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Поводом чланка ''Апотеке пљачкају грађане'' објављеног у дневном листу „Press“ од 25.02.2010. 

године, Фармацеутска комора РС одлучно демантује наводе да апотекари широм РС наплаћују 

пацијентима услуге, да пљачкају грађане ... 

Ови непровјерени и тендециозни наводи су атак на све фармацеуте и фармацеутску струку и на 

непримјеран начин покушано је да се омаловажи и обезвриједи рад здравственог радника – 

фармацеута, који своје знање и свој рад ставља у службу пацијента. 

Рад у апотеци је сложен процес, одговоран и хуман и фармацеути добром апотекарском услугом 

и високим стандардима креирају и преузимају одговорност за најбитнију и најосјетљивију 

људску потребу – очување и унапређење здравља сваког појединца. 

Фармацеут не издаје само лијек на рецепт, већ има и информативну и едукативну улогу у ланцу  

пацијент - болест – лијек. Услугу издавања лијека на рецепт апотекама по склопљеном уговору 

плаћа Фонд здравственог осигурања и та услуга се НЕ МОЖЕ наплаћивати од пацијената. 

Чињеница је да сам изглед фискалног рачуна, који се обавезно даје пацијенту у апотеци је доста 

сложен, али је јасно да пацијент плаћа само ставку – ГОТОВИНА. 

Поводом наведеног случаја, Фармацеутска комора је контактирала директорицу ЗУ Апотека 

'Требиње', мр Љиљану Драговић и она је демантовала наводе из дневног листа „Press“ и о томе 

писану изјаву послала Фонду здравственог осигурања РС и Фармацеутској комори РС. 

У склопу Фармацеутске коморе активно ради и комисија за етику, деонтологију и стручни 

надзор, која је обавила контролу у више апотека по регијама широм РС, а надзор ће бити 

обављен и у наведеној апотеци. Уколико буде елемената који указују на непоштовање законских 

прописа, на злоупотребу етичког и деонтолошког кодекса од стране фармацеута, Комора ће 

покренути поступак пред Судом части у складу са својим надлежностима. 
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