." Зајечарски округ
у Зајечару:
 Главонић Анђелија, ЗУ "Апотека Зајечар",
председник,
 Аврамовић Васиљевић Татјана, Здрав
ствени центар Зајечар,
 Поповић Анђелић Драгана  апотека
"Дрога" Зајечар.

Бирачко место бр.27." Јабланички округ
у Лесковцу:
 Перић Станојка, ЗУ "Апотека Лесковац",
председник,
 Димитријевић Жаклина, Општа болница
Лесковац, болничка апотека,
 Стојковић Ивана, ЗУ "Апотека Лесковац".

Бирачко место бр.24." Борски округ у
Бору:
 Видојковић Вероника, ЗУ "Апотека Бор",
председник,
 Филиповић Слађана, ЗУ "Апотека Бор",
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Бирачко место бр.28." Пиротски округ у
Пироту:
 Живић Слађана, Здравствени центар
Пирот, председник,
 Манић Лидија, ЗУ "Апотека Пирот",
 Тошић Милан, ЗУ "Апотека Пирот".

Rezultati izbora za izbornu
jedinicu - Ogranak Ni{ sa KiM
За Скупштину ФКС изабрано је првих 15 кандидата
Р.б.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Презиме и име
Обрадовић Милош
Арсић Тања
Јовановић Драгана
Милановић Ивана
Димитријевић Јасмина
Агић Даринка
Михајловић Милена
Митић Снежана
Аргировић Ивана
Манић Јасмина
Бранковић Минчић Драгана
Стефановић Весна
Милијић Светлана
Маринковић Сузана
Калијадис Гордана
Војиновић Весна
Божић Миљковић Драгана
Јовић Драгослав

ЗУ у којој је запослен
Апотека "Крушевац"
Апотека "Ниш"
Апотека "Ниш"
Апотека "Крушевац"
Апотека "Крушевац"
Апотека "Бор"
Апотека "Ниш"
Апотека "Врање"
Апотека "Лесковац"
Апотека "Ниш"
ЗУ Апотека "Зајечар"
Апотека "Лесковац"
Апотека "Ниш"
ЗУ Апотека "Зајечар"
Општа болница Лесковац
КЦ Ниш, Болничка апотека
ЗУА "Фармакоп"
ЗУА "Pharmacia SY"

Бр. гласова
168
160
155
153
152
146
146
145
142
135
134
133
130
117
105
102
58
46
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Virtuelna {kola
obrazovawa
Dragana Sovti} / FKS

П

рви термин Виртуелне школе образо
вања под називом "Савремена терапија
хипертензије" у периоду од 22. марта  11.
априла ове године, успешно је завршен. Од
укупно 55 полазника, 45 је приступило
решавању Теста про
вере знања, од којих је
44 успешно пложило
тест. Проценат тачних
одговора је за ову групу
полазника био веома
висок, просечно 83%.
Честитамо свима који
су путем електронске
едукације
остварили
право на 12 бодова за
обнављање лиценце, а
онима који се још увек
двоуме предлажемо да
прочитају
коментаре
својих колега, првих по
лазника ове едукације.
"Изузетно сам задо
вољна да се едукујем на
овај начин. Сматрам да је ово прави пут и за
едукацију и за стицање бодова."
"Сматрам да оваква, озбиљна врста
едукације, заслужује више од 12 поена. Што
се тиче самог курса, допада ми се ниво
новог и освеженог знања. Коначно, ова
едукација је захтевала доста труда и тиме
ми је успех у решавању дражи."
"Морам да похвалим идеју о виртуелној
школи. Сада заиста свако ко жели, има
прилику да стварно унапреди своје знање.
Ипак имам неколико примедби. Требало би
да курс прати више од две студије случаја
јер нема бољег начина да за учење и про
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веру знања од практичних примера. Та
кође, сматрам да би практична примена ле
кова требало да буде више заступљена како
у материјалу, тако и на тесту. Чак би можда
уместо питања везаних за механизам дејст

ва требало да дође нека студија случаја.
Време доступности пакета је мени лично
било довољно. За израду теста провере
знања је 120 мин сасвим довољно."
"Одличан начин за едукацију!!! Надам се
да ће бити још таквих."
"Изузетно добар начин за едукацију и
стицање поена. Надам се да ће оваквих
едукација бити још више. Велики поздрав и
само напред!!!"
"Драго ми је да је виртуелно образовање
заживело и код нас, и то на врхунски начин.
Честитам организаторима са жељом да
буде још оваквих курсева."

"Едукација је била
врло занимљива и
инспиративна
за
учење. Сматрам да
овакав вид учења
треба да буде више
вреднован у смислу
добијања већег броја
поена обзиром на
време и труд који је
потребан да се савла
да материјал. Такође,
мислим да је можда
био потребан већи
осврт на интеракције
лекова."

