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ПРАКСА, ПОСТУПАЊЕ И 
ПОСЛЕДИЦЕ У СЛУЧАЈУ НЕСТАШИЦЕ 

ЛЕКОВА У БОЛНИЧКОЈ АПОТЕЦИ







РЕШЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ПРОБЛЕМА НЕСТАШИЦЕ ЛЕКОВА
– став фармацеута 

• Побољшање комуникације у ланцу снабдевања

• Да произвођачи морају да имају обавезу да благовремено деле 
информације о несташици лекова

• Најкориснији начин за решавање проблема несташице лекова у Европи је 
омогућити да постоји више од једног добављача по леку/INN применом 
одређених механизама на тендерима и набавкама (обезбеђивање 
конкуренције)

2019 EAHP Medicines shortages report



ЗАШТО ЈЕ НЕСТАШИЦА ОНКОЛОШКИХ ЛЕКОВА У ПРАКСИ 
КОМПЛЕКСАН ПРОБЛЕМ 

• Онколошка терапија је комплексна комбинована терапија, која се спроводи 
у тачним временским интервалима, и недостатак било које компоненте 
терапије онемогућава континуитет у лечењу, и доводи у питање исход 
терапије

• Онколошки лекови се налазе у различитим протоколима за лечење широког 
спектра карцинома и несташица једног лека онемогућава терапију многих
туморских индикација и лечења великог броја пацијената 

• Капацитети стационарних онколошких установа су ограничени, потребно је 
прецизно планирање пријема пацијената и свако одступање од планираног, 
доводи до поремећаја на листи чекања за терапију 



ПРЕ НЕГО ШТО ДОЂЕ ДО НЕСТАШИЦЕ...

• Доступност лекова у болници је најзначајнији чинилац за благовремено и 
правилно лечење пацијената 

• Болнички фармацеут је одговоран за доступност лекова у установи и зато 
треба на време да добије прецизне информације од стране добављача:

- о разлогу настанка и дужини трајања несташице,

- о могућим начинима превазилажења несташице (адекватна замена,
интервентни увоз)

• Недопустиво је да болнички фармацеут о несташици лекова сазна тек када 
она настане јер је тада смањена могућност да се предузму одређене мере и 
умање последице несташице

• За праксу је неопходно да постоји лако доступна база података са 
информацијама о могућим несташицама лекова и разлозима настанка 



ПОСЛЕДИЦЕ НЕСТАШИЦА ЛЕКОВА У ОНКОЛОШКОЈ ПРАКСИ

• Одлагање хемиотерапије

• Употреба мање пожељних, често скупих, алтернативних терапија 

• Повећана могућност грешака или нежељених догађаја повезаних са 
употребом алтернативних терапија 

• Код педијатријске популације мало доказаних ефикасних алтернатива 

• Неуспех хемиотерапије 

• Одлагање даљег тока лечења (хирургија, радиотерапија...)

• Значајне последице на исход лечења пацијента, укључујући стопу 
преживљавања



ПОСЛЕДИЦЕ НЕСТАШИЦЕ ЛЕКОВА НА ПОВЕЋАЊЕ ТРОШКОВА 
ЛЕЧЕЊА 

• Додатни финансијски трошкови за набавку скупље алтернативне 
терапије

• Вероватноћа продуженог болничког лечења 

• Додатно ангажовање запсолених на превазилажењу несташица 

• Повећан стрес на радном месту



МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА 
НЕСТАШИЦЕ ЛЕКОВА 
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ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА НЕСТАШИЦЕ ЛЕКОВА У ПРАКСИ

• Набавка алтернативне терапије

• Примена другог лека из исте фармакотераписјке групе лекова, ако је могуће

• Промена фармацеутског облика лека, ако је могуће

• Набавка и примена галенског лека као терапијске алтернативе 



„ПСЕУДО“ НЕСТАШИЦЕ ЛЕКОВА У БОЛНИЦИ

• Процедурални тендерски проблеми код ЦЈН лекова 

• Непрофесионализам појединих добављача 

• Смањена доступност лекова услед разлике између регистрованих и 
одобрених РФЗО индикација 



ИЗВЕШТАВАЊЕ БОЛНИЧКОГ ФАРМАЦЕУТА О ДЕФИЦИТАРНОСТИ



Извештај о 
дефицитарности се шаље 
на дневном нивоу и 
Министарству здравља,
Сектору за лекове и 
медицинска средства, 
психоактивне супстанце и 
прекурсоре



КЉУЧНЕ ПОРУКЕ

• Када је реч о снабдевености и доступности лекова у болници, болнички 
фармацеути су кључни носиоци информација унутар болнице

• Сви учесници у ланцу снабдевања, посебно добављачи и произвођачи, 
морају ефикасније да комуницирају са болничким фармацеутом о 
потенцијалним и тренутним несташицама

• Битно је сазнати колико је проблем несташице известан, очекивано трајање 
несташице и да ли су доступне алтернативе 

• Успоставити базу података о несташицама лекова која би била стално 
доступна здравствени радницима 

• Свеобухватни циљ свих заједничких акција учесника у ланцу снабдевања је 
да систем снабдевања што боље функционише уз минималне штетне ефекте 
по пацијенте



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!


