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РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

УПРАВНИК У ГРАДСКОЈ АПОТЕЦИ ВЛАСЕНИЦА, ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА 

УСТАНОВА АПОТЕКА ХАН ПИЈЕСАК 

 

У протеклих недељу дана у апотекама најтраженији производи били 

су лекови из групе аналгоантипиретика (за смањење повишене 

температуре), препарати за јачање имунитета; као и средства за 

дезинфекцију и епидемиолошке маске за лице којих тренутно 

углавном нема у апотекама. 

Уопште, потражња за свим лековима је вишеструко порасла, што је 

ланчано условило већу потражњу из веледрогерија. Створен је 

тренутни поремећај у снабдевању тржишта али то не значи да лекова 

нема и да неће стизати. 

Последњих дана путем друштвених мрежа поред поплаве гласина и 

лажних вести, шире се и непроверене информације о 

фармакотерапији коронавирусне болести.  

Такав је случај и са онима о терапији хлорохином и њему сличним 

лековима којима је основна индикација лечење маларије уз неке 

друге специфичне индикације као што је реуматоидни артритис; а 

који иначе и нису регистровани од стране АЛИМС БИХ за наше 

тржиште, али су се раније могли набавити интервентним увозом.  

Поменутих лекова нема у апотекама у Републици Српској, а иначе они 

нису нимало безазлени и примењују се искључиво у случајевима 



када је могућа корист од примене већа од штете коју могу нанети 

пацијентима, на пример у случају животне угрожености. 

Бројни параметри утичу на ефикасност лекова у различитим 

популационим групама. КОВИД-19 је болест која се скоро јавила и за 

сада нема довољно података из великих епидемиолошких студија 

која је терапија и колико ефикасна – у питању је само емпиријска 

примена на врло малом броју пацијената, и није сигурно како би 

наша популација реаговала на исту терапију која је негде у свету 

показала делимично позитивне ефекте. Посебно истичемо да нигде 

на свету не постоје универзална решења са 100% ефикасности. 

Последњих дана због дезинформација на мрежама појачана је 

потражња за азитромицином и осталим антибиотицима. АБ су лекови 

који имају режим издавања на рецепт и нису у слободној продаји у 

апотекама. Истичемо да АБ делују искључиво на бактеријске 

инфекције и немају никаквог деловања на вирусе, па ни на вирус 

КОВИД-19, те да апсолутно нема терапијске оправданости за 

њиховом, како пацијенти наводе када их траже, „превентивном“ 

применом. 

Снабдевање апотека у тренутним условима је успорено али не и 

онемогућено, те апелујемо да пацијенти не стварају беспотребно 

залихе лекова и помоћних лековитих и медицинских средстава у 

домовима и својом рационалнијом потражњом утичу на то да лекове 

имају сви којима су неопходни. 

Сви у систему и набавке и дистрибуције и издавања лекова раде 

пуном паром и очекујемо да ће се тренутно стање ускоро 

нормализовати. 

Читав здравствени систем ради на томе да у отежаним условима што 

боље функционише и пружи потребну здравствену заштиту 

становништву.  



Фармацеутска Комора Републике Српске апелује на пацијенте да у 

овим условима имају разумевања за фармацеуте јер се не може 

свим њиховим захтевима излазити у сусрет, те да припремом 

спискова потребних лекова утичу на смањење чекања у редовима и 

што краће задржавање у апотекама; или не долазе уколико су 

болесни, како се ми (магистри фармације и фармацеутски техничари) 

не бисмо разбољевали јер немамо резервних радника који би нас 

могли заменити.  

Брините о нама да би апотеке могле да раде и да бисмо ми могли 

бринути о вама! 

Такође, молимо да се придржавате препорука добијених од 

званичних институција, породичних лекара и фармацеута, а не оних 

које износе неодговорни појединци од којих су неки, нажалост, и 

здравствени радници. 

С поштовањем, 

ФКРС 

 