САВРЕМЕНА ТЕРАПИЈА ХИПЕРТЕНЗИЈЕ
Датум одржавања:
III термин: 05.  25. јул 2010.г. (крајњи рок за пријаву 29. јун 2010.г.)
IV термин: 08.  28. новембар 2010.г. (крајњи рок за пријаву 02. новембар 2010.г.)
Пријава:
Сајт Фармацеутског друштва Србије www.farmacija.org  Догађања Тест провере знања
у електронској форми од 50 питања www.farmkom.rs/vso  Пријава за едукацију

АНКЕТА О ЗАДОВОЉСТВУ
Питање бр.1: Молимо Вас да оцените
комплетан пакет образовања "Савремена
терапија хипертензије"
Питање бр.2: Колико је курс актуелан?

Питање бр.3: Колико добро су
написана предавања?
Питање бр.4: Да ли сте задовољни
избором случајева за радионице?
Питање
бр.5:
Оцените свеукупну
презентацију
информација
у
овом курсу? (орга
низацију,
стил,
к о р и ш ћ е њ е
графичких приказа
и слично).
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Ви сте питали...
Dragana Sovti} / FKS

Да ли вишак бодова из једне
године могу да пренесем у
другу годину?
НЕ. Правилником о ближим
условима за издавање, обнављање и одуз
имање лиценце члановима комора
здравствених радника је у члану 8 став 1
дефинисано:
"Здравственом раднику може се обнови
ти лиценца ако је у периоду важења
лиценце, у поступку континуиране едукаци
је, стекао 168 бодова и то за сваку годину
важења лиценце по 24 бода кроз садржај
програма континуиране едукације, везано
за професионалну делатност коју обавља, а
за коју се издаје, односно обнавља лицен
ца."
То значи да се бодови не могу преносити
из једне у другу годину, у току сед
могодишњег периода на који се издаје
лиценца. Ипак у члану 10 истог Правилника,
законодавац је дао следећу могућност:
"Ако здравствени радник у току важења
лиценце стекне више од 168 бодова, дозво
љава му се да у наредни период важења
лиценце пренесе 10 бодова."
Да ли још увек важи правило
да морам имати 12 бодова из
интерне и 12 бодова из екстер"
не едукације?
ДА. Правилник о ближим условима за
издавање, обнављање и одузимање
лиценце члановима комора здравствених
радника, у члану 8 став 5 и 7, дефинише да
се 12 бодова добија у оквиру програма који
се спроводе у здравственој установи или
приватној пракси у којој је здравствени рад
ник запослен, а других 12 бодова кроз
учешће на екстерним програмима КЕ који
се спроводе ван здравствене установе и
приватне праксе у којој је здравствени рад
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ник запослен.
Фармацеутска комора Србије је урадила
анализу спровођења поступка КЕ у 2009.
години (Апотекарска пракса бр.80), и на
основу резултата који показују да је интерна
едукација, посебно за запослене у сектору
апотека  приватна пракса, изузетно велики
проблем (72% колега из овог сектора се
изјаснило да не може да организује интер
ну едукацију), до сада послала Минис
тарству здравља три предлога за измену
Правилника (измена се односи на укидање
дефинисаног броја бодова, већ се даје
могућност да се бодови скупљају из
интерне или екстерне едукације у зависнос
ти од могућности здравственог радника тј.
установе у којој је запослен). Последњи пут
предлог за измену је прослеђен у марту
месецу, када је по овом питању постигнут
консензус свих пет комора. Уколико мин
истар здравља прихвати предложене из
мене, бићете благовремено обавештени.
Да ли је Картон континуира"
не едукације, на сајту Коморе,
потпуна евиденција мојих бо"
дова за обнављање лиценце?
НЕ. Картон континуиране еду
кације коме, након пријаве на сајту Коморе,
могу приступити сви редовни чланови
Фармацеутске коморе Србије, није потпуна
евиденција из разлога што на картону
можете видети само оне едукације чији
организатори податке о учесницима убацу
ју преко електронске базе ФКС. С обзиром
да такав начин достављања извештаја
Комори није законска обавеза, неки од
организатора нису прихватили понуду
Коморе за таквим начином сарадње, и из
тог разлога не постоји електронска евиден
ција. Комора ће наставити да инсистира на
електронској евиденцији података из разло

га троструке контроле у ланцу: организатор
програма КЕ члан Коморе  Комора.
С друге стране, сваки здравствени рад
ник има професионалну и личну одговор
ност да прати, евидентира и ажурира по
датке који су неопходни за одржавање и
обнављање лиценце. С обзиром да је оба
веза организатора програма КЕ да, након
завршене едукације, учеснику изда Потврду
о учешћу на КЕ, најмеродавнија евиденција
је она коју водите Ви сами.

