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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. 

 

УВОД 
 

Постоји јасан тренд повећања броја кори-
сника ОТЦ (over the counter) препарата у 
свету

1, јер закони омогућавају њихово несме-
тано рекламирање путем средстава јавног 
информисања

2-3, као и због великих економ-

ских уштеда које здравствени системи еко-
номски развијених земаља постижу превође-
њем лекова што се издају уз лекарски рецепт 
у ОТЦ препарате4-5. Према подацима за 2014. 
годину у САД-у је било регистровано више 
од 300.000 различитих ОТЦ препарата, који 
се могу разврстати у 12 великих терапијских 
група

6. На територији Европе регистрован је 
далеко мањи број ОТЦ препарата, па је тако у 
Словенији у 2017. години било регистровано 
свега 1.150 ОТЦ препарата7. 

Међутим, све учесталија примена ОТЦ 
препарата могла би да има веома озбиљне 
последице. Пацијенти сматрају да су ОТЦ 
препарати потпуно безбедни3 па их зато често 
користе знатно дуже него што би требало, 
неретко у дозама знатно већим од препоруче-
них

5. Пацијенти који болују од неких хрони-
чих болести често ОТЦ препарате користе 
као вид допунске терапије и о томе не обаве-
штавају изабране лекаре (8). Поред тога, 
забележени су и примери класичне злоупо-
требе ОТЦ препарата, нарочито оних који у 
себи садрже веће количине кодеина9. Иако по 
дефиницији ОТЦ препарати имају знатно 
нижу токсичност од лекова који се издају на 
рецепт, они се никако не смеју сматрати пот-
пуно безбедним. Терфенадин, као један од 
првих лекова који су у Великој Британији 
добили статус ОТЦ препарата, врло брзо је 
повучен са тржишта због изразите кардиоток-
сичности

10. Поред класичних нежељених деј-
става која се могу јавити у случају примене 
ОТЦ препарата, значајну опасност представ-
љају и потенцијалне интеракције у које ОТЦ 
препарати могу да ступе у случајевима ком-
биноване фармакотерапије. Према досада-
шњим истраживањима8 чак 38% регистрова-
них нежељених дејстава на ОТЦ препарате 
настаје као последица њихових интеракција 
са лековима које пацијенти паралелно кори-
сте. С обзиром да пацијенти до ОТЦ препара-
та долазе углавном без консултовања својих 
лекара, ове интеракције је веома тешко кон-
тролисати

11. Иако су потенцијалне интерак-
ције неких старијих ОТЦ препарата добро 
познате и документоване, као што су инте-
ракције антацида са тетрациклинима или 
флуорохинолонима

12, о интеракцијама нови-
јих ОТЦ препарата се зна јако мало9. Сем 
тога, у досадашњем малом броју студија које 
су проучавале интеракције ОТЦ препара-
та

3,5,10,13, студијску популацију су чинили ста-
рији пацијенти, док потенцијалне интеракције 
ОТЦ препарата нису детаљније проучаване 
код тинејџера и студената, који представљају 
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другу веома важну популацију корисника тих 
препарата

14. Иако су фармацеутима доступни 
рачунарски програми за контролу потенци-
јалних интеракција у случајевима полифар-
мације

15, то није довољна гаранција да ће све 
потенцијалне интеракције бити откривене, јер 
до неких ОТЦ препарата пацијенти могу доћи 
ван апотека, куповином таквих производа у 
специјализованим продавницама16 или позај-
мљивањем од познаника17. 

Ипак, јасно је да апотеке заузимају цен-
трално место када је у питању промет ОТЦ 
препарата, па из тог разлога фармацеути 
имају највећу одговорност у превенцији и 
раном откривању интеракција у које могу да 
ступе такви лекови. Због тога је циљ ове сту-
дије био да фармацеути, кроз отворену диску-
сију, укажу на проблеме са којима се сусрећу 
приликом покушаја да на време открију и 
спрече евентуалне интеракције ОТЦ препа-
рата код својих пацијената, те да предложе 
конкретне идеје и начине за унапређење си-
стема откривања интеракција ОТЦ препарата. 

