HRVATSKA LJEKARNIČKA KOMORA
Martićeva 27/II, Z A G R E B
Zagreb, 24. ožujka 2017.
IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA O RADU HRVATSKE LJEKARNIČKE KOMORE ZA
RAZDOBLJE
od 23. veljače 2017. do 28. ožujka 2017.

DORH
Komora je 15.02.2017. podnijela kaznenu prijavu protiv Branislava Šutića, iz Otočca,
ravnatelja Doma zdravlja Otočac jer je po njegovom nalogu od 19.01.2016. – 13.08.2016.
neovlašteno korištena CEZIH kartica koja pripada Beti Janevskoj, koja je u razdoblju od
19.01.2016.g. pa do 13.08.2016.g. koristila porodiljni dopust, pa je na taj način obavljan
promet na malo lijekovima i medicinskim proizvodima, homeopatskim proizvodima,
dječjom hranom i dijetetskim proizvodima, kozmetičkim i drugim sredstvima. Dakle,
BRANISLAV ŠUTIĆ, pomogao je da zaposlenik Doma Zdravlja Otočac, koji nema
propisanu stručnu spremu pruža ljekarničku pomoć, pa je time počinio kazneno djelo iz
članka 38. Kaznenog zakona u vezi s člankom 55.st. 1. Zakona o ljekarništvu i članka
184.st.1. Kaznenog zakona.
06.03.2017. podnijeta je prijava protiv internet stranice Hrvatske ljekarne.
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Sastanci: U ovom razdoblju nije održan sastanak s predstavnicima MZ.
Dopisi:
21.02.2017. Komora je MZ sukladno dogovoru sa sastanka održanog 14.02.2017. uputila
dopis vezano za Probleme u specijalističkom usavršavanju magistara farmacije.
28.02.2017. MZ je dostavljeno izvješće za 2016. o obavljenom stručnom nadzoru.
01.03.2017. Komora je uputila MZ-u dopis s prijedlogom da se Neven Milčić mag.pharm.,
specijalista ispitivanja i kontrole lijekova, iz HALMED-a briše s predložene Liste glavnih
mentora radi odlaska u mirovinu.
02.03.2017. Komora je iz MZ zaprimila obavijest vezano za prijavu koju je podnijela na
dostupnost i prodaju Prostamol uno kapsula, proizvođača Berlin – chemie, putem on line
ljekarne ZU Ljekarne Salus, da je MZ 12.siječnja 2017. izvršilo nadzor navedene internetske
stranice, te u skladu sa svojom nadležnošću zabranila ZU Ljekarne Salus nuđenje lijekova
na prodaju na daljinu putem interneta, te je 16.02.2017. utvrdilo da je navedena ljekarna
postupila prema rješenju farmaceutske inspekcije od 01.02.2017.
06.03.2017. Komora je podnijela prijava na dostupnost i prodaju hrane za posebne
medicinske potrebe i medicinskih proizvoda putem stranice www.njuskalo.hr.

