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I. NABAVA, PREVZEM IN HRANJENJE ZDRAVIL 
1. Zdravila naročamo za vsakega stanovalca posebej na osnovi predpisanih e-receptov 

(praviloma v splošni ambulanti doma). V posameznih primerih zdravila lahko predpišejo tudi 
specialisti na sekundarnem nivoju ter v primeru urgentnih stanj, dežurni zdravnik. 

2. V lekarni zdravila pripravijo za posameznega stanovalca in jih ustrezno označijo  z vsemi 
potrebnimi varnostnimi opozorili. Prinesejo jih v dom in zdravila prevzame odgovorna oseba. 

3. Seznam predpisanih e- receptov po posameznih oskrbovancih se pošlje v lekarno po 
elektronski pošti, oziroma se pošlje seznam stanovalcev, ki imajo predpisane e-recepte. Za 

posredovanje e-receptov poskrbi osebje splošne ambulante zavoda. 

4. Recepte in naročilnice za tehnične pripomočke predpisane na papirni recept damo 
zaposlenemu iz lekarne, ki prinese zdravila in jih odnese v lekarno. Oziroma kontaktiramo 

svojce in se dogovorimo z njimi, da priskrbijo ustrezne medicinsko tehnične pripomočke. 

5. Recepte v papirni obliki, na katerih so predpisane narkotične in psihotropne snovi iz skupine 
II, IIIa in IIIc Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (narkotiki), 

odgovorna oseba v domu osebno preda odgovorni osebi pogodbene lekarne ob dostavi zdravil 

v dom. Recepti oziroma naročilnice so napisane v dvojniku. 

6. Naročila tehničnih pripomočkov, zdravil brez recepta in prehranskih dopolnil za potrebe 
stanovalcev sporočimo po elektronski pošti, oziroma preko seznama, ki ga predamo 

zaposlenemu iz lekarne. 

7. Zdravila, ki so predpisana za zdravljenje akutnih bolezni se dobavijo še isti dan. Odgovorna 
oseba v splošni ambulanti pokliče v lekarno in jih opozori na omenjen recept. 

8. Zdravila prevzame odgovorna oseba. V lekarni zdravila pripravijo za posameznega stanovalca 

in jih ustrezno označijo  z vsemi potrebnimi varnostnimi opozorili. 

9. Ob prevzemu se preveri dobavnica in ustreznost predpisanih in dobavljenih zdravil.  

10. Recepte, na katerih so  predpisana samoplačniška zdravila, se posvetujemo s svojcem 

stanovalcev o nakupu zdravil in jih po predhodnem dogovoru s stanovalcem oziroma s 

svojcem posredujemo recepte oziroma naročila v lekarno, skupaj z ostalimi recepti. 

11. Zdravila se hranijo v prostoru za zdravila, v skladu s Pravilnikom o sistemu za sprejem, 

shranjevanje in sledljivost zdravil (Ul. RS št.82/15) in  navodili proizvajalca. Če pogoji 
temperature shranjevanja zdravila niso navedeni v navodilu za uporabo zdravila, na zunanji 

ovojnini navodila oziroma v povzetku glavnih značilnosti zdravila, se zdravilo shranjuje pri 

temperaturi do 25 °C, pri čemer temperatura ne sme biti nižja od 15 °C.  

12. Zdravila so razvrščena v ustreznih omarah, kjer se pripravljajo zdravila in so označena, za 
katerega stanovalca je katero zdravilo. 

13. Zdravila se hranijo v originalni nepoškodovani embalaži s priloženimi navodili za uporabo. 

14. Kadar zdravnik posameznemu stanovalcu zdravilo ukine se le tega izloči iz predala in shrani v 
omari, kjer imamo zdravila, ki so na zalogi.  
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15. Zdravila s pretečenim rokom uporabe ali poškodovana zdravila se vrne v lekarno, v zato 
namenjenemu kontejnerju, ki ga dostavijo iz lekarne. 

16. Prostor za shranjevanje zdravil je zaklenjen. V prostor za shranjevanje zdravil lahko vstopajo 

MS/ZT, diplomirane medicinske sestre.   

17. V prostoru za zdravila se dnevno spremljajo:  temperatura prostora in temperatura v 

hladilniku,  o izmerjenih vrednostih se vodi ustrezna evidenca. 

18. Prostor za zdravila mora biti ustrezno vzdrževan: redno dnevno čiščenje in razkuževanje vseh 
delovnih površin. 

II. PRIPRAVA  IN RAZDELJEVANJE ZDRAVIL 
 

Priprava, razdeljevanje in aplikacija je v pristojnosti in odgovornosti MS/ZT. 
Evidenca predpisanih zdravil za posameznega stanovalca se vodi v programu ProBit in v elektronski 

obliki. Za skladnost predpisanih zdravil v zdravstvenem kartonu stanovalca in zapisi v terapijskem 

listu posameznega stanovalca v računalniškem sistemu, skrbijo za to pooblaščeni ZT oziroma 

diplomirane medicinske sestre.  

