
КАКО РЕВИЗИЈА ЛЕКОВА КОД ВАШЕ КУЋЕ 
МОЖЕ ДА ВАМ ПОМОГНЕ ДА ШТО БОЉЕ 
ИСКОРИСТИТЕ СВОЈЕ ЛЕКОВЕ

Ревизија лекова код ваше куће може да вам помогне да се уверите да узимате 
безбедне лекове и да они одговарајуће делују.

Шта је ревизија лекова код куће? 
Ревизија лекова код куће значи да ћете ви, ваш лекар и посебно обучен апотекар сарађивати да бисте 
сазнали како треба правилно да узимате своје лекове. Апотекар ће вас посетити код ваше куће и са 
вама или са вашим неговатељем ће прегледати све ваше лекове. Апотекар ће одговорити на сва ваша 
питања и предложиће вама и вашем лекару како бисте могли најбоље да искористите своје лекове.

А шта ако ја, или особа о којој водим бригу, живи у старачком дому?
То се зове Ревизија лекова у боравишном дому (Residential Medication Management Review). Ваш 
лекар опште праксе или неки од лекара који раде у болници ће морати да вам да упут за ревизију, 
а апотекар ће вас посетити у вашем старачком дому. Апотекар ће о вашим лековима разговарати 
са вама, члановима ваше породице, вашим неговатељима или особљем старачког дома. Апотекар 
ће написати извештај вашем лекару и тиму здравствених радника у старачком дому и у њему 
навести предлоге за побољшање начина узимања ваших лекова.

Како могу да ми помогну те ревизије?
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Како то функционише?

Разговарајте са вашим лекаром опште праксе о ревизији лекова код куће

Закажите ревизију

Припремите се
 Пре него што апотекар дође код вас, проверите да ли је списак ваших лекова ажуриран или 
прикупите све своје лекове које узимате. Не заборавите да укључите и лекове које купујете 
без рецепта у апотеци, супермаркету или продавници здраве хране, или наручујете онлајн, 
као и све витамине, додатке и биљне препарате. Не заборавите да покажете и инхалаторе, 
фластере, креме и капи за очи или уши.

Посета 
Апотекар ће вас посетити код ваше куће или у вашем старачком дому. Та посета ће трајати 
око сат времена. Након посете ће апотекар написати извештај вашем лекару.

Треба да одете на контролу код вашег лекара
Након посете апотекара, закажите контролу код лекара. Лекар ће о извештају разговарати 
са вама или са вашим неговатељем и написати вам план за узимање лекова. 
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Честа питања

• Колико то кошта?
Ревизија лекова код куће вас ништа не кошта ако
имате важећу Medicare или DVA картицу. Можда
ћете лекару опште праксе морати да платите
посету када тражите упут, ако ваш лекар не
наплаћује свој хонорар само од Medicare-а (bulk
bill).

• Ја сам неговатељ. Да ли и ја треба да будем
укључен/а?
Да. Добићете савет и подршку за давање лекова
особи о којој водите бригу.

• А шта ако не желим да се ревизија врши код
моје куће?
Апотекар ће можда моћи да поднесе молбу да се
разговор обави на другом месту.

• Ко врши ревизију?
Ревизију врши акредитовани апотекар или
апотекар консултант. То може да буде апотекар
који вам обично издаје лекове или апотекар кога
ваш лекар препоручи. Ви можете да бирате.

• Да ли ћу моћи да видим извештај апотекара?
Да, и вама или вашем неговатељу ће се дати
примерак извештаја, као и план који ваш лекар
састави.

• Где могу да добијем више информација?
Разговарајте са вашим лекаром опште праксе и
тражите упут.

NPS MedicineWise има информације о узимању 
лекова на:  
nps.org.au/consumers/managing-your-medicines