10.03.2017. Komora je prema MZ uputila dopis vezano za promet biocidima koji sadrže
opasne kemikalije s prijedlogom brisanja obveze edukacije za odgovornu osobu.
13.03.2017. Komora je MZ uputila dopis vezano za zamjenjivost generičkih lijekova s
požurnicom za donošenjem mjerila za utvrđivanje međusobne zamjenjivosti lijekova, kako
bi HALMED, sukladno istom, mogao izvršiti svoju obvezu i donijeti popis međusobno
zamjenjivih lijekova.
13.03.2017. Komora je MZ uputila dopis s prijedlogom izmjena i dopuna Pravilnika o
mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept (ključne
stavke: traži se mogućnost izdavanja lijekova na recepte iz Srbije, BiH te Crne Gore, kao i
mogućnost zamjene lijeka u ljekarni).
13.03.2017. Komora je MZ uputila dopis vezano za Serijalizaciju lijekova s prijedlogom
da se organizira zajednički sastanak predstavnika MZa, HZZOa i HLJK, na kojem bismo
prenijeli glavne značajke te obveze svih dionika, kao i rokove koji su pred nama, a sve s
ciljem da se akti EU Komisije pravovremeno sprovedu.
20.03.2017. Komora je zaprimila poziv iz MZ za održavanjem sastanka s državnim tajnikom
vezano za problem serijalizacije.
15.03.2017. Komora je iz MZ zaprimila odgovor vezano za dopis koji je Komora uputila
vezano za problematiku osiguravanja zdravstvenog kadra, odnosno magistara farmacije
prema važećim pozitivnim propisima, prije svega u vrijeme korištenja godišnjih odmora kao
i u ruralnim područjima. Detaljnije obrazloženje će se dati na sjednici Vijeća Komore.
Odgovor je objavljen na web stranici Komore.
15.03.2017. Komora je MZ uputila dopis vezano za znak zelenog križa na nespecijaliziranoj
trgovini na veliko BAUERFEIND d.o.o., Spinčićeva 2B, Split.
21.03.2017. Komora je iz MZa na mišljenje zaprimila Pravilnik o akreditacijskim
standardima za bolnice. Isti je proslijeđen Povjerenstvu za bolničko te onkološko
ljekarništvo.
21.03.2017. Komora je MZu uputila prigovor na rješenje o preseljenju ljekarne Pablo u
Samoboru, u kojem traži da MZ poništi navedeno rješenje i donese novo kojim se odbija
navedeni zahtjev za preseljenje ljekarničke podružnice ZU Ljekarne Pablo.
Naime, Komora je u navedenom postupku dala negativno mišljenje budući nisu ispunjeni
uvjeti preseljenja ljekarne od 10% sukladno Pravilniku osnivanju ljekarni, a MZ je izdalo
rješenje kojim se omogućuje takvo preseljenje.
Komora je o istom obavijestila i zainteresirane strane.

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE
02.03.2017. Komora je uputila dopis MZOE vezano za uključivanje Hrvatske ljekarničke
komore u izradu Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
02.03.2017. Komora je uputila dopis MZOE vezano za Tumačenje propisa vezanih uz
sakupljanje farmaceutskog otpada u ljekarnama.
MUP
06.03.2017. Komora je podnijela prijavu na dostupnost i prodaju hrane za posebne
medicinske potrebe i medicinskih proizvoda putem stranice www.njuskalo.hr.
HZZO
Dopisi:
28.02.2017. Komora je HZZO-u dostavila dopis vezano za Nacrt Odluke o osnovama za
sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja,
sukladno zaključcima i odluci Vijeća komore od 23.02.2017.:
Opće primjedbe:
1. Predlažemo da koeficijent za šifru postupka LJ100 – izdavanje lijeka, medicinskih i
drugih proizvoda (po receptu) bude 0,22
2. Predlažemo da koeficijent za šifru postupka LJ101 – Izdavanje lijeka koji sadrži
opojne droge i psihotropne tvari propisanog na poseban recept (po receptu) bude
0,26
3. Predlažemo da se postupak šifre „LJ100 - Izdavanje lijeka, medicinskih i drugih
proizvoda“ primjenjuje i na izdavanje medicinskih proizvoda (ortopedskih
pomagala) na doznake po svakoj stavci pomagala/doznake te iznosi 0,22.
4. Predlažemo da se prema prijedlogu Hrvatske ljekarničke komore uvedu novi
postupci i razine potrebni za izradu i izračun cijena magistralnih pripravaka na Listi
lijekova.
5. Predlažemo da se prema prijedlogu Hrvatske ljekarničke komore uvedu novi
postupci za izdavanje lijekova za koje su potrebni posebni uvjeti čuvanja (lijekovi
koji se čuvaju na temperaturi 2-8°C, 8-15°C) LJ108, LJ109 za izdavanje lijekova
strancima, LJ110 za izdavanje lijekova koji su na Liste lijekova Zavoda uvršteni pod
nezaštićenim imenom, LJ111 za izdavanje lijekova u provođenju preventivnih
programa, LJ112 za izdavanje magistralnih pripravaka te LJ113 za izdavanje
antineoplastika.
Primjedba na članak 14.
Predlaže se u posebnu Odluku uvrstiti i ljekarne, radi specifičnih i otežanih uvjeta rada u
ljekarnama na područjima gdje postoje veća odstupanja u organiziranju zdravstvene zaštite
kao što su ruralna područja i otoci.
Primjedba na članak 91.
Predlaže se dodati novi stavak koji glasi:
Cijena pomagala koji se izdaju temeljem potvrde utvrđuje se na osnovi cijene iz liste
pomagala koju pokriva obvezno zdravstveno osiguranje i cijene usluge izdavanja

obračunate u skladu s popisom dijagnostičko-terapijskih ljekarničkih postupaka.
U tablici „Ljekarnička djelatnost – Popis postupaka I razine“
1. za šifru LJ100 u nazivu postupka iza riječi u zagradi „po recept“ dodati „i stavci
doznake“
2. za šifru LJ100 koeficijent „0,1277“ zamijeniti koeficijentom „0,22“
3. za šifru LJ101 koeficijent „0,1277“ zamijeniti koeficijentom „0,26“
4. iza šifre LJ107 u tablici dodati sljedeće šifre :
Šifra
postupka

