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АКЦИОНИ ПЛАН ФИП-А 
Подршка фармацеутима и 
фармацеутском особљу који су прва 
линија одбране од корона 
вируса/COVID-19  
 
Апотеке су често прво место где долазимо у контакт са 
здравственим системом. У неким деловим света, ова чињеница је и 
више него истинита. Пошто су болнице и остале здравствене 
установе суочене са збрињавањем великог броја пацијената 
оболелих од COVID-19, а државе широм света су ограничиле 
свакодневне активности само на оне најпотребније, апотеке су 
постале још значајније установе где су доступни лекови и где се могу 
добити савети по питању здравља.  
 
Сада се види јасније него икад колико је драгоцена услуга коју 
пружају заједницама фармацеути и фармацеутско особље као и 
колико њихов предан рад има важан допринос у смањењу притиска 
на здравствене системе широм света током пандемије корона 
вируса/ COVID-19. 
 
Фармацеути запослени у јавној апотеци, болничким апотекама и 
лабораторијама за медицинску биохемију су укључени у превенцију 
ширења новог корана вируса тако што дају савете и подржавају све 
мере које спроводе здравствени системи у борби против инфекције. 
Широм света наше колеге обезбеђују да пацијенти, посебно они који 
су најрањивији добију своје лекове и поред карантина и забране 
кретања. Фармацеути обезбеђују сигуран и ефикасан ланац 
снабдевања лековима и медицинским средствима, тако да чак и 
сами израђују средства за дезинфекцију да би се надоместила 
њихова несташица.  
 
Светско удружење фармацеута (ФИП) чији су чланови више од 150 
националних фармацеутских удружења широм света, позива владе 
држава и остале заинтересоване стране које могу да подрже 
фармацеуте и њихове сараднике као кључне учеснике ове светске 
здраствене кризе, како би људи и у наредним недељама и месецима 
могли на њих да рачунају.  
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ФИП позива да се предузму следеће мере: 
 

1. Препознати фармацеуте и фармацеутско особље као 
кључну радну снагу и укључити их у хитне протоколе, 
дозволити им кретање током забране и обезбедити бригу 
о њиховој деци ако предшколске и школске установе не 
раде. 
 

2. Обезбедити запосленима у апотеци одоговарајућу 
заштитну опрему према ФИП-овим препорукама 
“Коронавирус SARS-CoV-2/COVID-19 пандемија: 
Информације и привремене смернице за фармацеуте и 
сараднике” у складу са препорукама Светске Здравствене 
Организације. 
 

3. Укључити особље у апотеци у групу здравствених радника 
и осталих запослених који су неопходни да 
раде током пандемије да сви буду обавезно тестирани на 
корона вирус/COVID-19. 
 

4. Пружити логистичку и новчану подршку за кућну 
доставу лекова и медицинских средстава посебно високо 
ризичним групама, као што је старија популација, 
пацијенти са незаразним болестима и пацијенти који су 
ослабљеног имуног система (урођено или стечено), којима 
се саветује да остану код куће. Достава лекова на овакав 
начин се може урадити поштанском службом или неким 
другим предузећима која пружају логистичке услуге. 

 
5. Омогућити финансирање пружања осталих 

фармацеутских услуга пацијентима који морају да остану 
код куће. 
 

6. Омогућити раније прописивања рецепта, снабдевање 
већим количинама лекова и хитне испоруке без рецепта, 
посебно пацијентима са хроничним незаразним 
болестима, који су високо ризична група за COVID-19, а 
све у сарадњи са одговорним лицима у ланцу снабдевања 
лековима. Овај поступак се мора урадити постепено да би 
се избегла несташица лекова и могућ притисак на особље 
у апотеци које већ довољно напорно ради да одговори на 
пандемију COVID-19. 
 

7. Истаћи лекове за које постоји могућност да дође до 
несташице и направити план у циљу ублажавања 
недостатка као што је овлашћивање фармацеута којима је 
то дозвољено законом да изврше замену терапије без 
одобрења лекара. 
 