картону су евидентиране само оне еду
кације чији организатори податке о учес
ницима убацују преко електронске базе
ФКС.
Корисник је дужан да се према својим
приступним подацима односи као према
вредносној картици. Редовни чланови ФКС
ће своје приступне податке користити за
све даље активности на њебсајту ФКС, ТЕ
ВАС МОЛИМО ДА ИХ ЧУВАТЕ НА СИГ
УРНОМ И ЗАПАМТИТЕ.

Како да приступим свом
КАРТОНУ
КОНТИНУИРАНЕ
ЕДУКАЦИЈЕ?
ПРИЈАВА
1. На почетној страни вебсајта
ФКС www.farmkom.rs у горњем левом углу
(изнад главног менија) клик на кућицу
Пријава  отвара се нови прозор.
2. У новом прозору клик на последњу
ставку  Направите нови налог  отвара се
нова страница са називом Регистрација
3. Унесите своје податке и то:
Име: Ваше име и презиме
ИД број/Корисничко име: ИД број са
Ваше ИД картице
Адреса електронске поште: наведите
тачну, стварну и само Вама доступну е
мејл адресу. На њу ће Вам стићи актива
циони мејл.
Лозинку: Лозинка треба да садржи, без
размака, више од 6 карактера који садрже
бројеве и слова
Провера лозинке: потврдите изабрану
лозинку
Када сте проверили унете податке, клик
на кућицу  Региструјте се
4. На Вашу емејл адресу стићи ће акти
вациони мејл. Поступите према упутству.
5. У Комори се проверавају Ваши прис
тупни подаци и даје одобрење да можете
да приступите Картону континуиране
едукације, што може потрајати неколико
дана.
6. Пријавите се на сајт преко Ваших
приступних података, идете у главни мени
Кориснички сервис  За фармацеуте 
Картон континуиране едукације
7. Отвара се Ваш картон континуиране
едукације са детаљним подацима о про
грамима КЕ којима сте присуствовали и
оствареним бодовима. НАПОМЕНА: На

Које све обавезе мора да
испуни организатор програма
КЕ?
Обавезе организатора програ
ма КЕ су следеће:
 да обавести надлежну комору најкас
није три недеље пре одржавања програма
КЕ, о термину и месту одржавања тог про
грама,
 да након сваког одржаног акредито
ваног програма КЕ, спроводе евалуацију
тог програма (осим за стручне састанке),
при чему се најмање једно питање односи
на општу евалуацију која се вреднује
оценом у распону од 1 до 5.
 да достави Извештај о одржаном
акредитованом програму КЕ, који садржи
следеће податке: евиденциони број про
грама из списка акредитованих програма
који је објављен на сајту Здравственог са
вета и надлежне коморе, датум доношења
одлуке којом је тај програм акредитован,
списак предавача и учесника, додељен
број бодова за предаваче и учеснике, а за
све програме континуиране едукације сем
стручних састанака и резултате спроведене
евалуације са просечном оценом опште
евалуације програма континуиране едука
ције.
 да учеснику изда Потврда о учешћу на
КЕ, која садржи следеће податке: служ
бени назив свих организатора акредито
ваног програма, место и датум одржава
ња, врсту едукације, назив теме, број дод
ељених бодова за учествовање, име, през
име и број лиценце здравственог радника
коме се издаје потврда, печат и потпис
свих организатора акредитованог програ
ма и евиденциони број Одлуке о акреди
тацији програма.
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Темпус пројекат
Jelena Paroj~i} / koordinator projekta

У

ниверзитет у Београду, Фармацеутски
факултет, координатор је међународног
Postgraduate Qualification in
пројекта
Pharmacy: The Way Forward (PQPharm) који је
у оквиру програма Темпус финансиран од
стране Европске Агенције за образовање и
културу (EACEA).
Предмет пројекта је унапређење и мод
ернизација програма последипломског
специјалистичког усавршавања фармацеу
та, као и програма континуираног стручног