Naziv postupka

LJ108

Izdavanje lijeka za koji su potrebni posebni uvjeti
0,38
čuvanja (temperatura 2-8°C, 8-15°C)

LJ109

Izdavanje lijeka strancima

LJ110
LJ111

Koeficijent

0,38

Izdavanje lijekova koji su na Listi lijekova Zavoda
0,26
uvršteni pod nezaštićenim imenom
Izdavanje lijekova u provođenju preventivnih
0,26
programa

LJ112

Izdavanje magistralnog pripravka

0,26

LJ113

Izdavanje antineoplastika

0,38

LJ114

Vaganje ili mjerenje jednog sastojka (do 1000 g)

0,06

LJ115

Miješanje dvije ili više tekućina (do 1000 g)

0,10

LJ116

Otapanje ljekovitih tvari zajedno s dekantiranjem i
0,23
filtriranjem (do 1000 g)

LJ117

Izrada kapi za oči (izotoničnost i sterilizacija)

1,00

LJ118

Miješanje prašaka (do 300 g)

0,66

LJ119

Podjela prašaka do 5 g (1 kom)

0,02

LJ120

Izrada linimenta, masti, pasta, krema i tekućih pudera
0,60
(do 300 g)

LJ121

Izrada želatina (do 300 g)

0,80

LJ130

Punjenje (1sc)

0,05

LJ131

Izrada pasta 1000 g

1,04

LJ132

Izrada ljekovitih otopina miješanjem (do 1000 g)

0,23

LJ133

Izrada ljekovitih otopina otapanjem (do 1000 g)

0,31

LJ134

Izrada masti, emulzija, otopina, tekućih pudera (do
0,88
1000 g)

13.03.2017. Komora je dostavila v.d. ravnatelju HZZO-a zamolbu vezano za sastanak na
kojem bismo nastavili s pregovorima odnosno dogovorili uvjete daljnje suradnje s
ljekarnama u dijelu provođenja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
13.03.2017. Komora je dostavila v.d. ravnatelju HZZO-a prijedlog da se organizira
zajednički sastanak predstavnika MZa, HZZOa i HLJK, na kojem bismo im prenijeli glavne
značajke te obveze svih dionika u projektu serijalizacije, kao i rokove koji su pred nama, a
sve s ciljem da se akti EU Komisije pravovremeno sprovedu.
LISTA LIJEKOVA
Izdavanje Caphosola - Inspekcija HZZOa je u provedenim nadzorima u ljekarnama
utvrdila da se na recept HZZOa pod generičkim imenom „umjetna slina“, šifra A01AD11
751, izdaje pripravak Caphosol. Obzirom da se radi o pripravku koji je registriran kao
medicinski proizvod, a ne kao lijek, te se isti na listi lijekova HZZOa ne nalazi pod
trgovačkim imenom, upitno je hoće li ga HZZO pokrivati. Prema stavu HZZO-a na šifru
A01AD11 751, umjetna slina, uz indikaciju/smjernicu „Za bolesnike kojima je
kserostomija posljedica kemoterapije, radioterapije ili Sjogrenovog sindroma“ na teret
HZZOa može se izdati samo lijek iz uvoza - Glandosane. Ovaj prijedlog je ipak povučen
pa ljekarne i dalje mogu izdavati Caphosol na teret HZZO-a
Komora je HZZO-u uputila prijedlog rješenja izdavanja Moviprema na kupovnicu:
Pacijentu u programu prevencije automatski se generira kupovnica (kao podsjetnik ) i Krecept, doktor iz ZJZ piše kupovnicu i generira K-recept (a ne obiteljska medicina).
K-recept ima, kao i elektronički recept, ograničenje od 15 dana nakon čega se briše s
Ceziha, tj. nije više dostupan.
SITUACIJA 1
Pacijent dolazi u ljekarnu s kupovnicom, ljekarna povlači K-recept, izdaje Moviprep bez
doplate, te HZZOu fakturira K-recept i prilaže obvezno kupovnicu uz fakturu
SITUACIJA 2
Pacijent dolazi u ljekarnu s kupovnicom, K-recept nije dostupan, jer je prošlo više od 15
dana od propisivanja (ili nije niti generiran), ljekarna izdaje Moviprep bez doplate i šalje
fakturu HZZO-u uz koju je priložena kupovnica
SITUACIJA 3
Pacijent dolazi u ljekarnu bez kupovnice, ali na Cezihu je dostupan K-recept, ljekarna ne
može izdati Moviprep jer postoji mogućnost da je pacijent temeljem kupovnice već
preuzeo u drugoj ljekarni Moviprep te HZZO ljekarni neće platiti račun za Moviprep.
Također, HZZO je objavio poseban slog računa i podataka za medij za preventivne
programe, i dio podataka nije jednak podacima za ostale recepte, što dodatno generira
ljekarnama probleme.

