ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ФАРМАЦЕУТСКЕ КОМОРЕ
СРБИЈЕ за 2014. годину

Фармацеутска комора Србије, основана Законом о коморама здравствених
радника (Сл. гласник РС“, бр. 107/2005 и 99/2010) као независна професионална
организација, ради унапређивања услова за обављање професије дипломираних
фармацеута, заштите њихових професионалних интереса, организованог учешћа на
унапређивању и спровођењу здравствене заштите и заштите интереса грађана у
остваривању права на здравствену заштиту, обавља послове преко својих
организационих јединица у Београду, Крагујевцу, Новом Саду и Нишу.

Фармацеутска комора Србије, Мутапова 25, Београд; са Огранком Београд у
сопственом површине 231 м².
Огранак Крагујевац у Крагујевцу, Црвеног крста 7, локал 23, у сопственом
простору површине 32,00м².
Огранак Војводина у Новом Саду, Хајдук Вељкова 11, локал А 204/2, у
сопственом простору површине 47,00м².
Огранак Ниш са КиМ у Нишу, Зеленгорска 4, локал 2, у сопственом простору
површине 36,97м².
Фамацеутска комора Србије има укупно девет запослених радника од којих су
три здравствене и шест нездравствене струке. Осморо је на неодређено време и једно
изабрано лице на одређено време.
Квалификациона структура запослених
ОРГАНИЗАЦИОН
А ЈЕДИНИЦА

Фармацеутска
комора Србије

РАДНО МЕСТО

СТЕПЕН
СТРУЧНЕ
СПРЕМЕ И БРОЈ
ИЗВРШИЛАЦА

ЗВАЊЕ

директор

VII

1

мр сци. дипл. фарм.
спец.

секретар коморе

VII

1

Дипл. правник

самостални референт
за фармацеутске
послове

VII

1

Дипл. фарм. спец.

