ПРОГРАМ РАДА ФАРМАЦЕУТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
ЗА 2018. ГОДИНУ

Фармацеутска комора, као назависна, професионална организација дипломираних
фармацеута/магистара фармације, основана је ради унапређења услова за обављање професије,
заштите професионалних интереса фармацеута, унапређењу здравствене заштите и заштите
интереса грађана у остваривању права на здравствену заштиту. Њена мисија је унапређење
апотекарског сектора, заштита права и интереса пацијената, као и успостављање стандарда
струке и примена етичких начела.
Циљеви Фармацеутске коморе Србије и планиране активности за постизање постављених
циљева:
ЦИЉ: ОБАВЉАЊЕ ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ
1. Издавање решења о упису у Именик Коморе, лиценци и ИД картица – континуирано у
току године
2. Издавање одобрења за самостални рад-лиценце– континуирано у току године
3. Обнављање одобрења за самостални рад-лиценце – континуирано у току године
4. Спровођење поступка полагања лиценцног испита – континуирано у току године
5. Вођење именика - континуирано у току године
6. Рад Судова части и Етичког одбора – Санкционисање сваког понашања које је у
супротности са законом и принципима Етичког кодекса фармацеута Србије, а што се
посебно односи на безбедност пацијената, односно очување јавног здравља и јавно
оглашавање попуста на цене лекова и неиспуњавање обавеза и дужности чланова
Коморе, у складу са Законом и Статутом Коморе, а на основу Одлуке Скупштине Коморе.
ЦИЉ: ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА СКУПШТИНУ ФКС
Један од приоритетних послова Коморе у 2018. године представља организовање и спровођење
избора за чланове Скупштине Фармацеутске коморе Србије у складу са Законом о здравственој
заштити, Законом о коморама здравствених радника и Статутом Фармацеутске коморе Србије.
РОК: Јануар – Мај 2018. године

ЦИЉ: ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ
1. Посебна радна група за израду Нацрта Закона о апотекарској делатности, која је основана од
стране министра здравља 7.11.2016. године, израдила је Нацрт Закона о апотекарској
делатности. Министарство здравља у поступку припреме Нацрта закона о апотекарској
делатности спровело је јавну расправу о нацрту овог закона у периоду од 13. јануара 2017.
године до 02. фебруара 2017. године. Нацрт закона још није ушао у скупштинску процедуру.
ЗАДАТАК: Наставак активности Фармацеутске коморе Србије у циљу усвајања овог
секторског закона, без обзира на најаве из Министарства здравља да је закон повучен из
процедуре и да ће одређени чланови бити интегрисани у Нацрт закона о здравственој
заштити.
2. Министар здравља је Решењем од 31.05.2016. године формирао Радну групу за израду
Правилника о листи предмета који се могу продавати у апотеци. Радна група је новембра
2016. године предлог Правилника проследила министру здравља на даљу надлежност.
Правилник о листи производа који се могу продавати у апотекама, који је објављен у „Сл.
Гласник РС“, бр. 53/17 од 30.05.2017. године, садржи елементе који су одбачени од стране
Фармацеутске коморе Србије 2014. године, као и од стране Радне групе 2016. године.
ЗАДАТАК: Наставак активности Фармацеутске коморе Србије у циљу повлачења овог
Правилника од стране министра здравља и разматрање Предлога правилника који је израдила
Радна група Министарства здравља.
3. Министар здравља је Решењем од 27.10.2016. године формирао Радну групу за израду
Нацрта Закона о лековима. Очекује се даље усклађивање Закона са регулативом Европске
Уније.
РОК: Рок за израду Закона није одређен. Очекују се даље консултације са министром здравља
по овом питању.
4. Министар здравља је Решењем од 05.08.2015. године формирао Радну групу за израду
Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о коморама здравствених радника. Коморе
здравствених радника су у току 2017. године, у оквиру Радне групе и самостално,
континуирано радиле на овом предлогу.
РОК: Рок за израду Закона није одређен. Очекују се даље консултације са министром здравља
по овом питању.
5. Фармацеутска комора Србије у току 2018. године треба да настави рад на припреми предлога
за измену и допуну подзаконских аката, након усвајања Закона о апотекарској делатности или
доношења новог Закона о здравственој заштити.
РОК: Управни одбор Коморе треба да одреди рокове за израду предлога и евентуалне смернице
за рад, као и да прати извршење.
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6. Након усвајања Водича добре апотекарске праксе направити план и предлог имплементације.
РОК: Управни одбор Коморе треба да одреди рокове за израду предлога имплементације и
евентуалне смернице за рад, као и да прати извршење.
7. У сарадњи са Републичком стручном комисијом за фармацију покренута је иницијатива за
доношење посебног Правилника о номенклатури фармацеутских услуга на примарном,
секударном и терцијарном нивоу здравствене заштите, предлога програма стручног испита за
дипломиране фармацеуте/магистре фармације и друге активности из надлежности
ЗАДАТАК: Наставак заједничких активности са РСК за фармацију у циљу доношења овог
Правилника.
ЦИЉ: ФОРМИРАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ РЕГИСТРА АПОТЕКА