Rješenje 1
Ukinuti ograničenje za K-recept za rok valjanosti od 15 dana pa se HZZOu može fakturirati
samo K-recept, a ne kupovnica.
Rješenje 2
Postupati da je samo kupovnica dokument temeljem kojeg se može fakturirati HZZO-u.
28.02.2017. Komora je iz HZZO zaprimila dopis s upitom da im se dostave recepture za
magistralne pripravke s liste lijekova pod šiframa:
B05BA10 021, B05BA10 022, B05BA 10 023, B05BA10 024; s obzirom na prijedlog
Klinike za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, za povišenjem cijena magistralnih
pripravaka. Komora je od Povjerenstava za bolničko ljekarništvo te magistralne pripravke
zatražila mišljenje te je u kontaktu s kolegama koji su nas detaljno upoznali sa svojim
prijedlogom i izračunima.
SERIJALIZACIJA LIJEKOVA
U Komori je 27.02.2017. održan sastanak predstavnika dionika u projektu serijalizacije
lijekova, čija nas implementacija očekuje u naredne dvije godine, s punom produkcijom od
09.02.2019.g.
Uz HLJK (predsjednik i glavna tajnica), HUP – Udruga ljekarni (D.Petek) te UPUZ
(D.Katavić) sudjelovali su predstavnici IF!, HUP-Udruga proizvođača lijekova te HGK
Udruženje trgovine na veliko farmaceutskim proizvodima i ortopedskim pomagalima.
Na sastanku je HLJK još jednom zatražila, sukladno odluci Vijeća Komore, uključivanje u
punopravno članstvo u Nacionalnoj organizaciji za provjeru lijekova u RH (tzv. NMVO)
koja će biti odgovorna za cijeli sustav serijalizacije odnosno autentifikacije lijekova, a kako
bi zaštitila interese i prava ljekarnika/ljekarni. HLJK je ponudila da članarina za
punopravno članstvo iznosi 3.500 € godišnje po dioniku te mogućnost da Komora iznajmi
Urede na III katu za potrebe projekta. Konačan odgovor ostala tri dionika se očekuje.
BEZRECEPTNI LIJEKOVI
27.02.2017. održan je sastanak predstavnika Komore i tvrtke Bayer OTC vezano za
povlačenje zahtjeva za promjenom režima bezreceptnog lijeka acetilsalicilatne kiseline. Na
sastanku je predloženo da Bayer odustane od promjene režima na 6 mjeseci, a da će Komora
pokrenuti postupak promjene režima bezreceptnih lijekova u prvom redu paracetamola i
ibuprofena s ostalim proizvođačima BR lijekova.
Službena potvrda Bayera nije stigla već je zatražen novi termin sastanka.
10.03.2017. Komora je uputila dopis Plivi u kojem je pozdravila odluku Plive o povlačenju
zahtjeva za promjenu mjesta izdavanja lijekova s djelatnom tvari acetilsalicilatnom
kiselinom te izrazila interes za daljnju suradnju.
13.03.2017. upućen je poziv za održavanjem sastanka Belupu i Sandozu vezano za
bezreceptne lijekove, kako bismo zajednički pronašli rješenja za buduće izazove vezane za
bezreceptne lijekove, kao i za druga područja. Za termin sastanka predložen je utorak,