технички секретар
коморе

IV

1

Техничар за управне
послове

2

Огранак
Београд

Огранак
Крагујевац
Огранак Ниш са
КиМ
Огранак
Војводина
Укупно

секретар Огранка
референт
административних
послова у Огранку
секретар Огранка

VII
IV

1
1

Дипл. правник
Биротехнички
техничар

VII

1

Дипл. правник

секретар Огранка

VII

1

Дипл. ецц

секретар Огранка

VII

1

Дипл. фармацеут
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У току 2014. године, Комора је обавила следеће послове:
РАД ОРГАНА ФКС У 2014. ГОДИНИ
Фармацеутска комора Србије је у 2014. години одржала 2 седнице Скупштине у
старом сазиву и 3 седнице у новом сазиву. Седнице Управног одбора: 4 седнице
у старом сазиву и 3 седнице у новом сазиву. Седнице Надзорног одбора: 1 у
старом сазиву и 2 у новом сазиву.
Сви чланови Скупштине, Управног и Надзорног одбора су уредно и на време
информисани о свим активностима везаним за рад у одговарајућим органима и
телима и узимали активно учешће у истим.
У ОКВИРУ ПОСЛОВА КОЈИ СУ ЈОЈ КАО ЈАВНА ОВЛАШЋЕЊА ПОВЕРЕНИ У СКЛАДУ
СА ЗАКОНОМ:
1. Број донетих решења у вези лиценце:
Решење о одузимању лиценце ______________________________402
Решење о утврђивању права на лиценцу_______________________13
Решење о оглашавању ништавим _____________________________4
Решење о издавању одобрења за самостални рад-лиценце______763
Укупно достављених решења послодвацима___________________709
2. Број донетих решења у вези уписа у именик чланова Коморе:
- Огранак коморе Београд:
2.1.1.Решење о упису у именик______________________________320
2.1.2.Решење престанку чланства____________________________194
2.1.3.Решења о упису промене ______________________________220
2.1.4.Закључци и Решења по службеној дужности_______________22
2.1.5.Опомене због неплаћања чланарине____________________510
- Огранак коморе Војводина:
Решење о упису у именик__________________________________175
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Решење престанку чланства_________________________________95
Решења о упису промене __________________________________102
Закључци и Решења по службеној дужности_____________________3
Опомене због неплаћања чланарине_________________________128
-Огранак коморе Ниш:
Решење о упису у именик__________________________________145
Решење престанку чланства_________________________________51
Решења о упису промене __________________________________109
Закључци и Решења по службеној дужности__Опомене због неплаћања чланарине__________________________59
-Огранак коморе Крагујевац:
Решење о упису у именик__________________________________206
Решење престанку чланства________________________________109
Решења о упису промене __________________________________111
Закључци и Решења по службеној дужности____________________10
Опомене због неплаћања чланарине_________________________176
Издато укупно Ид легитимација______________________________897
Издато уверења ради оставривања права у иностранству_________28
ОСТАЛИ ПОСЛОВИ И АКТИВНОСТИ КОМОРЕ У 2014. ГОДИНИ:
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАЈ 2014
1. Организовани и спроведени избори за Скупштину ФКС (јануар – мај 2014)
Након избора за чланове Скупштине ФКС који су одржани 30.03.2014. и
13.04.2014. године, одржана је конститутивна седница Скупштине Коморе
(12.05.2014. године) на којој су верификовани мандати члановима Скупштине
Коморе и изабрани органи Коморе. Од 01. јуна 2014. године на дужност директора
Фармацеутске коморе Србије ступила је Светлана Стојков.
2. Купљени су пословни простори у Београду, Крагујевцу, Новом Саду и Нишу и
почео са радом секретар Огранка Београд, чиме су створени сви услови за
раздвајања послова између огранака и централе Коморе и активности у оквиру
огранака учињене приступачнијим.
3. Усвојена је, по члану 101 став 5 Закона о здравственој заштити, Листа о
одређеним врстама козметичких и других средстава за заштиту здравља
којима апотеке могу снабдевати грађане, чиме су се стекли услови за увођење
реда по питању чиме све апотеке, поред промета лекова и медицинских средстава,
односно дечије хране и дијететских производа, могу снабдевати грађане. Након
тога, Влада доноси Решење о обустави извршења Листе (објављено 28.02.2014.
године). Листа је послата Уставном суду Србије на оцену уставности.
4. Ревидиран је текст предлога Добре апотекарске праксе и документ усаглашен
са представницима Министарства здравља.
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5. Од стране Скупштине Коморе усвојен је Национални оквир за процену
компетенција фармацеута. Документ који омогућава фармацеутима процену
компетенција како својих тако и колега са којима раде у складу са захтевима
савремене здравствене заштите и динамичним променама окружења у којим се
фармацеутска делатност обавља.
6. Учешће у пројекту Савета Европе о индикаторима квалитета фармацеутске
здравствене заштите. Циљ пројекта је развој и валидација индикатора који би
били изводљиви у свим земљама чланицама и који би обухватали 5 кључних
процеса фармацеутске здравствене заштите (основни „сет“ индикатора), ради
континуираног побољшања здравствених исхода и квалитет живота пацијената.
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД ЈУН-ДЕЦЕМБАР 2014

1. АКТИВНОСТИ КОМОРЕ ПОВОДОМ ПОПЛАВА
Поводом незапамћених поплава које су погодиле већи део наше земље, између
осталих и наше колеге, Комора је покренула низа активности како би на што
ефикаснији начин помогла онима којима је у том тренутку помоћ била најпотребнија.
Спроведене активности су обухватиле следеће:
На првој седници Управног одбора која је одржана 09. јуна 2014. године у
Београду донета је једногласна Одлука да се Скупштини Коморе предложи да
након спроведене расправе донесе Одлуку о изменама и допунама одлуке о
висини издвајања прихода у Фонд узајамне помоћи чланова Фармацеутске коморе
Србије и његовом коришћењу, и то тако да се омогући исплата помоћи због
уништења или оштећења или умањења имовине услед елементарних непогода
или других ванредних догађаја.“
На предлог Управног одбора Скупштина Коморе је на седници одржаној
03.07.2014. године донела Одлуку о изменама и допунама одлуке о висини
издвајања прихода у Фонд узајамне помоћи чланова Фармацеутске коморе Србије
и његовом коришћењу. Тако су се стекли услови да члановима Коморе буде
упућена једнократна финансијска помоћ.
Подржана је координисана акција Министраства здравља РС у прикупљању
неопходних лекова и медицинских средстава, упућивањем позива на донацију
домаћим и страним међународним организацијама са којима Комора има
успостављену сарадњу. Нашем позиву су се одазвали: Фармацеутска комора
Македоније, Фармацеутска комора Словеније и International Health Partners.
Комора је отворила посебан рачун за прикупљање финансијских средстава која ће
бити расподељена дипломираним фармацеутима, члановима Коморе.
29.07.2014. године одржана прва седница Комисије Фонда узајамне помоћи
Коморе на којој је донета Одлука о исплати помоћи члановима Коморе због

