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ФАРМАЦЕУТСКЕ УСЛУГЕ
Р.бр
.
1.

Назив здравствених
услуга
Издавање лека односно
медицинског средства
на рецепт, односно
налог

2.

Превентивно
саветовање о
рационалној и правилној
примени лека односно
медицинског средства
односно медицинскотехничког помагала

3.

Унапређење
фармакотерапијских
мера и поступака ради
рационалне употребе и
прописивања лека,
медицинског средства и
медицинско-техничког
помагала

Садржај здравствених услуга
Провера
основних
података
о
пацијенту,
здравственом осигурању и здравственој установи и
доктору медицине са рецепта односно налога; у
случају да се лек издаје под посебним условима
(дупли рецепт) врши се провера података у личној
исправи лица коме се издаје лек и броја књиге
евиденције здравствене установе о прописаном
леку.
Провере везане за прописани лек; Издавање лека
врши се уз пружање информација о начину и дужини
примене, ефектима лека и нежељеним дејствима
лека, евентуалним интеракцијама и начину чувања
лека. Унос података о издавању лека.
Провере везане за прописано медицинско средство
односно медицинско-техничко помагало; Издавање
медицинског
средства
односно
медицинскотехничког
помагала
врши
се
уз
пружање
информација о начину примене и демонстрацијом
начина примене; Унос података о издавању
медицинског
средства
односно
медицинскотехничког помагала.
Детаљно информисање појединца или групе о
деловању и правилној примени лека (доза, интервал
дозирања, ефектима лека, нежељеним дејствима и
потенцијалним интеракцијама лека са другим
супстанцама и начину чувања лека); Детаљно
информисање уз демонстрацију о начину примене и
начину одржавања медицинског средства односно
медицинско-техничког помагала;
Унос података у медицинску документацију.
Унапређење фармакотерапијских мера и поступака
путем информисања доктора медицине односно
доктора стоматологије о рационалној употреби и
прописивању лека, медицинског средства и
медицинско-техничког помагала у складу са
утврђеним индикацијама за лечење и у складу са
новим сазнањима о леку, медицинском средству
односно медицинско-техничком помагалу, њиховој
примени, ефектима и нежељеним дејствима лека,
утврђеним терапијским протоколима, као и њиховом
повлачењу из промета.
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4.

Праћење и пријава
нежељене реакције на
лек

5.

Израда и издавање
магистралног, односно
галенског лека

Прикупљање података од пацијента о нежељеним
реакцијама на нови лек или сумњи на њих,
укључујући и информације о повећању инциденције
испољавања
очекиваних
реакција,
клинички
значајним
интеракцијама,
злоупотреби
лека,
предозирању, примени у периоду трудноће и дојења,
изостанку ефикасности, као и информације о
медицинској грешци. Праћење нежељене реакције
на лек; Унос података о нежељеној реакцији на лек у
медицинску
документацију.
Пријављивање
нежељене реакције на лек надлежној институцији.
Провера
основних
података
о
пацијенту,
здравственом осигурању и здравственој установи и
доктору медицине са рецепта; Провере везане за
прописани магистрални односно галенски лек.
Израда магистралног односно галенског лека
обухвата следеће:
- Припрему готовог лека за издавање према упутству
произвођача,
- Припрему материјала и фармацеутских супстанци
и израду магистралног односно галенског лека,
- Припрему материјала под асептичним условима у
случају израде магистралног односно галенског лека
под асептичним условима,
- Припрему стерилног материјала под стерилним
условима, као и контролу стерилности у случају
издавања стерилног магистралног односно галенског
лека.
Издавање лека врши се уз пружање информација о
начину и дужини примене, ефектима лека и
нежељеним
дејствима
лека,
евентуалним
интеракцијама и начину чувања лека; Унос података
о издавању нестерилног магистралног односно
галенског лека.

