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Универзитетскиот медицински центар во Љубљана е 
институција за јавно здравје кој врши здравствена 

дејност на секундарно и терциерно ниво, како и 
образовни и истражувачки активности. По исклучок, 
исто така, врши услуги во примарната здравствена 

заштита. 
Универзитетскиот медицински центар во Љубљана е 
најголемата здравствена установа во Словенија. На 

крајот на 2013 година, имаше УКЦ повеќе од 7700 
вработени и речиси 2.200 болнички кревети. Со овие 
броеви УКЦ  Љубљана се вбројува меѓу најголемите 

болници во Централна Европа. 
  
 



 
 

Во склоп на УКЦ Љубљана како 
организациона единица  работи  

АПТЕКА УКЦ ЉУБЉАНА. 
 Аптеката ги опфаќа областите на     

 -  набавка на готови лекови  и нивно                   
складирање, 

-набавка и издавање на лекови кои не се 
регистрирани во Словенија 

         -    производство на лекови,  
-индивидуална подготовката на лекови за 

цитостатски терапија, 
- индивидуална подготовка на целосна 

парентерална исхрана, 
 
 



-производство на инфузиони раствори 
- подготовка на лекови за издавање,  

-дистрибуција на лекови во одделенија,   
 -набавка, подготовка и издавање на 

магистрални лекови, 
-испитување во контролната лабораторија 

- водење на евиденција за подготовка и 
издавање на пациентот, 

- фармакотераписки преглед на препишаната 
терапија за секој пациент одделно, 



- преглед на можни интеракција и дополнување 
на терапијата  

-едукација на пациентот за правилно примање 
на лековите 

-советување на пациентите во однос на 
лековите 

Воглавно, се подготвува за хоспитализирани 
пациенти и оние кои имаат потреба од 

континуирана терапија по заминување од УКЦ 
Љубљана. 

 



Учествува во образованието на 
Фармацевтскиот факултет,  

Факултети за здравствени науки  
и на другите факултети. 

Учествува во додипломска и 
 постдипломска обука 

 
Фармацевтите со лекарите соработуваат во 
спроведувањето на клинички испитувања на 
лекови и истражувачки програми и проекти. 

 























 
За одлична услуга во процесот на 

производство и потрошувачката на лекови 
фармацевтите се неопходен член во  

медицинскиот тим во лекување  
на пациентите во УКЦЛ. 

 



Благодарам до Министерството за здравство за 
овозможената едукација во УКЦ Љубљана, 

се надевам дека со подобрување на 
условите,апаратурата,соработката 

 ќе може да се примени и во нашата установа.  
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