




 Универзитетската болница „Чапа-
Џерахпаша“ е започната со работа во
1967 година. Има 2200 болнички кревети.

 Универзитетската болничка аптека
содржи:
- 6 оддели;
- 50 вработени;
- 15 фармацевти-специјалисти.



 Болничка (главна) аптека
 Аптека за медицински потрошен
материјал

 Аптека во операционен блок
 Аптека за ургентен центар
 Депо за лекови и медицински потрошен
материјал



ДЕПО ЗА ЛЕКОВИ И ПОТРОШЕН
МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

Главна болничка
аптека

Аптека за медицински
потрошен материјал

Аптека за ургентен
центар

Аптека во
операциони сали

До сите болнички
одделенија и
поликлиники



 врши снабдување со лекови на сите
болнички одделенија и поликлиники;

 „online“ требувања од одделение, од секој
доктор, по пациент;

 проверка и одобрување (или неодобрување) 
на требувања од страна на фармацевт-
специјалист;

 збирното требување се проследува до
техничарите за припрема;

 Издавање на лековите на овластен
здравствен работник од одделението



 Бела рецепта – за ОТЦ препарати;
 Зелена рецепта – лекови кои создаваат
зависност, психотропни супстанци);

 Црвена рецепта – наркотични (опоидни) 
лекови;

 Портокалова рецепта – коагулациони
фактори

 Виолетова рецепта – крвни деривати



 - се снабдува од депото за потрошен
медицински материјал;

 - врши дистрибуција со online –
требувања до сите болнички одделенија



 Директно поврзана со вклупно 20 
операциони сали, со шалтер во стерилен
простор. Дневно се извршуваат 200-300 
хируршки операции и интервенции.

 Ги снабдува сите операциони сали со
лекови, анестетски гасови, потрошен
медицински материјал, конци и др.



 Ги снабдува со лекови и потрошен
медицински материјал одделенијата
поврзани со неа:

 Брза помош;
 Ургентен траума центар;
 Ургентно детско одделение;
 Ургентно интернистичко одделение;
 Интензивна нега

 Требувањата се online (издавање по
пациент)



 Собирање податоци за потребите на
аптеките (одделенијата);

 Изготвување на спецификации;
 Распишување на тендери;
 Избор на најповолни понуди
- Набавките се вршат во период од 1-2 
месеци. Главната аптека и другите оддели
на аптеката се снабдуваат од депото за
лекови и потрошен мед. Материјал еднаш
неделно.



 Сите аптеки и организациони делови се
системски компјутерски поврзани меѓу
себе.

 Поврзани се со болничките одделенија.
 Програмска поврзаност со ФЗО.



 Компјутерската програма е унифицирана, 
наменета и адаптирана за болнички аптеки

 Пружа достапност до информации за секој лек:
 Индикации и контраиндикации;
 Предвиден режим на издавање;
 Дефицитарност на лекови;
 Доплата, и тн.

 Проверка на досието на секој пациент и писмено
образложение од докторот (рапорт) за барање
на специфичен лек, со приложени
лабораториски или други резултати.



 Контрола на потрошувачката со
споредување на претходното требување
за пациентот;

 Издавање на антибиотици со приложен
антибиограм;

 Електронски извештај (рапорт) до
подрачната единица на ФЗО за скапите
лекови



 Фармацевтот – специјалист има големо
влијание врз издавањето и
препишувањето на лекови и потрошен
медицински материјал.

 Врши контрола на истото и постои
механизам да го стопира издавањето на
непотребен, неправилно побаран или
погрешно дозиран лек.



 Имплементирање на софтверска програма
во која ќе се применат позитивните сугестии
видени во болничката аптека;

 Воведување на позитивни промени во
начинот на работа;

 Зголемување на соработката и
комуникацијата меѓу фармацевтот-
специјалист и докторот;

 Заштеда на лекови и потрошен мед. 
материјал со помош на имплементацијата на
позитивните сугестии.



ИЗРАБОТИЛ:   МР. СНЕЖАНА АНЃЕЛЕСКА
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