5

уништења, оштећења или умањења имовине у недавним поплавама. Члановима
Коморе, њих укупно 13, који су до сада поднели захтев за доделу помоћи, биће
исплаћена једнократна, новчана и бесповратна помоћ у износу од 50.000,00
динара. До краја 2014. године члановима Коморе исплаћена је помоћ у укупном
износу од 1.150.000,00 динара (23 члана).
Делегација Фармацеутске коморе Србије, предвођена директорком Светланом
Стојков, посетила је 01. августа 2014. године Обреновац. Представници Коморе
обишли су поједине објекте апотека оштећене у поплавама, сусрели се са
члановима Коморе из Обреновца и одржали састанак са представницима градске
општине Обреновац. Комора је донирала пет клима уређаја за опремање дечијег
вртића у Обреновцу.
2. ОДРЖАНИ САСТАНЦИ НА ОГРАНЦИМА КОМОРЕ
•

17.09.2014. године представници Коморе посетили су колеге из Огранка
Крагујевац и Свилајнца. У разговору са члановима Огранка Крагујевац,
сагледани су изазови и проблеми са којима се у свом функционисању суочавају
фармацеути из централне Србије. Ова прилика је искоришћена да се обиђе
Свилајнац у којем је дошло до оштећења објеката и домова фармацеута током
мајских поплава.
• 06.10.2014. састанак са представницима апотекарских установа са огранка
Војводина;
• 16.10.2014. И 31.10.2014. састанци на огранку Војводина са представницима
приватног сектора;
• 13.11.2014. састанак са члановима ФКС у огранку Крагујевац :
- Актуелна проблематика у апотекарском сектору
- Именовање Комисије за посредовање огранка и предлози за Комисију за
посредовање Коморе
- Изјава за локалне медије
• 14.11.2014. састанак са у огранку Ниш
- Актуелна проблематика у апотекарском сектору
- Именовање Комисије за посредовање огранка и предлози за Комисију за
посредовање Коморе
- Изјава за локалне медије
3. САРАДЊА СА МИНИСТАРСТВОМ ЗДРАВЉА РС И ДРУГИМ
МИНИСТАРСТВИМА
а) МИНИСТРАСТВО ЗДРАВЉА
03.09.2014. године састанак са помоћником министра здравља др Владимиром
Ђукићем у циљу решавања проблематике у апотекарском сектору Србије.
25.09.2014. године састанак са министром здравља, др Златибором Лончаром. На
састанку се разговарало о актуелним проблемима у фармацеутској пракси, при
чему је посебан акценат стављен на следеће: проблеми у поступку јавних набавки
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за лекове, потребу струке за доношење секторског Закона о апотекарству и/или
изменама и допунама важеће законске регулативе, значај формирања
јединственог регистра апотека, проблемима који прате процес обнове лиценце и
улози фармацеута у промоцији здравља и превенцији болести пружањем
одређених фармацеутских услуга.
18.11.2014. године састанак са државним секретаром министарства здравља РС,
др Вицком Ференцом. На састанку се разговарало о актуелним дешавањима у
апотекарском сектору Србије. Састанку су присуствовали и директорка Апотеке
Сента, Тамара Ђурић Живковић и директор Апотеке Зрењанин, Срђан Николић.
Посебан акценат стављен је на питање марже, нарочито у светлу најновијих
збивања која доводе у питање одрживо функционисање апотека.
23.12.2014. године састанак са начелником здравствене инспекције Министарства здравља Зораном Панајотовићем.
б) ОСТАЛО
03.09.2014. године састанак са Богољубом Лазаревићем у Министарству
просвете и образовања у циљу решавања заједничке проблематике кадрова у
апотекарском сектору Србије.
23.07.2014. године састанак у Министарству спољне и унутрашње трговине и
комуникација, са помоћником министра Љиљаном Станковић у циљу
остваривања сарадње при решавању проблема у апотекарском сектору Србије.
4. ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ
a) НАЦРТ ЗАКОНА О ЛЕКОВИМА И МЕДИЦИНСКИМ СРЕДСТВИМА
Током октобра и новембра месеца Комора је активно радила на припреми
предлога и примедби на Прву радну верзију Нацрта Закона о лековима и
медицинским средствима. Коначан текст предлога и примедби прослеђен је
Министарству здравља 20.11.2014. године.
Примедбе се пре свега односе на аспект израде галенских и магистралних лекова,
производњу и промет фармацеутских супстанци, као и на казнене мере у односу на
промет и производњу фрамацеутских супстанци, обзиром да важећим Законом нису
дефинисане. Такође, примедбе су стављене и на члан Закона који се односи на
утврђивање цена лекова, а предлог је утврђивање јединствене цене лекова на нивоу
Републике Србије, као једино решење за тренутно хаотичну ситуацију по питању
цена лекова у апотекама.
По овом питању остварена је Изузетна сарадња са Савезом фармацеутских
удружења Србије, и то посебно са Секцијом за фармацеутску технологију и
козметологију. Од стране Министарства здравља обавештени смо да ће се у току
децембра месеца одржати више састанака како би се пристигле примедбе
размотриле. При томе скренута је пажња на захтев ЕУ за потпуну хармонизацију
наших прописа са стандардима ЕУ, стога ће се све примедбе и предлози који се
односе на усаглашавање са стандарадима ЕУ уградити у Нову верзију Нацрта закона
о лековима и медицинским средствима.
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б) ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ,
ОБНАВЉАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ
РАДНИКА
Поводом актуелног питања обнове лиценце, директори свих пет комора
здравствених радника одржали су више радних састанака (09.10. и 12.11. у
Фармацеутској комори Србије и 26.11 у Комори биохемичара Србије) како би
усагласили Предлог измена и допуна Правилника о ближим условима за издавање,
обнављање и одузимање лиценце члановима комора здравствених радника.
Предлози се пре свега односе на следеће: задржавање лиценце и приликом
прекида радног односа, смањење броја бодова потребних за обнову лиценце,
могућност пребацивања бодова из једне у другу лиценцну годину, укидање
критеријума интерна-екстерна едукација, могућност да се потврде о присуству
акредитованим програмима КЕ не достављају Комори већ да се користе подаци из
постојећих електронских база података и друго. Коначан предлог прослеђен је
Министарству здравља 28.11.2014. године.
5. АКТИВНОСТ РАДНИХ ГРУПА
Радна група за измену и допуну законске регулативе и Радна група за израду
Закона о апотекарској делатности одржале су више заједничких састанака на којима
су разматрани: Нацрт Закона о апотекарској делатности, Нацрт Закона о лековима и
медицинским средствима, Правилник о ближим условима за обављање здравствене
делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе и
Правилник о начину прописивања и издавања лекова.
Обзиром да је на седници Скупштине Коморе донета одлука о ангажовању
адвокатске канцеларије које ће пружити правну помоћ у изради коначних предлога
измена и допуна важеће законске регулативе, односно изради предлога нових
законских аката, остаје да се коначни предлози дефинишу у сарадњи са изабраним
правним тимом.