Наставак активности у циљу формирања јединственог регистра апотека на територији Републике
Србије са подацима о називу, месту, броју организационих јединица, броју и структури запослених
и друго. Интензивна сарадња са Републичким заводом за статистику.
РОК : континуирано.
ЦИЉ: ДАЉЕ УНАПРЕЂЕЊЕ ИНФОРМИСАНОСТИ ЧЛАНСТВА, СВРШЕНИХ СТУДЕНАТА
ФАРМАЦИЈЕ И ОПШТЕ ЈАВНОСТИ О РАДУ КОМОРЕ

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ:
1. Одржавање састанака са чланством Коморе, који имају за циљ упознавање са тренутном
ситуацијом у апотекарском сектору и дефинисање критичних тачака које захтевају хитну
реакцију и заједничке акције.
2. Одржавање састанка са председницима огранака Коморе ради преношења задатака,
размене информација и предлога, решавање текућих питања, припрема седница
Скупштине Коморе и др.
3. Одржавање састанка са секретарима Коморе, који имају за циљ решавање текућих питања
у вези са радом Коморе.
4. Обележавање Дана апотекарства 30. Април
5. Осигурање чланова од професионалне одговорности
РОК: контунуирано
6. Сајт
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Активно ажурирање садржаја сајта и објављивање свих важних догађаја, како би чланови Коморе,
стручна и општа јавност у потпуности могли да прате рад Коморе и да се информишу о новинама.
РОК: контунуирано
7. Активности преко Огранака
У циљу што боље информисаности на нивоу огранака Коморе, секретари огранака имаће и даље
важну улогу у:




Пружању информација редовним члановима које се односе на упис у Именик Коморе,
поступак добијања и обнављања лиценце, измене и допуне законске регулативе,
одржавања програма континуиране едукације и сл.
Информисању и техничкој подршци организаторима програма КЕ.
Информисању магистара фармације – приправника, на почетку и у току приправничког
стажа.

РОК: Огранци треба да планирају најмање 3 редовна састанка клуба, 3 састанка са чланством,
као и да, уколико околности захтевају, одрже потребан број ванредних састанака и да
информишу чланство у непосредној комуникацији.
8. Апотекарска пракса




Динамика излажења часописа – 4 пута годишње (1 квартално).
Праћење и обележавање дана здравља из календара Светске здравствене организације.
Израда лифлета и едукативног материјала за фармацеуте и удружења пацијената.

Наведене активности биће реализоване од стране чланова редакције часописа „Апотекарска
пракса“
РОК: континуирано
9. Информисање дипломираних фармацеута - приправника



Редовно информисање приправника о правима и обавезама током обављања
приправничког стажа.
Упознавање са постојањем веб сајта Коморе, њеним садржајем и начином коришћења.

РОК: континуирано
10. Иступања у стручној и општој јавности


Активно учешће на свим дешавањима (јавне трибине, огругли столови, конференције,
стручни скупови, итд.), на којима се разматрају питања од значаја за функционисање и
развој апотекарске делатности у оквиру здравственог система Србије.
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Планирано учешће у јавним медијима директора Коморе, или кога он одреди, у сврху
пропагирања идеја Коморе и њеног чланства, односно обавештавања стручне и опште
јавности.