усавршавања, кроз: (I) унапређење студи
јских планова и програма; (II) развој нас
тавничког кадра; (III) унапређење наставних
материјала и метода и (IV) развој плат
форме за електронско учење. Циљ пројекта
је да се успостави флексибилнији и ефикас
нији систем последипломског стручног
усавршавања, заснованог на јасно дефин
исаним исходима учења у складу са потре
бама струке и тржишта рада, као и
усаглашавање са одговарајућом праксом и
стандардима који постоје у Европској Унији.
Реализација постављених циљева биће ост
варена кроз интензивну сарадњу и размену
знања и искустава са ЕУ партнер институци
јама, уз подршку одговарајућих институција
у земљи и јачање веза између домаћих
Универзитета.
Поред Универзитета у Београду, учесни
ци у реализацији пројекта су Универзитет у
Даблину, Универзитет у Лондону, Универ
зитет у Гриничу, Универзитет у Љубљани,
Универзитет у Новом Саду, Универзитет у
Нишу, Универзитет у Крагујевцу, Joint
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Programmes Board из Лондона, Фарма
цеутско друштво Србије, Фармацеутска
комора Србије, Друштво медицинских био
хемичара Србије, Комора биохемичара
Србије, а пројекат је подржан и од стране
Министарства просвете и Министарства
здравља Републике Србије.
Јавно представљање пројекта и његових
циљева одржано је 15. априла на Фарма
цеутском факултету у Београду уз учешће
представника партнерских институција,
представника Националног савета за ви
соко образовање, Министарства просвете,
Министарства здравља, Националне Тем
пус канцеларије, као и шире стручне јавнос
ти. У оквиру излагања дат је аналитички
приказ тренутне ситуације у области после
дипломског стручног усавршавања фарма
цеута у нашој земљи, као и европски трен
дови у овој области и присутни изазови код
нас и у свету. Презентације приказане на
овом скупу, као и остале информације о
пројекту, могу се наћи на интернет адреси
http://pqpharm.ac.rs/.
Пројектне активности се настављају кроз
реализацију Семинара о електронском
учењу који ће се одржати на Фармаце
утском факултету у Београду 8. и 9. јуна и
организацију Саветовања о компетенцијама
у фармацеутској индустрији које је планира
но за 10. и 11. јун 2010.

Apoteka "[abac"

ЛЕК ПЛУС
А

ко је суштина апотекарске праксе  про
фесионализам, колектив Апотеке "Ша
бац" на добром је путу да постане пример
за углед.
Да ли су апотеке здравствене установе или
продавнице?! Ово питање је старо колико и
апотекарство у Србији. Једнако га, све
време, поставља и лаичка и стручна јавност.
Правог одговора још увек нема, мада је за
коном одређена дефиниција. Ипак, у прак
си као да опстају и једне и друге  апотеке
које су више продавнице и апотеке које су
више здравствене установе. Али, ако је
суштина апотекарске праксе  професиона
лизам, колектив Апотеке Шабац на добром
је путу да постане пример за углед и одгов
ор на изречену дилему, која готово два века
опстаје међу нама.
Када је магистар фармације Матеја Ива
новић, давне 1830.године, отварањем прве
апотеке у Београду, постављао темеље апо

текарства у Србији, сигурно није био вођен
само трговачким духом, него и својим
стручним потенцијалом и хуманистичким
поривом. Отварањем Правителствене апо
теке, шест година касније у Крагујевцу, др
жава је показала интерес да свом народу
прибавља лек и подржи здравље.
Шабац није у тој важној мисији много
каснио. У овом граду отворена је, 1856. го
дине, трећа по реду апотека у Србији, као

наговештај значајне здравствене делатности
у данашњем времену.
Данас, у саставу Апотеке "Шабац" послу
је 8 апотека, 5 огранака апотека и 2 једи
нице за издавање готових лекова. Овај
здравствени систем покрива потребе опш
тина Шабац, Владимирци, Коцељево и Бо
гатић. Апотека има Галенску лабораторију,
у чијем саставу је Лабораторија за испити
вање и контролу, затим Служба за меди
цинско снабдевање са магацином и Служба
за правне, економскофинансијске, технич
ке и друге сличне послове.
Апотека ''Шабац'' има укупно 108
запослених. Сви фармацеути чланови су
Фармацеутске коморе Србије и имају ли
ценце, а сви фармацеутски техничари чла
нови су Коморе медицинских сестара и
здравствених техничара Србије. Апотека
''Шабац''поседује сертификат квалитета
ИСО 9001 од 2008. године.
Потврду те здравствене мисије, утеме
љене на традицији и континуираном уна
пређењу рада, али и доказ да нису изгу
били корак ни са временом ни са развијен
им светом, фармацеути Шапца дали су рен
овирањем апотеке Слобода. У овој свеопш
тој кризи, беспарици и беспослици, кад се
зарад хлеба може без свега што има
значење високог стандарда, заиста је
потребна одважност онима који данас при
ближавају будућност. Директорка Апотеке
"Шабац" Снежана Лукић и њени сарадници
имали су то неопходно зрно слуха и хра
брости, које је готово једнако оном зачет
ничком зрну Матеје Ивановић.
И простором, и архитектонском идејом, и
решењем ентеријера, и укупном концепци
јом апотека "Слобода" јесте европска
улазница за град Шабац. Макар у тој делат
ности, Шабац се може похвалити да је
ослобођен паланачке скучености, а његов
грађанин шалтерскочиновничке надменос
ти. Тај осећај ширине, неомеђеног просто
ра, слободног приступа и комуникације са
онима који издају или препоручују лек 
јесте и лек плус.
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Реткост (не)
значи посебност
Bojan Davini} / Generalni Sekretar
Nacionalna Asocijacija Studenata Farmacije  Srbija / www.napser.org