6. АКТИВНОСТИ ПОВОДОМ ПРЕДЛОГА НОВОГ ОБРАЧУНСКОГ МОДЕЛА
НАДОКНАДЕ ЗА ПРОМЕТ ЛЕКОВА У АПОТЕКАМА
На састанцима Радне групе за анализу обрачунског модела надокнаде за
промет лекова у апотекама која је формирана при РФЗО, а који су одржани 12. и
26.11.2014. године изнети су предлози РФЗО с једне стране и апотекарског сектора са
друге стране за решавање актуелног проблема надокнаде за промет лекова у
апотекама. Услови под којима послују апотеке због изузетно ниске марже, најниже у
Европи, сада су додатно отежани, како због значајног снижења цена лекова које ступа
на снагу 01.01.2015. године, тако и због Уредбе о допуни уредбе о планирању и врсти
роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке („Сл. Гласник РС“,
бр.119/2014 од 31.10.2014. године), којом се предвиђа да РФЗО спроводи
централизоване јавне набавке за потребе здравствених установа у 2015. години, са
којима има закључене уговоре о пружању здравствене заштите, и за лекове са Листе
А и Листе А1.
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Ради дефинисања јединственог предлога апотекарског сектора у Комори је
одржано више одвојених и заједничких састанака директора здравствених установа
из плана мреже и Групације апотека из Привредне коморе Србије.
Представници РФЗО упознати су са следећим чињеницама:
• Од 2003. године апотеке, за разлику од осталих здравствених установа, не
добијају надокнаду од РФЗО-а за зараде запослених као ни за материјалне
трошкове, већ само маржу.
• Постоји велика неуређеност апотекарског сектора, нпр. нема јединствене мреже
апотека, не постоји јединствени регистар апотека, недостаје секторски закон који
би уредио апотекарску делатност. У вези са тим потребно је да се преиспитају
критеријуми за закључивање уговора апотека са РФЗО.
• Одговарајуће кориговање марже или увођење додатне надокнаде на постојећу
маржу, који су предложили представници апотекарског сектора, водећи се
чињеницом да је то једини вид прихода који ће остати апотекама у 2015. години,
неопходан је за одрживост основног функционисања социјално одговорних мрежа
апотека. Усвајање предлога РФЗО који подразумева додатну надокнаду по
рецепту само по основу снижења цена лекова, води директно у стање финансијске
неодрживости, а самим тим се доводи у питање сектор од преко 12.000 хиљада
запослених.
• Дугорочно решење овог питања захтева измену и допуну Уредбе о критеријумима
за формирање цене лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим
издавања на рецепт, односно повећање трошкова промета на мало чиме би били
обухваћени и лекови који се наплаћују од пацијената (тзв „негативна листа“).
• Закључено је да без обзира који се модел за надокнаду усвоји, збирни номинални
износ не сме бити мањи од 1 ЕУР по рецепту.
Обзиром на актуелна дешавања у РФЗО, односно на информацију од 12. децембра
2014. године да је директор РФЗО, др Момчило Бабић, поднео неопозиву оставку,
састанак Радне групе који је планиран за прву половину децембра није одржан.
У међувремену је на сајту РФЗО, дана 16. децембра објављен тендер за
централизоване јавне набавке за Листу А и А1.
7. ИНИЦИЈАТИВА КОМОРЕ – ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЛЕКОВА

