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ABSTRACT 
 

Schizophrenia is one of the most 

seriouspsychiatric illnesses belonging to the 

group of non-affective psychoses. It is characte-
rized by distortions of thought, perception, emo-

tions and behavior. Twenty-four million people 

around the world suffer from schizophrenia. 

Schizophrenia is a chronic illness connected to 
significant expenses which are imposed on both 

the health system, extended social community 

and family, as well.Cost of illness studies of 
schizophrenia conducted around the world show 

wide range of material resources that countries 

set aside from their health budgets in order to 
cure schizophrenia. They range from 1.6% to 

2.5%.International cost of illness studies came to 

the conclusion that the costs of this disease are 

high, depending on the health system and loca-
tion and that intangible costs per se already 

justify investments in research and development 

of new treatments.Majority of published papers 
suggest that atypical antipsychoticshave better 

cost-effectiveness profile in comparison to the 

first generation of antipsychotics. Olanzapine, 
clozapine and risperidone are atypical 

antipsychotics generally found to be most cost-

effective in treating schizophrenia. 
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САЖЕТАК  
 

Шизофренија је једна од најтежих психи-

јатријских болести и спада у групу неафек-
тивних психоза. Карактерише се  поремећа-

јима мишљења, перцепције, емоција и пона-

шања. Двадесет четири милиона људи широм 
света болује од шизофреније. Шизофренија је 

хронична болест повезана са значајним тро-

шковима које осим здравственог система, 
сносе шира друштвена заједница и породица. 

Студије о трошковима лечења шизофреније 

спроведене широм света показују широк 

опсег средстава које земље издвајају из укуп-
ног буџета здравства за лечење шизофреније. 

Она се крећу од 1,6 % до 2,5%. Међународне 

студије о трошковима лечења шизофреније 
закључују да су трошкови ове болести 

високи, зависни од здравственог система и 

локације као и да нематеријални трошкови 
per se већ оправдавају улагања у испитивања 

и развој нових начина лечења. Већина објав-

љених радова сугерише да атипични анти-

психотици имају бољи профил трошак-ефи-
касност од антипсихотика прве генерације. 

Сматра се да оланзапин, клозапинир и спери-

дон имају најповољнији профил трошак-ефи-
касност за лечење шизофреније. 

 

Кључне речи: шизофренија, фармако-

економија, трошкови болести.  
 