Е www.rarediseaseday.org

вропски дан ретких болести 28.02.2010.
) је дан када се
(
указује пажња на постојање пацијената са
ретким болестима у организацији Европске
асоцијације удружења оболелих од ретких
болести ЕУРОРДИС (www.eurordis.org). Ова
асоцијација
представља
преко
400
удружења оболелих од ретких болести, у
40 земаља, покривајући више од 1200 ретк
их болести. Зато је она глас 30 милиона
пацијената угрожених ретким болестима на
Европском контитенту.
У свету је до сада регистровано 6000 
8000 ретких болести (www.orpha.net), а око
80% су генетског порекла. За оболеле од
ретких болести углавном недостаје одго
варајућа дијагностика и нема одговарајуће
здравствене неге. За већину ретких болести
лекови који нормализују и продужавају
живот оболелог
су
недоступни
и/или
веома
скупи, а породице
оболелих
су
веома
ангажо
ване и подносе
терет на уштрб
сопственог квали
тета живота. Само
56
лекова
за
ретке болести је
тренутно на свет
ском тржишту, а
око 500 потенци
јалних лекова је у
различитим фаза
ма испитивања, и питање је да ли ће се
икада наћи у понуди.
Поред овако евидентних проблема,
наилазимо на генерални недостатак инфор
мација и неразумевање околине, што би се
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могло

превазићи

удруживањем

свих

оболелих од ретких болести у једно
Национално удружење оболелих од ретких
болести.
Национална Асоцијација Студената
Фармације  Србија спроводи иницијативу
"Реткост (не) значи посебност", која има за
циљ указивање јавности на постојање
ретких болести, на проблеме у дијагности
ци, лечењу, као и на психодруштвене
проблеме који особе оболеле од ретких
болести прате целог живота.
У току фебруара су организоване 4
трибине са овом тематиком. Концепт триб
ина је обухватао увод у ретке болести,
представљање неколико животних прича
оболелих од стране самих пацијената,
односно
представника
њихових
удружења, презентација из државних
институција и на крају прича о лековима
сирочићима (лекови за ретке болести).
Пошто су завршена предавања и прича о
ретким болестима представљена, реч
добија публика, те смо имали прилике да

чујемо много питања и коментара у свим
градовима.
Након 2 трибине у Београду и по једне у
Новом Саду и Нишу, два дана пре
обележавања Европског дана ретких
болести, НАПСер је одржао конференцију
за новинаре у Медија Центру у Београду.
Говорили су Светлана Вукајловић, дирек
торкка РЗЗО, Јелена Котевић, представник
Министарства рада и социјалне политике,
Драгана Коруга, председница удружења
оболелих од примарне имунодефицијенци
је, и Бојан Давинић, генерални секретар
НАПСера и координатор иницијативе
"Реткост
(не)
значи
посебност".
Представљени су утисци са трибина, пре
лиминарни резултати анкете и уопште
ситуација и планови везани за овај проб
лем.
Удружења оболелих од ретких болести
до сада нису имала довољно снаге да се
изборе за своја права. Иницијатива "Реткост
(не) значи посебност" представља жељу за
равноправним животом и будућношћу
оболелих пацијената од ретких болести као
и њихових породица. С обзиром да постоји
изузетно позитиван став свих удружења
оболелих од ретких болести према форми
рању националног удружења, НАПСер ће
урадити све што може како би помогао у
постизању тог циља.
На дан обележавања Дана ретких

болести  28. фебруара, НАПСер је у
тржним центрима "Mercator" у Новом Саду и
Нишу, као и у тржном центру "Delta city" у
Београду, бацио акценат на ретке болести.
Волонтери у белим мајицама са натписом
"Реткост (не) значи посебност" су интер
вјуисали пролазнике попуњавајући анкету.
Пролазници су такође могли да добију
кључне информације о ретким болестима,

као и адресе одакле могу сазнати још више.
На интернету је основана егрупа где ће
оболели од ретких болести и удружења која
их подржавају моћи да комуницирају,
размењују искуства, планове и идеје, не би
ли формирање Националног удружења
оболелих од ретких болести почело што
пре.
Резултати анкете спроведене на трибина
ма и промоцији ретких болести у Београду,
Новом Саду и Нишу, Фебруар 2010.
Да ли знате шта се подразумева под пој
мом ретка болест?
Да, упућен/а сам у потпуности = 292
(43%)
Нисам сигуран/на = 186 (28%)
Не знам ништа о томе = 194 (29%)
Укупно одговора: 672