28.03.2017. u prostorima Hrvatske ljekarničke komore, Martićeva 27. Povratni odgovori
nisu stigli.
BIOCIDI
U privatnoj ljekarni „Ljekarna Mirjana Kovač, mr.pharm i Marija Drakulić, mr.pharm.,
Čakovec, D.Cesarića 5 izvršen je ciljani nadzor nad prometom biocidnih pripravaka od
strane sanitarnog inspektora. Iz zapisnika se zaključuje da su svi pregledani proizvodi
propisno deklarirani i u važećim rokovima trajanja te da ljekarna posjeduje sigurnosnotehničke listove za navedene proizvode. Promet nadziranih biocidnih proizvoda je u skladu s
zakonskim odredbama.
SURADNJE
 FBF
20.02.2017. – FBF je dostavio izvješće o usporedbama obrazovnih programa u okviru
procesa priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija od strane HLJK u razdoblju
14.12.2015. – 07.11.2016. Uz izvješće dostavljen je račun u iznosu od 62.000 kn kao
naknada za usporedbu programa.
FBF je dostavio recenziju materijala „Preporuke za probir i kontrolna mjerenja u
ljekarničkoj praksi“ i „Obrasci za strukturirani razgovor s pacijentima u procesima
ljekarničke skrbi“ te „Protokoli druge razine ljekarničkih dodatnih usluga“. Recenzija je
poslana Povjerenstvu za unaprjeđenje ljekarničke djelatnosti i Povjerenstvu Leonardi na
daljnje postupanje.
27.02.2017. - FBF je dostavio Komori zamolbu za donacijom povodom obilježavanja
135.obljetnice osnutka.
09.03.2017. Komora je zatražila sastanak s FBFom vezano za priznavanje inozemnih
stručnih kvalifikacija iz 3.zemalja.
 SURADNJA SA STUDENTIMA FBFa
07.03.2017. posjet studenata iz Niša, Srbija i CPSA uredu Komore
09.03.2017. sudjelovanje T. Govorčinović kao člana žirija u natjecanju studenata FBF u
konzultacijskim vještinama
 HFD
27.02.2017. – na poziv HFD predsjednik HLJK nazočio je svečanom obilježavanju 70
godina djelovanja HFD-a.
 HALMED
06.03.2017. Komora je podnijela prijavu na dostupnost i prodaju hrane za posebne
medicinske potrebe i medicinskih proizvoda putem stranice www.njuskalo.hr.

10.03.2017. Komora je uputila dopis HALMED-u u svezi otvaranja specijaliziranih
prodavaonica te izrazila nezadovoljstvo struke radi uvjeta osnivanja i poslovanja
specijaliziranih prodavaonica za promet lijekovima i medicinskim proizvodima na malo na
način koji sugerira da se radi o ljekarni. Prema saznanjima Komore u Zagrebu se planira
otvoriti još jedna specijalizirana prodavaonica za lijekove, stoga Komora traži strogu
provedbu odredaba Pravilnika o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim
prodavaonicama za promet na malo lijekovima (Narodne novine broj:122/14) u dijelu koji
se odnosi na prostor i radnike za specijalizirane prodavaonice.
14.03.2017. je na okruglom stolu u okviru Konferencije o medicinskim proizvodima
sudjelovala Ana Galić Skoko (umjesto T.Govorčinović).
20.03.2017. HALMED je dostavio nacrt Sporazuma o poslovnoj suradnji vezano za tiskanje
knjige IDENTIFIKACIJA LJEKOVITIH DROGA: makroskopski, mikroskopski i
histokemijski pregled (Ljekarnički priručnik 6), autora prof. dr.sc. Vladimira Grdinića i
mr.sc. Marine Kukalj Banović.
 HLK
02.03.2017. Komora je sukladno odluci Vijeća Komore uputila dopis HLK vezano za
osnivanje Koordinacije komora u zdravstvu.
 PGEU
Glavna tajnica je prisustvovala sastanku izvršnog odbora te skupštini. Glavna tema je bio
test proporcionalnosti koji se donosi na regulirane profesije te glavna skupština u lipnju. Uz
to, dane su informacije o problematici kojom se PGEU trenutno bavi: među ostalim
serijalizacija lijekova, VAT, veterinarski lijekovi, upitnici o ljekarničkim uslugama te
nestašici lijekova.
 UPUZ
U Hotelu Antunović u Zagrebu je 1. ožujka 2017. održano Savjetovanje na temu novog
Zakona o javnoj nabavi i njegovoj primjeni u zdravstvu u organizaciji Udruge poslodavaca u
zdravstvu (UPUZ). Radi se o Zakonu prema kojemu ustanove zdravstvenog sustava provode
natječaje za nabavu roba i usluga na temelju ekonomski najpovoljnije ponude koja nije
nužno i najjeftinija. Što novi Zakon znači za ljekarništvo, prisutnima je prenio predsjednik
Hrvatske ljekarničke komore Mate Portolan, mag. pharm. te prof. dr. sc. Vesna Pavlica,
mag. pharm. ispred Sekcije za onkološku farmaciju Hrvatskog farmaceutskog društva.
 Farmaceutska komora Srbije
Na svečanom obilježavanju 20 godina osnivanja i postojanja Farmaceutske komore Srbije
koje se održalo 24.02.2017. HLJK je predstavljao Ante Mandić.
 Koordinacija komora jugoistočne Europe
25.02.2017. je u Beogradu održan sastanak predstavnika Koordinacija komore jugoistočne
Europe u kojem je HLJK prihvatila status promatrača. Na sastanku je, kao predstavnik
HLJK, sudjelovao Ante Mandić.

