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САЖЕТАК 
 

Увод: Број нових ОТЦ препарата који се 

појављују на тржишту налази се у сталном 
порасту, што фармацеутима отежава поступак 

издавања, нарочито у погледу превенције 

потенцијалних интеракција у које ти препа-
рати могу да ступе са другим лековима, с 

обзиром да о интеракцијама нових ОТЦ пре-

парата нема довољно информација.  

Циљ: Испитивање проблема са којима се 

фармацеути срећу приликом издавања ОТЦ 
препарата и предлагање конкретних идеја и 

начина за унапређење система откривања 

интеракција ОТЦ препарата. 

Испитаници и метод: Истраживање је 

спроведено у складу са методолошким прин-
ципима технике номиналне групе. У оквиру 

истраживања спроведена су два састанка 

номиналне групе са фармацеутима запосле-

ним у јавним апотекама. У току састанака 
модератор истраживања је испитаницима 

постављао одређена питања, на које су испи-

таници одговарали. Како би се испитала 
сагласност испитаника око сваке појединачне 

тврдње, испитаници су на крају оба састанка 

постављене тврдње анонимно оцењивали по 

принципима Ликертове скале. Састанци су 

снимани и аудио записи састанака су касније 

коришћени за квалитативну анализу података. 

Резултати: У истраживању је учествова-

ло 9 фармацеута - 7 фармацеута женског пола 

и 2 мушког пола, просечне старости 25,0±1,0 
година. Учесници номиналне групе су на са-

станцима изнели 30 тврдњи на 7 постављених 

истраживачких питања, при чему је након 

другог састанка сагласност постигнута за 29 
тврдњи. Квалитативна анализа добијених 

података указала је на постојање 3 категорије 

тврдњи: (1) знање фармацеута о интеракција-
ма ОТЦ препарата, (2) проблеми са којима се 

они сусрећу приликом издавања ОТЦ препа-

рата и (3) могућности унапређења система за 
превенцију и откривање интеракција ОТЦ 

препарата. 

Закључак: За адекватну превенцију 

интеракција ОТЦ препарата са другим леко-

вима неопходно је израдити водичеса смер-
ницама које се односе на правилан поступак 

издавања ОТЦ препарата и редовно користи-

ти «проверавач интеракција»(енгл. interaction 

checker). 
 

Кључне речи: фармацеут, ОТЦ препара-

ти, интеракције, interaction checker-и. 
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ABSTRACT 
 

Introduction: Nowadays number of newly 

approved OTC medicines continuously increa-
ses, which can make certain difficulties in drug 

dispensing process. This fact particularly relates 

to drug-drug interactions- problems due to lack 
of data and insufficient of knowledge about the 

interactions.  

Aim: To identify the problems pharmacists 

face when dispensing OTC drugs and to recom-

mend concrete ideas and methods for improving 
system for detecting OTC drugs interactions. 

Participants and method: The study was 
carried out in accordance with methodological 

principles of nominal group technique. Two 

meetings of nominal group were conduc-
ted,enrolling pharmacists employed in public 

pharmacies. During the meetings, moderator 

imposed aset of questions to participants, who 

gave answers in the form of individual state-
ments. In order to examine agreement of the par-

ticipants about the individual statements, at the 

end of both sessions the statements were rated on 
a Likert’s scale. Meetings were recorded and 

audio recordings later used forqualitative 

analysis. 

Results: Nine pharmacists of both sex (7/2 

females/males) participated in this study. Avera-

ge age of the participants was 25.0±1.0 years. 
During nominal group meetings, participants 

presented 30 statements on 7 research questions, 

and after the second meeting agreement was 

reached about 29 of them.  Qualitative analysis 
of data indicatedthree categories of statements: 

(1) pharmacists’ knowledge of OTC drugs inter-

actions, (2) problems pharmacists face when dis-
pensing OTC drugs and (3) options of improving 

system for prevention and detection of OTC 

drugs interactions. 

Conclusion: For adequate prevention of 

potential OTC drugs interactions it is necessary 
to make guidelines with recommendations refer-

ring to proper dispensingprocedure and to use 

regularly available online interaction checkers.  
 

Keywords: inappropriate prescribing, risk 

factors, elderly, grounded theory. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


