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Фармација

Потекло на зборот – од грчките зборови 
фармаки (лекува), фармакон (лек и отров), 
фармакеиа (аптека, давање на лекови)

Фармацијата како применета наука се 
занимава со лековите и медицинските 
помагала, лабораториски испитувања, 
научно-истражувачка работа, едукација на 
стручни кадри, пружање на  фармацевтска 
здравствена заштита



Предмет на фармацијата

Фармацијата, како научна и стручна дисциплина, ги проучува 
припремата односно производството на лековите, постапката за 
снабдување на населението со лекови, како и давање – пружање 
на информации за лековите на стручната и општата јавност, како 
и:

• Толкување на содржината на рецептот, припрема на лекот или 
медицинското помагало за издавање, ставање на соодветни 
податоци-ознака на лекот или медицинското помагало и 
издавање на лекот или медицинското помагало на пациентот и

• Стекнување на знаења за изборот и употребата на лековите и 
давање на консултативни услуги кои се однесуваат на 
користењето на лековите и медицинските помагала

Фармацијата, во основа, претставува систем на знаења со кои се 
пружа здравствена услуга со користење на сознанијата за 
лековите и нивното дејство



Цел на наствата:

• Да овозможи на студентите да го разберат 
обемот и суштината на практичната работа на 
фармацевтот и неговото место во системот на 
здравствената заштита, индустриското 
производство, регулаторните тела и 
истражувачката работа.

• Да се развие рационален пристап на 
проблемите во праксата, заснован на докази 
изведени од научни истражувања.



Професионални можности

Аптека-промет на мало со лекови – искуства и знаења од областа на 
фармацијата и знаења од економија, трговија и менаџмент. Стручна 
работа:

- издавање на лекови на рецепт,

- давање информации на пациентите и корисниците за лекови кои се издаваат со или без 
рецепт,

- информирање на пациентите и корисниците од различни области за медицинските 
помагала;

Веледрогерија – промет на големо со лекови: опфаќа снабдување, 
складирање, транспорт, дистрибуција и продажба на лекови;

Правен застапник, подружница, трговско претставништво на странски 
производител - согласно законите на Р. Македонија;

Здравствени установи (други, покрај аптека) - на клиниките, во 
болниците, здравствените домови, специјализирани заводи и други: 
набавка и издавање на лековите и медицинските помагала, галенско и 
магистарлно изработување на лекови за потребите на установата, совети 
во врска со изборот и дејството на лекот



Професионални можности

Нуклеарна фармација-спој на принципите на фармацевтската 
пракса и нуклеарната хемија - производство и припрема на 
радиоактивни лекови за дијагностика и терапија;

Индустриска фармација - во производството, службите за 
контрола на квалитетот, истражувањата и развојот, маркетингот 
и менаџирањето;

Органи на управа - министерства, инспекциски служби, царина, 
агенции, фармацевтски асоцијации, фонд за здравствено 
осигурување, заводи и институти и друго

Образование на фармацевтскиот кадар на средно и високо 
образовно ниво - во средните медицински и фармацевтски 
училишта и на фармацевтските факултети

Фармацевтско новинарство и работа во стручна издавачка 
дејност - стручно знаење и склоност спрема пишување и 
издавачка дејност  



Асоцијации на фармацевтите

Фармацевтите имаат бројни 
професионални асоцијации на 
меѓународно, државно и локално ниво, 
според полето на интерес и заедничките 
цели. 

Целта на здружувањето е зајакнување на 
фармацевтската професија преку 
заедничко делување и размена на 
информации



Фармацевтска комора на Македонија

Комората е самостојна, професионална 
организација на дипломирани фармацевти 
(магистри по фармација) на Македонија.

Основана е на 26 јуни 1992 година, според 
Законот за Здравствена заштита, како 
самостојна, професионална организација на 
дипломираните фармацевти- магистри по 
фармација со околу 2300 членови.



Фармацевтска комора на Македонија

Визија

Фармацевтската комора, како организација 
менаџирана од фармацевти, се стреми да 
биде флексибилна организација со можност 
да реагира и одговара на потребите на 
своите членови, како и да обезбеди 
најдобрите можни придобивки за своето 
членство.