OSTALE AKTIVNOSTI
 MEDIJI
U ovom razdoblju objavljeni su tekstovi vezano za sljedeće teme:
- Nedostatak kadrova u zdravstvu – Hoćemo li ostati bez liječnika i farmaceuta – Glas
Slavonije
- Dugovi u zdravstvu – Veledrogerije zarađuju na dugovima – Večernji list
- Potrošnja lijekova i ključne mjere reforme u zdravstvu – Jutarnji list
- Nadzor nad radom HLK
- Serijalizacija lijekova
 HLADNI LANAC
01.03.2017. Komora je uputila dopis veledrogerijama vezano za probleme povrata lijekova u
hladnom lancu. Obavijest dostupna na web stranici Komore.
 TRIGLAV OSIGURANJE
Nastavno na dobivene informacije da Triglav osiguranje ljekarnama ne dostavlja ugovore na
koje je HLJK dala suglasnost, na web stranici Komore objavljeno je još jedno upozorenje
članovima te je Triglavu upućeno upozorenje o istom.
 NEWSLETTERI
U ovom razdoblju Komora je uputila 7 newslettera svojim članovima.
 BILTEN
U pripremi je novi Bilten 1/2017 koji bi sadržavao i anketu o tiskanju u elektroničkom
obliku



STRUČNI SKUPOVI
PUBLIC HEALTH HUB 2017.
HLJK je bila partner organizatoru udruzi PIN za zdravlje, Medicinskom fakultetu u
Zagrebu, u edukacijskoj radionici o upravljanju zdravstvom (stewardship) održanoj u
Dubrovniku 16. i 17. ožujka 2017. na temu razvoja prakse ljekarničke skrbi u Hrvatskoj.
HLJK je na sudjelovanje pozvala i FBF te HFD; dok su na radionici su sudjelovale T.
Govorčinović i D. Jonjić.



Poslovna abeceda 7
U Poreču su 24.03. i 25.03. održana 2 tečaja za magistre farmacije u sklopu projekta PA
7, u suradnji s Medika d.d.



Hrvatsko društvo za hipertenziju
HLJK je uz Hrvatsko društvo za hipertenziju Hrvatskog liječničkog zbora suorganizator
4. Hrvatskog kongresa o hipertenziji koji će se održati u Poreču, od 30.03. do 02.04.
T.Govorčinović će sudjelovati na okruglom stolu te je u planu daljnja suradnja.

