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Вовед 
• Државна Универзитетска болница од 1967 

година
• 2200 болнички кревети 
• 6 аптеки
• 50 вработени во сите аптеки
• 15 фармацевти
• 6 фармацевти во Болничка аптека



Организациона поставеност
• Депо за лекови     

• Депо за санитетски и потрошен материјал



Организациона поставеност
Депо за лекови

Главна Болничка аптека

Сите Р.Е.                              Аптека за Хитна    
во болницата служба

Аптека за Операциони
сали



Организациона поставеност
Депо за санитетски и медицински потрошен 

материјал

Аптека за санитетски и медицински потрошен 
материјал

Сите Р.Е.                             Аптека за Хитна    
во болницата служба

Аптека за Операциони
сали



Депо за лекови и Депо за санитетски 
и медицински потрошен материјал

• Административни и стручни работи во врска 
со снабдувањето

• Собирање на податоци од одделенијата за 
потребите

• Подготовка на спецификации

• Распишување на тендери



Болничка аптека - Главна аптека



Болничка аптека – Главна аптека

• Врши снабдување на сите одделенија
• Требовањата се “online” од одделението и во 

хартиена форма ( за секој лек посебно, со 
потпис и печат од лекарот)

• Требовањата се по пациент
• Проверка на требовањето од фармацевтот
• Одобрување или неодобрување за издавање 
• Потпишаното требовање  од фармацевтот се 

дава на техничар за припрема



Со директорката на сите Аптеки
Спец. Фармацевт Yasemin Guler



Болничка аптека – Главна аптека

Вид на рецепти:
• Бела Rp. – лекови за слободно купување од 

аптеки
• Зелена Rp. – психотропни супстанци
• Црвена Rp. – наркотични аналгетици
• Портокалова Rp. – коагулациони фактори
• Лилава Rp. – Крвни деривати ( Хуман 

албумин )



Болничка аптека - Рецепти



Аптека за санитетски и медицински 
потрошен материјал

• Има само санитетски материјали и 
медицински средства

• Се снабдува од Депото за санитетски 
материјал

• Ги снабдува одделенијата со санитетски 
потрошен материјал исто така со “online” 
требовања   



Аптека за Ургентен центар 
(Брза помош)

• Има лекови и санитетски материјал
• Ги требова еднаш неделно од Депото за 

лекови и од  Депо за санитетски материјал
• Ги снабдува одделенијата поврзани со оваа 

аптека ( ургентен центар, интензивна нега)
• Издавање по пациент
• Требовањата се “online”



Аптека во служба на 
операционен блок

• Има  лекови и потрошен медицински 
материјал

• Го требува од Депото за лекови и Депо за 
Санитетски и Медицински потрошен 
материјал

• Ги снабдува сите операциони сали
• Поврзана е со шалтер со  стерилен простор 

со операционите сали ( вкупно 20, 200-300 
операции секој дневно) 



Аптека во служба на 
операционен блок



Специфичности во работата на 
аптеките

• Сите аптеки и организациони делови се 
поврзани системски- компјутерски меѓу себе

• Компјутерска поврзаност со сите одделенија

• Компјутерска поврзаност со ФЗО



Специфичности во работата

• Компјутерски програм наменет и адаптиран 
за Болнички  аптеки ( во сите болници во 
Турција)

• Во секој момент можат да се видат 
информации за секој лек ( индикации, 
контраиндикации, дозирања итн)

• Достапна листа на дефицитарни лекови
• Проверка на досието на секој пациент во 

болницата



Специфичност во работата на 
Болничка Аптека



Специфичност во работата на 
Болничка Аптека



Специфичност во работењето –
компјутерска програма за Болничка 

Аптека



Специфичност во работата на 
Болничка Аптека

• Кои лекови пациентот ги примил во било кој 
период од неговиот престој во болницата

• Контрола и сугестија ( издавање на 
антибиотици само со антибиограм, извештаи 
од лабораториски анализи во прилог на 
требовањето итн )  

• Лекови кои мора да се препишани од лекар-
специјалист

• Контрола од страна на подрачната единица на 
Фондот за здравствено осигурување 
(електронски рапорт за скапите лекови)



Специфичност во работата на 
Болничка Аптека



Заклучок   
• Имплементирање на софтверски програм

адаптиран на потребита на Болничката Аптека
• Богато искуство за сугестии и предлози при

евентуална изработка на компјутерскиот
програм и воведување на позитивни промени
во начинот на работа

• Зголемена соработка меѓу фармацевтите и
лекарите

• Запознавање на лекарите со законските
регулативи и можностите за снабдување со
одредени лекови



Добиен сертификат за успешно 
помината едукација 



Заклучок

• Изменет режим на издавање на лекови и 
Медицински потрошен материјал

• Засилена контрола на потрошувачката
• Следење на “патот на лекот “
• Воведување : издавање по пациент
• Намалена можност од злоупотреба 
• Зголемана заштеда и
• Вистински  лек, во вистинско  време, на 

вистински пациент    



За крај
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