
ТАТЈАНА ШИПЕТИЋ, ДИПЛ ФАРМ СПЕЦ

ПPИЛОГ 12
СТАНДАРДИ И СМЕРНИЦЕ 
ДАП-А ЗА БЕЗБЕДАН 
СИСТЕМ РАДА





БЕЗБЕДАН СИСТЕМ РАДА 

Безбедан систем рада подразумева да радни услови омогућавају 
безбедност пацијената и запослених, као и да се у промету налазе 
лекови који су квалитетни, безбедни и ефикасни.



Колико вас је гледало претходну 
едукацију о безбедности производа?

Напишите коментар у chatu



БЕЗБЕДАН СИСТЕМ РАДА 

• КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ ПРОИЗВОДА

1. РЕКЛАМАЦИЈЕ

2. ПОВРАЋАЈ ЛЕКА ОДНОСНО МЕДИЦИНСКОГ СРЕДСТВА ИЗ ПРОМЕТА 
НА МАЛО

3. СУМЊА У КВАЛИТЕТ/У ПОЈАВУ ЛАЖНОГ ЛЕКА/МЕД.СРЕДСТВА

4. ПОВЛАЧЕЊЕ ЛЕКА/МЕД.СРЕД. ИЗ ПРОМЕТА

• БЕЗБЕДНОСТ ПАЦИЈЕНАТА

• БЕЗБЕДНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ



САДРЖАЈ:

• 17:00 до 17:20 Најзначајније новине у стандардима и смерницама 
добре апотекарске праксе за безбедан систем рада – безбедност 
запослених, мр пх спец Татјана Шипетић, Фармацеутска комора 
Србије 

• 17:20 до 17:40 Систем фармаковигиланце у пракси – пријављивање 
нежељених реакција на лекове, Марко Ерић, АЛИМС

• 17:40 до 18:00 Систем вигиланце медицинских средстава у пракси -
улога координатора за вигиланцу у здравственој установи и 
пријављивање нежељених реакција, Александра Вујачић Симић, 
АЛИМС

• 18:00 до 18:30 Дискусија



Да ли знате да све едукације о ДАП-у 
можете да прегледате на ФКС youtube 
каналу?

Напишите коментар у chatu







БЕЗБЕДНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ

Стандарди: Безбедност и здравље на раду

У циљу спречавања повреда на раду и оштећења здравља запослених, неопходно је да лице одговорно за безбедност на раду 
стално ПРАТИ И КОНТРОЛИШЕ примену превентивних мера за безбедност и здравље на раду и ПРЕДЛАЖЕ МЕРЕ за 
унапређење услова рада и укупног стања система безбедности и здравља на раду.

КО МОЖЕ ДА БУДЕ ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ?

1. Члан колектива, именован од стране директора АУ са положеним стручним испитом о практичној оспособљености за 
обављање наведених послова

2. Ангажовано правно лице или предузетник са лиценцом за обављање наведених послова

- Акт о процени ризика

- Запослени у апотеци треба да буду упознати са обавезним мерама за безбедан и здрав рад у апотеци

- Приликом запошљавања, сваки новозапослени мора да добије обуку из области безбедности и здравља на раду и заштите 
од пожара

- У простору морају бити доступни мобилни уређаји за гашење пожара.



БЕЗБЕДНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ

Смернице: Безбедност и здравље на раду

У апотеци се примењују мере и активности у погледу заштите на раду и 
противпожарне заштите.

Посебне процедуре за складиштење и рад са:

a. Испарљивим и запаљивим материјама

b. Цитотоксичним и осталим лековима ,,високог ризика” по здравље 
запослених



БЕЗБЕДНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ

Смернице: Безбедност и здравље на раду
• Доноси Акт о процени ризика у писменој форми, који садржи опис процеса рада са 

проценом ризика од повреда и/или оштећења здравља на радном месту у радној околини 
и мере за отклањање или смањивање ризика у циљу побољшања безбедности и здравља 
на раду;

• Доноси одлуку о именовању лица за безбедност и здравље на раду;