AKTIVNOSTI TIJELA KOMORE
IZVRŠNI ODBOR
15.01.2017. održana je sjednica IO sa sljedećim dnevnim redom
 Određivanje dnevnog reda za sjednicu Vijeća 28.03.2017.
 Prijedlog Pravilnika o radu povjerenstava
 Prijedlog Pravilnika o oglašavanju ljekarni
 Različito
NADZORNI ODBOR
Nije održana sjednica
Povjerenstvo za davanje mišljenja prilikom osnivanja ljekarni:
Održalo 2 e-sjednice (02. ožujka 2017. i 17. ožujka 2017.) na kojima je razmatrano:
- 1 zahtjev za osnivanje ljekarničke podružnice
- 2 zahtjeva za osnivanje zdravstvene ustanove
- 3 zahtjeva za preuzimanje ljekarničke jedinice zdravstvene ustanove
- 2 zahtjeva za preuzimanje ljekarne privatne prakse
Povjerenstvo je riješilo sve predmetne zahtjeve, osim 2 zahtjeva za preuzimanje ljekarne
privatne prakse. O navedenom će odluku donijeti Vijeće.
Povjerenstvo od siječnja '17. nije bilo u mogućnosti održati sastanak u Komori kako bi se
raspravio prijedlog Komore geodeta vezano za izmjene Pravilnika o radu Povjerenstva za
davanje mišljenja pri osnivanju ljekarni. (06.04.2016. je održana zadnja sjednica
povjerenstva u uredu Komore).
Povjerenstvo za etiku i deontologiju:
Povjerenstvo je održalo 3 sjednice:
03.-10.03.2017. održana je e-sjednica Povjerenstva na kojoj je razmatrano sljedeće: Stav
Povjerenstva za etiku i deontologiju o isticanju znaka zelenog križa na specijaliziranoj
prodavaonici BAUERFIND, 21000 Split, Spinčićeva 2B
10.-17.03.2017. održana je e-sjednica na kojoj je Povjerenstvo utvrdilo da je potrebno
Ministarstvu zdravstva uputiti prijedlog dopune Pravilnika o minimalnim uvjetima u
pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene
djelatnosti, vezan uz isticanje „zelenog križa“.
22.03. 2017. održana je sjednica u uredu HLJK
Povjerenstvo za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija:
27.02.2017. održana sjednica Povjerenstva na kojoj je razmatrano:
- obavijest o pristiglim žalbama 2 zahtjeva
- opći postupak: 7 zahtjeva
- automatski postupak: 1 zahtjev

23.03.2017. sjednica Povjerenstva na kojoj su razmatrani sljedeći zahtjevi:
- obavijest o pristiglim žalbama: 1 zahtjev
- opći postupak: 5 zahtjeva
Povjerenstvo za odnose s javnošću
08.03.2017. održana je sjednica Povjerenstva sa sljedećim dnevnim redom:
1. Djelokrug rada Povjerenstva za odnose s javnošću prema Pravilniku o radu
Povjerenstava
2. Izbor Predsjednika Povjerenstva, Zamjenika Predsjednika Povjerenstva i Zapisničara
(za Predsjednicu Povjerenstva za odnose s javnošću predložena je Maja Osenički, za
Zamjenika Predsjednika Povjerenstva predložen je Branimir Marinović te je za
Zapisničara predložena Anita Galić. Predloženo je da se o istome odluka donese na
e-sjednici.)
3. Različito (potreba organiziranja sastanaka Povjerenstva putem telekonferencija,
izmjena Internet stranice Hrvatske ljekarničke komore te praćenje broja posjeta na
stranici i primanja Newslettera, postavljanje Facebook i Linkedin stranice Hrvatske
ljekarničke komore, uspostavljanje mobilne aplikacije Hrvatske ljekarničke komore,
uspostavljanje Foruma Hrvatske ljekarničke komore, osvježivanje sadržaja Biltena ,
plan promotivnih aktivnosti, dani otvorenih vrata)
Kako na sjednici nije bilo kvoruma, radi izbora predsjednika, zamjenika i zapisničara, ured
Komore organizirao je eSjednicu.
16.-22.03.2017. održana je e-sjednica putem koje su članovi pozvani da se izjasne o
sljedećim prijedlozima:
a) za funkciju Predsjednice Povjerenstva predložena je Maja Osenički,
b) za Zamjenika Predsjednice Povjerenstva predložen je Branimir Marinović,
c) za Zapisničara je predložena Anita Galić.
Putem e-sjednice su glasovali svi pozvani članovi te su izabrani predloženi članovi Maja
Osenički za Predsjednicu Povjerenstva, Branimir Marinović za Zamjenika Predsjednice i
Anita Galić za Zapisničara.
Povjerenstvo za stručni nadzor
Nije održana sjednica.
Povjerenstvo za ekonomska pitanja
Nije održana sjednica.
Povjerenstvo za stručna i staleška pitanja
07.03.2017. održana je sjednica Povjerenstva sa sljedećim dnevnim redom:
1. Usvajanje zapisnika sa sjednice održane 1.12.2016.g.
2. Nacrt programa rada HLJK za 2017.god - usklađivanje aktivnosti