Радна група за јавне набавке лекова, која је именована Одлуком Скупштине
Коморе, на свом првом радном састанку одржаном 16. јула 2014. године разматрала је
проблеме који прате јавне набавке лекова и став Републичке комисије за заштиту
права у поступцима јавних набавки од 14.04.2014. године. На основу јединственог
става чланова Радне групе, Комора је наведеној Комисији упутила иницијативу са
предлогом да се преиспита начелни правни став донет на Општој седници 14.04.2014.
године у вези примене члана 34. став 1. тачка 34. Закона о јавним набавкама, односно
коришћења критеријума „Casse sconto“ у конкурсној документацији. Комисији се
предлаже да наведени став измени тако што ће дозволити Апотекама у јавној својини
да приликом јавне набавке лекова могу у конкурсној документацији као елемент
критеријума додељивати пондере понуђачима по тачно дефинисаним роковим
плаћања.
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8. ПРЕДЛОГ ПРОМЕНА ФАРАМКОПОЛИТИКЕ У СРБИЈИ
Поводом позива на јавну расправу, који је објављен на званичној интернет
презентацији Републичког Фонда за Здравствено осигурање (РФЗО), а у вези са
документом „Предлог промена фармкополитике у Србији“ који је израдио
Каролинска институт из Штокхолма, Шведска, Фармацеутска комора Србије је РФЗО
упутила допис са дефинисаним предлозима и коментарима.
Комора, између осталог, инсистира на формирању јединственог регистра апотека,
увођење електронског здравственог картона, подржава формирање есенцијалне
листе лекова, политику ИНН прописивања и инцијативу за спровођење централних
тендера за све апотеке које имају склопљен уговор са РФЗО. Комора сматра за
неопходно да дође до промена у постојећем систему рефундације и то по принципу
модела регресивних маржи и фиксне надокнаде за фармацеутску услугу. Највећи
значај Комора даје улози фармацеута у систему здравствене заштите који својим
активностима у свим областима везаним за лекове може значајно допринети како
квалитету, тако и уштедама финансијских средстава.
Поред тога у допису се наводи да овакав документ представља стратегију за
уређење и развој области лекова и да као такав не може бити у искључивој
надлежности РФЗО, већ се мора доносити укључивањем свих релевантних
институција, односно да његово доношење захтева национални консензус.