• Врши оспособљавање запослених за безбедан рад (понавља се обука на 4 године);

• Оспособљава новозапослене за спровођење заштите од пожара, најкасније 30 дана од дана 
ступања на посао (понавља се обука на 3 године);

• Доноси упутства за безбедан рад са опремом;

• Упућује запослене на претходне, периодичне лекарске и санитарне прегледе и чува
извештаје о претходним, периодичним лекарским и санитарним прегледима (сваких 18 
месеци, односно санитарни преглед на 6/12 месеци);



БЕЗБЕДНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ

Смернице: Безбедност и здравље на раду

• Обезбеђује добијање стручног налаза о испитивању услова радне околине и чува стручни налаз о 
испитивању услова радне околине;

• Поседује стручни налаз о испитивању исправности електричних инсталација у складу са актом о 
процени ризика; 

• Врши оспособљавање руководиоца апотеке за пружање прве помоћи у складу са
законом – фармацеути и фармацеутски техничари,КАО ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ, су оспособљени по 
образовању да пруже прву помоћ, не морају да прођу обуку, директор установе доноси одлуку;

• Поставља довољан број ормарића за прву помоћ, са прописаним медицинским средствима, у радном 
простору где се обавља делатност, а у складу са бројем запослених;

• Доноси Правила о заштити од пожара;

• Доноси План евакуације и упутства за поступање у случају пожара

• Поставља мобилне уређаје за гашење пожара, чија се исправност контролише на сваких шест месеци;

• Редовно сервисира другу противпожарну опрему;

• Посебну пажњу посвећује чувању испарљивих и запаљивих материја (алкохол,
етар, бензин и др.)



БЕЗБЕДНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ

Смернице: Безбедност и здравље на раду
Извори:

Закон о безбедности и здрављу на раду

Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне средине

Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у радним просторијама

Закон о заштити од пожара

Правилник о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима 
оспособљавања запослених за пружање прве помоћи

Надлежне инспекције:

- Инспекција рада

- МУП Србије, сектор за ванредне ситуације



БЕЗБЕДНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ

Смернице: Безбедност и здравље на раду

Правила понашања која се односе на запослене у апотекама за време епидемије:

1) поставити визуелна упозорења о свим правилним мерама превенције (натписе,
плакате) на улазу у апотеку и стратешким местима;

2) поставити упутство о правилној хигијени руку;

3) поставити упозорења са информацијама о правилној употреби маски, марамица за
покривање носа и уста током кијања и кашљања, као и о одлагању употребљених
марамица у канте за отпад;

4) омогућити природно проветравање свих просторија са континуираним протоком
ваздуха;

5) обезбедити физичко дистанцирање између запослених, пацијената односно
корисника.



БЕЗБЕДНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ

Смернице: Безбедност и здравље на раду

Препоруке за дезинфекцију и чишћење просторија апотеке, радних површина, опреме:

1) магистри фармације треба да воде рачуна о правилној дезинфекцији
просторија, радних површина и опреме, као и да се том приликом користе дезинфекциона 
средства која су класификована као биоцидни производи и регулисана прописом којим се 
уређују биоцидни производи;

2) апотека мора да има листу одобрених средстава за дезинфекцију чија је припрема, 
употреба и примена у складу са препорукама надлежних органа.



БЕЗБЕДНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ

Смернице: Безбедност и здравље на раду

Магистри фармације и фармацеутски техничари морају да користе прописану опрему за личну 
заштиту на раду и то:

1) радну одећу (бели мантил);
2) радну обућу (папуче са неклизајућим ђоном);
3) једнократни водоотпоран мантил са дугим рукавима у складу са потребом радног места;
4) заштитне маске (у време трајања епидемија).



Да ли сте до сада пријавили сумњу на 
нежељену реакцију на лек?
За који ИНН?

Напишите коментар у chatu



ХВАЛА НА 
ПАЖЊИ

ЗА СВА ПИТАЊА 
СТОЈИМО НА 

РАСПОЛАГАЊУ

КОНТАЈТ МАИЛ:  
dap@farmkom.rs


