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САЖЕТАК  

 

Увод: Бензодиазепини представљају јед-
ну од најчешће прописиваних група љекова. 

Ова група љекова може довести до појаве то-

леранције и зависности приликом дуготрајне 
и нерационалне примјене.  

Циљ: Циљ нашег истраживања је био 
анализирање употребе бензодиазепина у оп-

штој популацији општине Беране на сјеверу 

Црнe Горe, у протеклој години.  

Методе: Истраживање је спроведено ана-

лизом 1000 љекарских рецепата за бензодиа-
зепине издатих од стране љекара на примар-

ном нивоу здравствене заштите. Каo дијагно-

стички приручник у истраживању коришћена 

је Међународна класификација болести 
(МКБ-10). Истраживање је спроведено у пе-

риоду од 40 дана током јануара и фебруара 

2015. године. 

Резултати: Студија је спроведена у оп-

штој популацији старосне доби од 18 до 98 
година (621 жена и 379 мушкараца). Про-

сјечна старост свих испитаника који су упо-

требљавали бензодиазепине у студији изно-

сила је 64,1±13,1 година. Анализом је ут-

врђено да су најчешће прописивани бензодиа-

зепини: диазепам (42,2%), бромазепам 

(30,3%), лоразепам (16,4%), алпразолам 
(6,4%), нитразепам (2,6%) и клоназепам 

(2,1%). Пацијенти женског пола употребља-

вају бензодиазепине у 62,1% случајева, док 
пацијенти мушког пола у 37,9% случајева, 

што је статистички значајна разлика 

(χ²=58,664; p<0,001). Утврђено је да су бензо-

диазепини прописивани за 17 различитих 

дијагноза, најчешће за дијагнозе I - болести 

циркулаторног система (39,7%), F - душевни 
поремећаји и поремећаји понашања (31,1%) и 

Е - ендокрине болести, болести исхране и 

метаболизма (7,7%).  

Закључак: Истраживања о употреби ље-

кова пружају мноштво корисних информација 
које се могу користити у циљу њиховог ра-

ционалнијег прописивања и ефикаснијег 

лијечења пацијената. 
 

Кључне ријечи: бензодиазепини, фарма-

котерапија, општа популација. 
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ABSTRACT 

  

Background: Benzodiazepines can be clas-

sified as one of the most frequently prescribed 
categories of medication. This medication cate-

gory is distinguished by a high risk of tolerance 

and dependence, in the case of long-term, exces-
sive use.  

Aim: The aim of our study was to analyse 
the use of benzodiazepines in the general popu-

lation, municipality of Berane, Montenegro, 

during the previous year.  

Methods: Research was based on the analy-

sis of 1000 prescriptions of benzodiazepines, 
issued by physicians in Primary Health Care. The 

diagnostic manual utilised for the purpose of this 

research was International Classification of Di-
seases (ICD-10). The survey was conducted for a 

period of 40 days during January and February 

2015. 

Results: The study was performed in the 

general population, age from 18 to 98 years (621 
females and 379 males). The average age of all 

participants in the study was 64.1±13.1 years. 

Analysis of data confirmed that the most fre-

quently prescribed from the group of benzodia-

zepines were: diazepam (42.2%), bromazepam 

(30.3%), lorazepam (16.4%), alprazolam (6.4%), 
nitrazepam (2.6%) and clonazepam (2.1%). The 

significant statistical difference (χ²=58.664; 

p<0.001) was found between female patients 

who used benzodiazepines in 62.1% of cases, 

compared to male patients who used benzodiaze-

pines in 37.9% of cases. It was confirmed that 
benzodiazepines were usually prescribed for 17 

different diagnoses, mostly for diagnoses from 

the group I, viz. cluster-diseases of the circula-
tory system (39.7%), group F-mental and beha-

vioural disorders (31.1%) and group E-endo-

crine, nutritional and metabolic diseases (7.7%). 

Conclusion: Studies about drug utilisation 

provide plenty of useful information which can 
be further used with the aim of achieving more 

rational prescribing and more effective patient 

treating.  

Keywords: benzodiazepines, pharmacothe-

rapy, general population. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