9. УЧЕШЋЕ НА СТРУЧНИМ СКУПОВИМА
•
•
•
•
•

•

12-15.06.2014. 62. Симпозијум Савеза фармацеутских удружења Србије одржан
на Копаонику. Директор ФКС је одржала предавање са темом „Компетентност
фармацеута као предуслов квалитета фармацеутске услуге“
23.06.2014. Присуство скупу који је организовао АЛИМС у сарадњи са ИПА
„Reinforcing communication with patients and health care professions“
22.09.2014. Присуство Конференцији у ПКС “„Значај квалитета медицинских
производа за јавно здравље и борба против фалсификата медицинских производа
у Србији”
23.09.2014. Присуство на Конференцији на Палићу у организацији ПКС „Стање и
перспективе фармацеутског отпада“
15-19.10.2014 учешће на VI Конгресу фармацеута Србије са међународним
учешћем. Комора се представила са два предавање. О активностима Коморе
између два конгреса, актуелним дешавањима и будућим планираним
активностима говорила је директорка Коморе, Светлана Стојков. Други рад је био
посвећен континуираној едукацији фармацеута а бавио се анализом програма КЕ
у период 2010-2013, који је представила Драгана Рајковић.
23.10.2014 Конференција „Health World Summit 2014“ одржана је 23. октобра у
Београду, а на позив организатора учествовала је и Фармацеутска комора Србије.
Директорка Коморе је говорила о тренутном стању у апотекарском сектору
Србије, проблемима и изазовима са којима се суочавамо и предлозима за њихово
системско и дугорочно решавање.
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•

•
•
•
•

22-23.11.2014. у Зеници одржан Симпозијуму Коморе магистара фармације
Федерације БиХ са темом „Како промијенити улогу магистара фармације“. На овом
Симпозијуму, у својству предавача по позиву, директорка Коморе одржала је
предавање на тему: “Статус апотекарства и фармацеутског сектора у Србији“.
27.11.2014. директорка ФКС учествовала на секцији и едукацији болничких
фармацеута „Терапијске опције и комплијанса у лечењу психијатријских
пацијената“
06.12.2014. Директор коморе и секретар Огранка Војводина су присуствовале
скупу у Новом Саду на коме је обележена десетогодишњица постојања
Фармацеутске студентске асоцијације Новог Сада
11.12.2014. Присуство свечаној додели диплома на Фармацеутском факултету
Универзитета у Београду
22.12.2014. Организација едукације чланова Етичког одбора ФКС и ЛКС у
организацији удружења ИНОВИА на тему новине које за сарадњу представника
иновативне фармацеутске индустрије и здравствених радника доноси нови
Кодекс понашања при промовисању лекова који се прописују и издају на рецепт и
комуникацији са здравственим радницима.

10. ИЗЈАВЕ У МЕДИЈИМА
•

•
•
•
•

06.08.2014. - Ауторски текст директорке Коморе: „Здравствени стручњаци или
продавци“ објављен у дневном листу „Данас“. Поводом изјава тадашњег
директора РФЗО о фармацеутима и општег вредновања фармацеута у
здравственом систему Србије, директорка Коморе се обратила општој и стручној
јавности, скрећућу пажњу на значај и вредност апотекарског сектора Србије.
Октобар 2014 - Изјаве директорке Коморе за дневне новине “Курир”.
Октобар 2014. - Интервју у часопису “Доживети 100” (текст: Заштита струке приоритети).
13.11.2014. Изјава за локалне медије у Крагујевцу.
14.11.2014. Изјава за локалне медије у Нишу.

11. БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ MICROMEDEX СИСТЕМА ЗА ЧЛАНОВЕ
КОМОРЕ
Фармацеутска комора Србије и фирма Ентрада уговориле су пробни период од
месец дана за бесплатно коришћење MICROMEDEX система, једног од
најсвеобухватнији извора информација о лековима. Овај систем обухвата преко 30
база података које се унакрсно претражују постављањем једне кљуцне речи,
публикује се већ 40 година и користи у 83 земаља света. Бесплатан приступ
члановима Коморе обезбеђен је у току новембра месеца.

11

12. ГЛАСНИК КОМОРЕ – ЧАСОПИС „АПОТЕКАРСКА ПРАКСА“ И ПРВА АП
ONLINE
•
•
•
•

•

У 2014-ој години укупно је објављено 4 броја гласника ФКС АП број
102,103,104 и 105, у складу са усвојеним Планом за 2014. годину.
Закључно са 31. децембром 2014. године број адреса на које се шаље часопис је
5546 и односи се на све фармацеуте који имају активан статус без обзира на
уплату чланарине.
Укупни трошкови за 4 броја у 2014-ој години износили су 1.590.553,10 динара.
Часопис је током целе године информисао чланство о свим активностима и
раду Фармацеутске коморе Србије: спроведеним изборима, раду органа
Коморе, oгранака, активностима чланова Коморе, као и осталим догађајима у
фармацеутској струци код нас и у свету.
У новембру месецу, након одржаног VI Конгреса фармацеута Србије са
међународним учешћем, изашао је први електронски број часописа
Апотекарска пракса, који је био посвећен стручним радовима са Конгреса.
Могућност објављивања часописа у електронској форми не изискује никаква
финансијска средства и знатно је флексибилније од штампаног издања. Осим
објављивања на сајту Коморе, постоји и могућност слања електронског издања
на мејлинг листу Коморе (тренутно 945 адреса).