Terapijski list se pripravi na osnovi predpisa zdravnika ob sprejemu stanovalca. Ob vsaki spremembi 

predpisa zdravil se predhodni terapijski list nadomesti z novim. 

Zdravila pripravljajo MS/ZT v dopoldanski izmeni na podlagi terapijskih listov za posameznega 

stanovalca in sicer: 

 1 MS/ZT  za stavbo A  

 1 MS/ZT za oddelka 1NB, GE in 1NC 

 1 MS/ZT za oddelka SE in MSE 

 1 MS/ZT za varovana oddelka PC. 

Pri pripravi in aplikaciji zdravil  upoštevamo pravila  10 P-jev: 

- Pravo zdravilo 

- Prava doza 

- Pravi čas 

- Pravilen način 

- Pravemu pacientu 

- Pravilo informiranja 

- Pravilo pristanka 

- Pravilo dokumentiranja 

- Pravilo opazovanja 

- Pravilo vrednotenja 
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Zdravila se pripravlja v dozatorjih, ki so opremljeni z imeni in priimki stanovalcev za naslednjih 24 ur. 

V primeru, da ima več stanovalcev isto ime in priimek dozator označimo še z datumom rojstva. 

Pripravo zdravil MS/ZT dnevno potrdijo s podpisom v Evidenco priprave zdravil. 

Dozatorji s pripravljenimi zdravili se do uporabe hranijo v prostoru za shranjevanje zdravil. 

Tako pripravljena zdravila se razdelijo stanovalcem ob predpisanem času, stanovalci, ki imajo nadzor 

nad jemanjem terapije morajo vzeti terapijo pred ZT/MS. Ostali stanovalci prejmejo terapijo v lončke 

oziroma svoje dozatorje, ki so označeni z imenom in priimkom. V primeru, da ima več stanovalcev 

isto ime in priimek njihove lonček oziroma oz. dozator označimo še z datumom rojstva. 

Zdravila se aplicira v originalni obliki, razen če ni drugače predpisano. 

Aplikacijo zdravil, ki so stanovalcem predpisana po potrebi, se z opisom stanja pri vsakem 

posameznem stanovalcu,  vpiše v raportno knjigo. 

V primeru, ko aplikacijo zdravila naroči dežurni zdravnik po telefonu, se izpolni obrazec o 

telefonskem obvestilu zdravnika, opis težav zaradi katerih je bil klican dežurni zdravnik. Aplikacijo 

zdravila se vpiše v raportno knjigo. O izvedeni aplikaciji se obvesti zdravnika v prvi naslednji 

ambulanti. 

Dozatorji in lončki s pripravljenimi zdravili morajo biti ves čas pod nadzorom MS/ZT. 

Za čiščenje in razkuževanje dozatorjev, tas in ostalih pripomočkov, ki se jih uporablja pri pripravi in 

razdeljevanju zdravil so odgovorni ZT vsak na svojem oddelku. Čiščenje se opravi sproti. 

 

III. RAVNANJE Z ZDRAVILI, KI VSEBUJEJO NARKOTIČNE IN 
PSIHOTROPNE SNOVI 

 

Zdravila, ki vsebujejo narkotične in psihotropne snovi se shranjujejo v sefu, ki je nameščen v prostoru 

za shranjevanje zdravil. Sef je zavarovan s ključem, katerega imajo samo DMS. 

Nabava, poraba in zaloga zdravil, ki vsebujejo narkotične in psihotropne snovi se beleži v »Knjigo 

narkotikov«. Knjiga narkotikov ima oštevilčene strani.  Evidenca nabave in izdaje zdravil se vodi 

sproti. Evidenca za posamezno vrsto zdravila obsega: 

 

- Datum dobave in količino ter obliko dobavljenega zdravila 

- Ime in priimek stanovalca, ki mu je bilo zdravilo izdano, 

- Količino izdanega zdravila, 

- Količino zdravila, ki je še ostalo v sefu, 

- Podpis izdajatelja zdravila. 
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IV. KAZALNIKI KAKOVOSTI 
 

1. Delež pravilno pripravljenih zdravil 

2. Število neljubih dogodkov – zamenjave zdravil 

3. Delež pravilno zabeleženih aplikacij zdravil po potrebi 

 

Nadzor se izvaja z neposrednim opazovanjem in pregledom dokumentacije v skladu z letnim planom 

internih nadzorov. 
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