РОК: континуирано
ЦИЉ: УЧЕШЋЕ У СПРОВОЂЕЊУ ЗАКОНА И ПРИНЦИПА ЕТИЧКОГ КОДЕКСА ФАРМАЦЕУТА
СРБИЈЕ

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ:
1.
Наставак сарадње са инспекцијама ресорних министарстава, посебно фармацеутском
инспекцијом.
2.
Појачана активности свих органа Коморе, а посебно Етичког одбора и судова части I и II
степена како би се санкционисало свако понашања које је у супротности са законом и принципима
Етичког кодекса фармацеута Србије.
РОК: континуирано
ЦИЉ: СИГУРНО УПРАВЉАЊЕ ФАРМАЦЕУТСКИМ ОТПАДОМ НА СВИМ НИВОИМА
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ (ПРИМАРНОМ, СЕКУНДАРНОМ И ТЕРЦИЈАРНОМ)
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ:




Наставак рада на изради Правилника о управљању фармацеутским отпадом.
Подршка апотекама у фази имплементације дефинисаних законских решења
Одржавање акредитованих програма континуиране едукације из ове области

РОК: Зависи од одлука Министарства пољопривреде и заштите животне средине и
Министарства здравља
ЦИЉ: ПОСТУПАК КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ:
1. Акредитација 4 пакета образовања у оквиру Виртуелне школе образовања.
РОК : у складу са терминима акредитације за 2018. годину
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2. Комора планира да и у току 2018. године континуирано пружа стручну и техничку помоћ:
свим организаторима програма КЕ и чланству путем дневног праћења евиденције у вези
бодова преко електронског картона КЕ.
РОК: континуирано

ЦИЉ: ИНТЕГРИСАНИ ЗДРАВСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ (ИЗИС)

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ:



Наставак активности по питању увођење ИД броја члана Коморе или БРОЈА ЛИЦЕНЦЕ у
ИЗИС, у току спровођења пилот пројекта који је имплементиран 30. октобра 2017. године.
Подршка Министарству здравља на имплементацији електронског рецепта у јавним
апотекама.

РОК : континуирано
ЦИЉ: САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА СИСТЕМА
 Интензивне активности по питању јединствене цене лекова на тржишту Републике Србије
са Министарством здравља, Министарством трговине, туризма и телекомуникација
 Наставак активности на превенцији насиља над здравственим радницима са
Министарством здравља. Једна од покренутих активности је и прикупљање података
путем пријаве насиља над здравственим радницима и упитника о учесталости узроцима и
последицама насилног понашања.
 Сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја по питању уписне
политике на факултетима и Нацрта Закона о регулисаним професијама и признавања
професионалних квалификација.
 Сарадња са Министарством државне управе и локалне самоуправе
 Сарадња са Здравственим саветом Србије по питању акредитације програма
континуиране едукације.
 Сарадња са Фармацеутским факултетом Универзитета у Београду, посебно са Центром за
развој фармацеутске и биохемијске праксе, Одсеком за фармацију на медицинским
факултетима у Крагујевцу, Новом Саду и Нишу и са Фармацеутским факултетом у Новом
Саду.
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 Сарадња са осталим коморама здравствених радника, као и са коморама у окружењу, по
свим битним питањима везаним за рад комора, као и Комором здравствених установа
Србије.
 Сарадња са Републичким заводом за статистику по питању формирања јединственог
регистра апотека.
 Сарадња са Институтом за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“ по питању стручног
надзора над радом апотека.
 Сарадња са Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) посебно по
питању обавештавања и информисања фармацеута у вези са хуманим лековима и
медицинским средствима и по питању фармаковигиланце.
 Сарадња са Агенцијом за акредитацију здравствених установа Србије, посебно по питању
ревизије стандарда за акредитацију апотека и увођења сертификације.
 Сарадња са Удружењем произвођача иновативних лекова (ИНОВИА) и генеричких лекова
(ГЕНЕСИС).
 Сарадња са Покрајинским секретаријатом за здравство АПВ
 Сарадња са фармацеутском индустријом и другим субјектима.
 Сарадња са Републичком стручном комисијом за фармацију.
 Сарадња са Привредном комором Србије
 Сарадња са синдикатима и струковним удружењима око значајних питања за фармацеуте
у Србији.
 Сарадња са студентским организацијама.
 Сарадња са међународним организацијама: ФИП, PGEU, Асоцијацијом
југоисточне Европе, EAHP, СЗО, Светска банка и други.

фармацеута

 Сарадња са удружењима пацијената.
 Сарадња са свим релевантним субјектима и појединцима у циљу унапређења апотекарске
здравствене делатности.
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ КОМОРЕ


Фармацеутска комора Србије ће током наредне године наставити са започетим
активностима и пројектима према динамици и приоритетима, уз активно учешће у свим
евентуалним новонасталим питањима од значаја за фармацеутски здравствени сектор.
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Комора ће пружати подршку истраживањима фармацеутске праксе у сарадњи са
факултетима и колегама из праксе у циљу идентификовања могућности за даља
унапређења

РОК : континуирано

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ КОМОРЕ
Биљана Илић, дипл. фарм.
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