Трошкови
• Укупни трошкови за 4 броја у 2014-ој години износили су 1.590.553,10 динара.
• У 2014-ој години нису исплаћивана средства на основу хонорара за сараднике
часописа и нису коришћене услуге лектора.
• У 2014-ој није било оглашавања у часопису АП.
• Укупни трошкови, за 4 броја, по члану износе 287,00 динара.
13. САЈТ ФКС
У току 2014. године, урађена је модернизација и коригован дизајн сајта ФКС уз
повећање капацитета, и то:
• Измена дизајна (динамичније странице са php ekstenzijom)
• Реструктуирање садржаја (убачени нови садржаји: пројекти и приступ базама
података)
• Измена навигације: елементи wеб сајта као сто су header, навигациони мени,
садржај, фоотер и остали, сада имају логичан распоред, како посетилац не би
био збуњен и дезоријентисан.
Сајт ФКС је одржаван редовно, информације су пратиле свакодневне активности и
рад органа Коморе.
Започело се са формирање нове мејлинг листе која за сада броји 945 чланова, а која је
усклђена са прописима у области електронског обавештавања.
Започете су активности на изради ПОРТФОЛИА за фармацеуте, који ће бити доступни
свим члановима Коморе (редовним и добровољним).
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Слика 1. Статистика, посете сајту 2014. година, по месецима
14. АКРЕДИТАЦИЈА ПРОГРАМА КЕ
Јавним позивом за акредитацију програма КЕ, који је расписан 02.12.2013. године,
дефинисано је 4 термина за акредитацију у току 2014. године:
• 15-30. јануара,
• 01-15. априла,
• 01-15. јула,
• 01-15. октобaр
Преглед програма КЕ који су предати на акредитацију преко Фармацеутске
коморе Србије у току 2014. године
Врста програма
Стручни састанци
Курсеви
Конгрес-Симп.
Тест у пис./ел.
форми
УКУПНО

Јануар
84
23
1
6

Април
51
15
3
6

Јул
60
13
0
7

Септембар
33
3
0
10

УКУПНО
228
54
4
29

114

75

80

46

315

Радна група ЗСС за акредитацију програма КЕ при Фармацеутској комори Србије је
прегледала пристиглих 315 програма КЕ, по следећем принципу:
преглед Пријаве за акредитацију и утврђивање: комплетности пријаве,
адекватно дефинисане теме и јасно дефинисаних циљева и вештина,
преглед биографије предавача и утврђивање испуњености услова
дефинисаних важећим законским актима,
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преглед сажетка програма КЕ и референци на којима се рад заснива,
преглед Одлуке стручног тела организатора.
На основу горе наведених параметара и критеријума који дефинишу законска акта и
процедура прописана од стране ЗСС, даје се коначан предлог за акредитацију
програма КЕ са дефинисаним бројем бодова или предлог за одбијање програма КЕ.
Предлози за акредитацију или одбијање програма КЕ донети су консензусом свих
чланова Радне групе.
Радне групе ЗСС за акредитацију програма КЕ при Фармацеутској комори Србије, који
су предложени од стране Фармацеутске коморе Србије, и то: Мирјана Антуновић,
Зорица Басић, Анета Перић, Весна Николић и Светлана Ристић, испоштовале све
обавезе према Фармацеутској комори Србије за акредитацију програма КЕ у 2014.
години, које су предвиђене потписаним уговорима о исплати хонорара на име
поменутих активности.
15. ВИРТУЕЛНА ШКОЛА ОБРАЗОВАЊА
У 2014. години акредитована су два нова пакета образовања у сарадњи са
Српским апотекарским друштвом, у складу са усвојеним Планом за 2014. годину.
1. Тема: "Терапија бола код старијих особа“
Евиденциони број: Б – 192/14 Одлука ЗСС 53-02-2905/2014-01 од 18.08.2014.године
Аутор: Проф. др Милан Петронијевић, број бодова за слушаоце – 8
2. Тема: "Дијететски суплементи и артеријска хипертензија“
Евиденциони број: Б – 193/14 Одлука ЗСС ЗСС 53-02-2905/2014-01 од 18.08.2014.
године
Аутор: Проф. др Бранко Јаковљевић, број бодова за слушаоце – 8
ПРЕГЛЕД ОДРЖАНИХ ЕДУКАЦИЈА У 2014
1
2
3
4
5
6
7
8