Да ли мислите да је јавност упозната са
проблемима оболелих од ретких болести?
Да, у потпуности = 38 (6%)
Не у довољној мери = 121 (18%)
Не = 510 (76%)
Укупно одговора: 669
О појму ретких болести информације сам
добио/ла:
Из разговора са особама из окружења
(породица, пријатељи) = 84 (15%)
Путем медија (емисије које се баве
здравством) = 237 (43%)
Од лекара = 24 (4%)
Кроз активности НАПСера = 126 (23%)
Претраживањем садржаја на Интернету
= 48 (9%)
Из стручне литературе = 7 (1%)
Из других извора = 26 (5%)
Укупно одговора: 552
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Маја Ђорђевић

начелник Службе за метаболичке болести и клиничку генетику на
Институту за здравствену заштиту мајке и детета

К

Razgovore vodio

ада је реч о ретким болестима, водећи
бирала да се бавим ретким
Bojan Davini}
стручњак у Србији је др Маја, и веома
болестима, али је испало да су
NAPser
смо почаствовани што имамо прилику да
све ове болести ретке.
радимо заједно на ширењу свести о овој
Како би се могли мотивисати
теми. Искористили смо прилику и
и други лекари?
поставили јој пар питања:
Да неко има проблем урођених болести
Колико често се сусрећете са оболелима
треба препознати у домовима здравља,
од ретких болести?
породилиштима или секундарним здрав
 Наша служба се среће са око 40 нових
ственим установима и затим да се та деца
болесника годишње. Ако гледамо све зајед
упуте код нас. Не треба више доктора који
но, рачунајући оне који долазе на редовне
треба да се баш уско баве овим, нашим
контроле неколико стотина.
делом посла, већ је довољно само оно што
Колико различитих ретких
болести третирате на инсти
туту?
 Тешко питање. У нашој
служби око 2030 урођених
болести метаболизма. А
друге службе (кардиологија,
пулмологија, хематологија,
ендокринологија, нефрологи
ја, гастроентерологија, неу
рологија), отприлике свака
служба око 10 или нешто
више.
Који су најчешћи пробле
ми?
 Са становишта урођених
болести метаболизма: не
препознају се у примарној
здравственој заштити, скупа
Бојан Давинић, НАПСер, Светлана Вукајловић, РЗЗО,
дијагностика у иностранству
др Маја Ђорђевић, Институт за здравствену заштиту мајке и детета,
коју плаћају родитељи (ако се
Душан Дренић, Genzyme (с лева на десно)
дијагностика не ради у нашој
установи), већина генетских
анализа које се раде у Србији не покрива
сам навела. Једини начин да се овај проб
фонд што значи да их родитељи плаћају
лем превазиђе је стална прича кроз пре
(око 11.000 динара), скупа терапија,
давања о урођеним болестима метаболиз
недовољно успешна терапија (генерални
ма на педијатријским скуповима. За сада се
проблем у свету), проблем у нези непокрет
то одвија преко састанака педијатријске
них или слабо покретних болесника у
секције, педијатријске школе (један пут
њиховим домовима...
годишње), течаја који се један пут годишње
Шта је Ваша мотивација за бављење
одвија у институту, спорадично учество
ретким болестима?
вање на другим националним састанцима
 Лично интересовање за проблем
педијатра. То међутим очито није довољно.
урођених болести метаболизма. Нисам ја
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дипл. фарм.

Душан Дренић

регионални менаџер Genzym-a

Ф

армацеутска компанија Genzyme тренут
но има највећи избор лекова за ретке
болести на свету. Управо због тога смо замо
лили Душана да нам одговори на неколико
питања:
Шта су лекови сирочићи?
Лекови сирочићи су лекови настали на
основу потребе пацијената са ретким болес
тима за терапијом која "само њима значи" тј.
да се изнађу терапије које би помогле појед
инцу. Назив "сирочићи" су управо добили
према броју пацијената којима су лекови
намењени али исто и као резултат односа
бриге и заинтересованости друштва и индус
трије према пацијентима са ретким болести
ма. Већина њих је била без ефикасне терапи
је све до средине 80тих година када је на
основу иницијативе пацијента "отворена
врата" институција и индустрије а на основу
разумевања проблема реткости у САДу а
касније у Европи, направљен велики помак.
Наиме, кроз специфичну регулативу
Агенција за лекове за ову категорију лекова,
пружа се могућност да се свака иницијатива
у изналажењу терапија за ретке болести
додатно стимулише, али исто тако и одреде
строга правила како би пацијент, појединац,
имао користи од нових терапија.
Зашто су тако скупи?
У случају када се пронађе и у терапији
докаже ефикасност за ретке болести, мислим
да не треба говорити о цени уколико терапи
ја пацијенту омогући да живи нормално.
Улагања и време потребно да терапија за
ретке болести "угледа светлост дана" једнака
је оним инвестицијама и залагању које се
утроши за развијање терапија за болести које
су присутне код великог броја пацијаната
широм света.
Колико их има на тржишту, и какве су цене
генерално?
Од 2000те до данас само мали број леко
ва је у ЕМЕА агенцији добио статус orphan или
"сироче" јер се пре свега прати ефикасност у
терапији али исто тако и циљна популација
пацијената на основу дефиниције и ЕМЕА