3. Revizija rada na dokumentu Dobre ljekarničke prakse
- podjela daljnjih zadataka
- prijedlog suradnje sa ostalim Povjerenstvima
4. Praćenje i mjerenje temperature u ljekarni - smjernice članstvu
5. Razno (registar lijekova u ljekarni, hrana za posebne medicinske namjene (status u
ljekarni), „zdrava hrana“ u ljekarni (proces doregistracije)?....)
Predsjednica Vijeća je radi rješavanja problema navedenih u zapisniku sa gore navedene
sjednice Povjerenstva, predsjednici Povjerenstva, Sanji Mihanović, uputila poziv za
sudjelovanje na ovoj sjednici Vijeća.
Povjerenstvo za javno ljekarništvo
24.02.2017. održana je sjednica sa sljedećim dnevnim redom:
1. Ovjera zapisnika sa zadnje sjednice
2. Donošenje plana rada ovog Povjerenstva za 2017. godinu
3. Razno
Povjerenstvo za međunarodnu suradnju
Nije održana sjednica.
Povjerenstvo za onkološku farmaciju
Nije održana sjednica.
Povjerenstvo za unaprjeđenje i regulaciju izrade i izdavanja magistralnih pripravaka
22. ožujka 2017. održana je sjednica Povjerenstva sa sljedećim dnevnim redom:
1. Informiranje o poduzetim aktivnostima
2. Rad na tekstu Pravilnika
3. Razno
Povjerenstvo Leonardi
28. veljače 2017. održana je sjednica Povjerenstva sa sljedećim Dnevnim redom:
1. Izrada obrasca za 3. razinu dodatnih ljekarničkih usluga 'Pregled terapije lijekovima
kroničnim bolesnicima'
2. Razno
Povjerenstvo za stručno usavršavanje
Održane sjednice:
27.02.2017. Povjerenstvo je razmatralo: - 16 pojedinačnih zahtjeva
- 20 zahtjeva organizatora
27.03.2017. termin za sljedeću sjednicu Povjerenstva.
Povjerenstvo za palijativnu skrb
Nije održana sjednica.

Povjerenstvo za bolničko ljekarništvo
17.03.2017. održana je sjednica Povjerenstva sa sljedećim dnevnim redom:
1. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sjednice
2. Novosti vezane uz Europsku direktivu krivotvorenih lijekova (FMD 2011/62/EU)
Izvjestitelji Darija Kuruc, Miroslav Kota
3. Plan rada za 2017 godinu
4. vođenje evidencije o prometu opojnih droga
5. različito
Povjerenstvo za unaprjeđenje ljekarničke djelatnosti
Nije održana sjednica.
Radna skupina za serijalizaciju lijekova HLJK
13.03.2017. održan sastanak radne skupine pri HLJK za serijalizaciju lijekova
Komisija za žalbe
06.-12.03.2017. održana je e-sjednica Komisije za žalbe.
U Hrvatsku ljekarničku komoru zaprimljena je žalba Lee Juretić, mag.pharm, na mišljenje
Povjerenstva za davanje mišljenja prilikom osnivanja ljekarni Hrvatske ljekarničke komore
od 03. veljače 2017., (KLASA: 510-01/17-02/01, URBROJ:330-01-17-2), koja se odnosi na
mišljenje o osnivanju ljekarničke podružnice Prima Pharme na adresi u Rijeci, Osječka 40,
preuzimanjem ljekarne privatne prakse Ane Pantelić, mag.pharm. na navedenoj adresi.
Komisija za žalbe utvrdila da je žalba Lee Juretić, osnovana.
Ispit za dobivanje Odobrenja nakon priznavanja inozemne stručne kvalifikacije
U ovom razdoblju nije bio predviđen rok.
Ispit za provjeru osposobljenosti u postupku priznavanja inozemne stručne
kvalifikacije
U ovom razdoblju nije bio predviđen rok.
I PODRUČNO VIJEĆE
13.03.2017. održan sastanak
II PODRUČNO VIJEĆE
22.03.2017. održan sastanak
IV PODRUČNO VIJEĆE
Od 15 do 17.03. održana eSjednica.
VI PODRUČNO VIJEĆE
Od 21 do 23.03. održana eSjednica.
Izvješća su dostupna na web stranici u zatvorenom dijelu za članove.
Predsjednik HLJK:
Mate Portolan, mag.pharm.