8. Дозволити јавним апотекама да лекове које обично издају 
ванболничким пацијентима болничке апотеке, могу да 
издају и јавне апотеке, а све у циљу да пацијенти не 
морају да одлазе до болница и да праве непотребан 
додатан притисак на болничке апотеке. 
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9. Дозволити фармацеутском особљу да спроведе 

свакодневне задатке у апотеци од куће, ако је потребно и 
коришћењем видео-позива за пружање савета. 
 

10. Држава и послодавци морају да омогуће да фармацеути 
добију одговарајуће време за паузу током смене и 
слободно време између две смене  како би могли да 
наставе са пружањем фармацеутске здравствене 
заштите. 
 

11. Објављивање свеобухватних потреба за преусмеравањем 
фармацеута и фармацеутских техничара који су потребни 
на првој линији одбране како би се могло у овом тренутку 
одговорити на велику потражњу у апотекама. 
 

12. Пошто студенти фармације и стажисти дају важан 
допринос здравственом систему где је могуће укључити их 
у бригу о пацијенту. 
 

13. Даље улагање у инфраструктуру за имунизацију 
одраслих, како би се здравствени системи припремили за 
масовну имунизацију против COVID-19 када вакцина буде 
доступна. Да би се могућности повећале владе држава би 
требале да размотре ажурирање постојећих прописа и 
омогућиле фармацеутима да учествују у имунизација 
одраслих особа против болести за које се превентива 
врши вакцинацијом, укључујући и COVID-19 када то буде 
могуће. 
 

14. Дати овлашћења и користити мрежу апотека за масовна 
тестирања становништва, у одређеним заједницама након 
усвајања протокола заснованих на доказима за употребу 
брзих тестова за COVID-19. 
 

15. Овластити фармацеуте да тестирају и лече здравствена 
стања која имају сличне симптоме као  COVID-19, попут 
стрептококних инфекција, да би се омогућило лекарима 
специјалистима да се усредсреде само на лечење 
пацијената са COVID-19. 
 

16. Финансирати континуирану едукацију о заразним 
болестима и брзим рекацијама како би се омогућило да 
фармацеути буду у току са клиничким и регулаторним 
променама. 
 

17. Владе држава морају да пруже најновије, тачне и 
свеобухватне клиничке информације о COVID-19. 
 

18. Убрзати лечење COVID-19 вакцинацијом и поступцима 
заснованим на доказима који примењују систематски и 
глобално повезани приступ, омогућавајући прикупљање, 
приступ и дељење података и потпуно коришћење 
стручности фармацеута у науци и пракси. 
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19. Успостављање одговарајућих сервиса за подршку 

менталном здрављу фармацеута и фармацеутског 
особља. Већ смо сведоци да су у свету фармацеути 
преминули због коронавируса/COVID-19. Многи 
фармацеути ће имати пацијенте који ће изгубити битку 
због инфекције овим вирусом. 
 

20. Омогућити финансијску помоћ апотекама у случају да 
тренутно буду затворене услед здравствених разлога. 
 

21. Фармацеутска удружења која на нивоу државе окупљају 
чланове из струке запослене у јавним апотекама, 
образовању, велетрговинама, индустрији и болницама да 
свеобухватно и солидарно одговоре на пандемију 
узроковану COVID-19. 
 

22. Препознати важност међународне сарадње у борби 
против пандемије корона вируса/COVID-19. 
 

23. Владе и међународне организације као што су UN 
(Уједињене Нације), WHO (Светска Здравствена 
Организација), UNICEF (Дечији Фонд Уједињених Нација), 
UNHCR (Високи Комесаријат Организације Уједињених 
Нација за Избеглице) и UNESCO (Организација 
Уједињених Нација за Образовање, Науку и Културу), 
заједно са филантропским светским удружењима сарађују 
и учествују на успостављању механизма финансирања 
како би се осигурало да земље у развоју имају потребну 
заштитну опрему, редовно снабдевање и извор средства 
за јачање сопствених здравствених и образовних система. 

 
Горе наведене мере су хитно потребне да би се људима широм 

света обезбедио континуитет у фармацеутској нези и због тога 

да фармацеути имају још већи допринос у борби против 

коронавируса/COVID-19.  
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Овај документ је са енглеског језика превео мр фарм. Чакар Урош. 
У случају било какве разлике између два текста главни је 
оригинални ФИП-ов документ на енглеском језику.  