регулативе, да уколико постоје 5 пацијаната
на 10.000 становника са истом болести, та
болест се дефинише као ретка тј. Orphan.
Са подацима из Јануара месеца текуће
године, ЕМЕА је доделила статус "сироче" за
само 3 лека у 2001 години, 4 у 2002 години,
5 у 2003, 6 у 2004 или 9 у 2009 години с тиме
што је 2007 година била најпродуктивнија за
фармацеутску индустрију а везано за терапи
је за ретке болести. Од 2001 до 2009 укупно
58 лекова. Мислим да је велики изазов пред
нама и да терапије за потенцијалних 78000
болести тек требају да се развијају.
Досадашње ефикасне orphan терапије су
"светло у тунелу" за пацијенте са ретким
болестима.
Шта се спрема за будућност? Да ли ће
појефтинити?
Будућност је светла и обећавајућа сходно
најновијим истраживањима и широким порт
фолиом лекова који се налазе у различитим
фазама истраживања не само у компанији
Genzyme већ и у малим Biotech компанијама са
којима имамо сарадњу. Као што Вам је поз
нато, пут од хиљаду миља се започиње
првим кораком.
Шта је Вас натерало да се бавите овим?
Предпостављам да и ви, као и ја током
студија немате довољно информација о пос
тојању пацијента са ретким болестима. Исто
тако свако од нас, приватно познаје неког са
проблемом реткости. Професионално, наша
је дужност, али исто тако и људски је помоћи
неком или му бар пружити разумевање за
проблем који има. Порука проф. Мирјане
Ступар, приликом доделе диплома "лекар без
лека је пушка без метка", није само порука да
за квалитетну здравствену услугу поред
правовремене и тачне дијагнозе колега
лекара и доприноса апотекара у апотеци
ипак део "слагалице" мора да буде и ефикас
на терапија, која код пацијената са ретким
болестима може, али исто тако у већини
случајева, и не мора да постоји. Уколико за
неке од њих постоји, драго ми је да смо део
једне успешне животне приче.
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Акредитовани програми КЕ
(детаљне информације можете прочитати на сајту Коморе www.farmkom.rs)

МАЈ
Организатор: Фармацеутски факултет Универзитета у Београду
Тема: "Гојазност  изазов за савремену фармацију"
Датум одржавања: 09. мај 2010.г.
Место одржавања: Фармацеутски факултет Универзитета у Београду
Број акредитованих бодова: предавач11 бодова; слушалац6 бодова
Циљна група: фармацеути
Контакт особа: Добрила Вујадиновић, тел: 011/3974692; 011/3951201
Емаил: kontinuirana.edukacija@pharmacy.bg.ac.rs Сајт: www.pharmacy.bg.ac.rs
Организатор: Фармацеутско друштво Србије
Тема: "Принципи, пракса и процес процене здравствених технологија"
Датум одржавања: 15. мај 2010.г.
Место одржавања: Београд, Фармацеутско друштво Србије
Број акредитованих бодова: предавач5 бодова; слушалац3 бода
Циљна група: сви заинтересовани здравствени радници
Контакт особа: Дубравка Урошев, тел: 011/2648385; 011/2648386
Емаил: fds@farmacija.org Сајт: www.farmacija.org
Организатор: Фармацеутски факултет Универзитета у Београду
Тема: "Атеросклероза: морфологија, фактори ризика, превенција, клиника и терапија"
Датум одржавања: 22. мај 2010.г.
Место одржавања: Фармацеутски факултет Универзитета у Београду
Број акредитованих бодова: предавач11 бодова; слушалац6 бодова
Циљна група: сви заинтересовани здравствени радници
Контакт особа: Добрила Вујадиновић, тел: 011/3974692; 011/3951201
Емаил: kontinuirana.edukacija@pharmacy.bg.ac.rs Сајт: www.pharmacy.bg.ac.rs
Организатор: Удружење фармацеута Војводине
Пети јубиларни симпозијум о заштити од сунца:
"Улога фармацеута у промоцији заштите коже од УВ зрачења"
Датум одржавања: 22. мај 2010.г.
Место одржавања: Београд, Дом Војске
Број акредитованих бодова: Акредитација у току!!!
Циљна група: фармацеути, фармацеути специјалисти, лекари,
здравствени техничари, медицинске сестре
Контакт особа: Србислав Малешев, тел: 021/4726600
Емаил: ufv@eunet.rs
Организатор: Удружење фармацеута Нишавско пиротског региона
Тема: "Анемије и терапијски режими"
Датум одржавања: 26. мај 2010.г.
Место одржавања: Ниш, Регионални центар
Број акредитованих бодова: Акредитација у току!!!
Циљна група: фармацеути
Контакт особа: Снежана Симоновић, тел: 018/512296; 063/1086008
Емаил: snezana.simonovic@yahoo.com