Дипломираните фармацевти во Македонија
се здружуваат во ФКМ, заради:

• Заштита и унапредување на стручноста на 
дипломираните фармацевти

• Етичките права и должности

• Подобрување на квалитетот на здравствената 
заштита

• Заштита на интересите на професијата



Фармацевтска комора на Македонија

Задачи

• оспособување на дипломираните фармацевти-
магистри по фармација за самостојно професионално 
вршење на фармацевтската дејност,

• постојано стручно усовршување на своите членови 
преку разни облици на континуирано образование и 
образование во текот на целиот живот, со што ќе 
овозможи најдобра можна заштита на интересите на 
фармацевтската дејност,

• јакнење на сите аспекти на учеството на 
фармацевтите во системот на здравствена заштита. 



Основна дејност на комората е: 

• континуирано образование на дипломираните фармацевти (магистри по 
фармација) и нивно оспособување за професионално вршење на 
фармацевтската дејност; 

• организирање и спроведување на приправничкиот стаж на дипломираните 
фармацевти; 

• организирање и спроведување на полагањето на стручниот испит заради 
добивање на лиценца за работа;

• издавање, продолжување и одземање лиценца за работа; врши постојано 
стручно усовршување на своите членови преку разни облици на 
континуриано

• востановува и води регистар на дипломирани фармацевти на Р.Македонија
на кои им е издадена лиценца за работа; 

• врши издавачка дејност заради невремено и континуирано информирање на 
своите членови со актуелните состојби во фармацевтската дејност.

• Образование во текот на целиот живот.



Цели и задачи на Комората

• застапување и заштитување на интересите на 
членовите на Комората; 

• рамноправно учествување со државните органи, 
универзитетите и другите институции во 
обезбедувањето на соодветна положба на 
дипломираните фармацевти во општеството; 

• заштита на интересите на професијата; 

• следење на работата на дипломираните фармацевти 
во поглед на почитување на начелата на 
фармацевтската етика примена на стандардите и 
потребниот квалитет во работата; 

• утврдува кодекс на професионални и етички 
должности и права; 



Цели и задачи на Комората

• се грижи за одбраната на честа и независноста на 
фармацевтската професија; 

• поттикнува соработка помеѓу своите членови, и 
соработката со други сродни домашни и странски 
физички и правни лица; 

• учествува во подготвувањето на законите и други 
прописи, од областа на здравството на 
Р.Македонија и соработува во утврдувањето на 
стручни ставови за вршење на фармацевтската 
практика; 

• превзема и други мерки согласно законите, 
кодексот, статутoт и други прописи;



8 Територијални единици

Органи на Комората

Собрание

Извршен одбор 

Претседател на Комората

Суд на честа 

Надзорен одбор.



Работни тела

• комисија за професионално-стручни прашања; 

• комисија за етички и правни прашања; 

• одбор за издавачка дејност; 

• комисија за полагање стручен испит. 

• постојани и повремени комисии, одбори и сл. 

На седницата на работните тела на Комората можат да бидат 
повикани и да учествуваат во нивната работа, претставници на 
заинтересирани органи и организации, како и други стручни, 
научни и јавни работници.



Акти на Комората

• Статут; 

• Кодекс на професионални етички норми; 

• Правилници: за начинот и постапката за издавање и 
одземање на лиценца за работа; за водење на 
Регистар на фармацевите; за работа на Судот на честа; 
за полагање на стручниот испит, за составот на 
испитните комисии и обрасците на уверение за
положен стручен испит и лиценца и други

• Други акти што ги носи Собранието и другите органи 
на Комората.

Во својата издавачка дејност комората го издава научно 
популарното стручно гласило Фармацевтски 
информатор.



Соработка

• државни органи, 

• други комори, 

• здравствени организации, 

• научни установи, 

• здруженија на граѓани

• меѓународни организации и здруженија од областа на 
здравството

Соработката се остварува со непосредни контакти, со 
размена на информации, публикации и друго, преку 
организирање на конгреси, семинари, советувања и 
сл.



Соработка

• Домашни институции

• Фармацевтските факултети

• Македонско Фармацевтско друштво

• Лекарска Комора на Мaкедонија

• Стоматолошка Комора на Македонија

• Министерство за Здравство

• Фонд за Здравствено Осигурување

• Интернационални Институции

• FIP - International Pharmaceutical Federation

• EuroPharm Forum

• PGEU – Pharmaceutical Group European Union

• EAHP – European Association of Hospital Pharmacy



https://fk.mk

Ви посакуваме многу успеси!!!!!!!