Значај и примена пробиотика (Примена пробиотика)
Хомеопатско лечење (Хомеопатски лекови)
Интеракције лекова (Значајне интеракција лекова)
Слободни радикали и антиоксиданси
Фармакотерапија ванболнички стечене пнеумоније (ID 5494)
Фармакотерапија ХОБП и астме (ID 5495)
Терапија бола код старијих особа (ID 7173)
Дијететски суплементи и артеријска хипертензија (ID 7174)

204
125
151
202
851
845
381
373
3132

2 термина
1 термин
2 термина
2 термина
8 месеци
8 месеци
4 месеца
4 месеца

Број учесника у ВШО, у 2014. години, износи 3132, што је за 37% мање него у 2013.
години када је број учесника био 4936. Овај пад се може делимично објаснити
следећим:
• У 2014. години су акредитована само 2 нова пакета образовања (7,8); Од 6
осталих пакета који су били актуелни, 4 пакета (1-4) су пакети који су били
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•
•
•

акредитовани 2012. године, а затим реакредитовани 2013. године (услед
промене организатора), а 2 пакета (5,6) су били акредитовани 2013. године.
Значајно је повећан број полагања Тестова у писаној форми.
Одређене ЗУ чији су запослени били учесници ВШО у претходним годинама,
организовали су своје електронске едукације, нпр. Lilly drogerie.
Два нова пакета образовања, која су акредитована у 2014. години, носе по 8
бодова за учеснике (до сада су пакети акредитовани за по 6 бодова).

Слика 1. Подаци за период 2010-2014, учесници чланови ФКС

Слика 2. Подаци за период 2010-2014, ВШО: остале електронске едукације,
учесници чланови ФКС
Трошкови за ВШО у 2014. години износили су 242.228,00 динара. До сада је, за
прва 4 месеца, било укупно 754 учесника, па трошкови по учеснику износе 321,26
динара. Обзиром да је реално очекивати још најмање толико учесника, трошкови по
учеснику ће бити преполовљени. То значи да је ВШО и даље изузетно исплатив начин
пружања подршке члановима Коморе у обнављању лиценце.
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16. ЕВИДЕНЦИЈА ПРОГРАМА КЕ
У току године обрађено је 1591 извештаја о одржаним програмима КЕ, са
укупно 35.689 учешћа. У току 2014. године континуирано је пружана стручна и
техничка помоћ свим организаторима програма КЕ.
У складу са Правилником Комора је на основу појединачних захтева чланова
који су пасивно или активно учествовали на међународним скуповима, објавили
стручне радове или боравили у студијским посетама у иностранству, издала на
лични захтев, уз достављену потребну документацију 81 захтев.
17. ПРОЈЕКТИ
На иницијативу колега из праксе, а уз подршку Фармацеутског факултета у
Београду, Фармацеутска комора Србије у наредном периоду покреће неколико
пројеката са циљем да се истражи и унапреди фармацеутска пракса у апотекама у
Србији.
Наиме, у протеклој деценији, а и у даљој прошлости, место и улога фармацеута у
здравственом систему и здравственој заштити се мењала. Развој технике,
технологије, науке и праксе, друштвена и економска ситуација, у великој мери су
утицали на промене у окружењу и у самој фармацеутској делатности. У складу са тим,
потребно је антиципативно и проактивно кренути у сусрет променама, на бази
постојеће ситуације и праксе. У том смислу, у наредном периоду ће бити започета
истраживања која треба да пруже реалну слику праксе јавних апотека у Србији,
ставова фармацеута и грађана, као почетни основ за потребне промене.
Дефинисани пројекти:
упознатост возача са утицајем лекова, алкохола и опојних дрога на способност
управљања моторним возилима,
клинички и економски исходи нове фармацеутске услуге,
ставове и компетенције фармацеутa,
израда водича за употребу лекова чији је режим издавање без рецепта.
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