ЈУН
Организатор: Фармацеутско друштво Србије
55. Симпозијум Фармацеутског друштва Србије
Тема: "Хормони као лекови"
Датум одржавања: 03.  06. јун 2010.г.
Место одржавања: Копаоник
Број акредитованих бодова: предавач12 бодова; слушалац6 бодова
Циљна група: фармацеути, лекари
Контакт особа: Дубравка Урошев, тел: 011/2648385; 011/2648386
Емаил: fds@farmacija.org Сајт: www.farmacija.org
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ЈУЛ
Организатор: Фармацеутско друштво Србије, www.farmacija.org (www.farmkom.rs/vso)
Тест провере знања у електронској форми: "Савремена терапија хипертензије"
Датум одржавања: 05.  25. јул 2010.г. (крајњи рок за пријаву: 29. јун)
Број акредитованих бодова: 12 бодова
Циљна група: фармацеути, лекари
Контакт особа: Драгана Совтић, Дубравка Урошев, тел: 011/3243144; 011/2648386
Емаил: edukacija@farmkom.rs Сајт: www.farmacija.org

ОКТОБАР
Организатор: Фармацеутско друштво Србије
В конгрес фармацеута Србије са међународним учешћем
Тема: "Од лека до здравствених исхода"
Датум одржавања: 13.  17. октобар 2010.г.
Место одржавања: Београд, Центар "Сава"
Број акредитованих бодова:
предавач12 бодова; постер презентација9 бодова; слушалац6 бодова
Циљна група: фармацеути, лекари, биохемичари
Контакт особа: Дубравка Урошев, тел: 011/2648385; 011/2648386
Емаил: fds@farmacija.org Сајт: www.farmacija.org
Рок за слање абстракта: 10. јун 2010.г.

НОВЕМБАР
Организатор: Фармацеутско друштво Србије, www.farmacija.org (www.farmkom.rs/vso)
Тест провере знања у електронској форми: "Савремена терапија хипертензије"
Датум одржавања: 08.  28. новембар 2010.г. (крајњи рок за пријаву: 02. новембар)
Број акредитованих бодова: 12 бодова
Циљна група: фармацеути, лекари
Контакт особа: Драгана Совтић, Дубравка Урошев, тел: 011/3243144; 011/2648386
Емаил: edukacija@farmkom.rs Сајт: www.farmacija.org

МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ У СВЕТУ
Организатор: The International Pharmaceutical Federation (FIP), www.fip.org/lisabon2010
70. Светски конгрес фармације и фармацеутске науке: "From molecule to medicine to maximising outcomes pharmacy exploratory journey"
Датум одржавања: 28. август  02. септембар 2010.г., Лисабон, Португалија
Број акредитованих бодова: на основу Правилника о ближим условима за спровођење КЕ за
здравствене раднике и здравствене сараднике. Рок за слање абстракта: 01. април 2010.г.
Организатор: European Society of Clinical Pharmacy, www.escpweb.org
39. Европски Симпозијум клиничке фармације: "Clinical pharmacy at the front-line of inovations"
Датум одржавања: 21.  23. октобар 2010.г., Лион, Француска
Број акредитованих бодова: на основу Правилника о ближим условима за спровођење КЕ за
здравствене раднике и здравствене сараднике. Рок за слање абстракта: 15. јун 2010.г.
Организатор: International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR), www.ispor.org
13. Европски годишњи конгрес
Датум одржавања: 06.  09. новембра 2010.г., Праг, Република Чешка
Број акредитованих бодова: на основу Правилника о ближим условима за спровођење КЕ за
здравствене раднике и здравствене сараднике. Рок за слање абстракта: 22. јун 2010.г.
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