 

ИСПИТАНИЦИ И МЕТОД 
 

Истраживање је спроведено у складу са 
основним методолошким принципима техни-
ке номиналне групе, на основу структуриране 
дискусије у малој групи којом се постиже 
сагласност о одређеном броју изјава. Оваквим 
приступом омогућена је истовремена квали-
тативна и квантитативна обрада података18, 
па се из тог разлога поменута методологија 
користи за испитивање оних појава које не 
могу на адекватан начин бити проучене само 
кроз интервјуисање или посматрање понаша-
ња људи19, какве су спречавање и откривање 
интеракција ОТЦ препарата. 

 

Испитаници 
 

Чланови номиналне групе су били дипло-
мирани фармацеути запослени у здравстве-
ним установама које врше фармацеутску 
здравствену делатност на примарном нивоу. 
Као додатни услов за учествовање у овом 
истраживању фармацеути су морали да имају 
завршен приправнички стаж, положен струч-
ни испит и да буду запослени у апотекама на 
територији града Крагујевца или да у оквиру 
постдипломског усавршавања буду студенти 
докторских академских студија на Факултету 
Медицинских наука у Крагујевцу. 

Процес регрутовања испитаника подра-
зумевао је обилазак апотека на територији 
града Крагујевца и разговор са заинтересова-

ним фармацеутима. С обзиром на претпо-
ставку да у различитим апотекама постоје 
различита интерна правила којих се фарма-
цеути придржавају приликом издавања ОТЦ 
препарата, идеја је била да у току регрутова-
ња испитаника буде обухваћен што већи број 
апотека, јер би то био начин за добијање 
већег броја различитих тврдњи приликом са-
станака номиналне групе. Због тога су у 
истраживању учествовали фармацеути запо-
слени у: (1) апотекама у државној својини, (2) 
у мањим апотекама у приватној својини и (3) 
великим ланцима апотека у приватној своји-
ни. Фармацеути који су пристали да учествују 
у студији су у склопу припреме за спровође-
ње састанака номиналне групе од истражива-
ча добили писани преглед доступне научне 
литературе који је специјално израђен за по-
требе истраживања. 

 

Спровођење састанака номиналне групе 
 

Студија је одобрена од стране Етичког 
комитета Факултета Медицинских Наука под 
бројем 01-1286. Састанци номиналне групе су 
одржани на Факултету Медицинских Наука у 
Крагујевцу, у просторијама са адекватном 
техничком опремом. У оквиру истраживања 
одржана су два састанка номиналне групе: 
први састанак је спроведен крајем јануара 
2017. године, док је други састанак спроведен 
после 7 дана, почетком фебруара 2017. 
године. Први састанак је трајао 1 сат и 41 
минут, док је други састанак трајао 30 минута 
и 6 секунди, с обзиром да су у току другог 
састанка учесници дискутовали само о идеја-
ма око којих није постигнута сагласност при-
ликом првог састанка номиналне групе. Са-
станцима номиналне групе, поред модератора 
и помоћника модератора, присуствовало је 9 
фармацеута- 2 фармацеута мушког пола и 7 
фармацеута женског пола, просечне старости 
25,0±1,0 година. Модератор истраживања је 
за време састанака номиналне групе непо-
средно учествовао у дискусији, постављајући 
истраживачка питања, док је помоћник моде-
ратора посматрао понашање учесника номи-
налне групе и записивао најважније поједи-
ности из њихове дискусије, при чему су у 
обзир узете и фацијалне експресије учесника 
у дискусији. Такође, састанци номиналне 
групе су снимани и за сваки састанак је на-
прављен аудио запис. Аудио записи састанака 
номиналне групе су касније анализирани при 
чему је за сваки аудио запис прављен његов 
веран транскрипт. 
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Састанци номиналне групе су се одвијали 
у 4 корака:стварање идеја, записивање идеја, 
дискусија идеја и гласање о идејама. 

Стварање идеја У оквиру овог корака 
модератор је учесницима номиналне групе 
постављао једно по једно питање које се 
односило на тему истраживања, најпре усме-
ним а потом и писменим путем. Након тога, 
учесници су добијали период од неколико 
минута да запишу идеје у вези са поставље-
ним истраживачким питањем. 

Записивање идеја У даљем раду номинал-
не групе модератор је на табли записивао 
идеје (тврдње) које су учесници номиналне 
групе износили у вези са постављеним 
истраживачким питањем. 

Дискусија идеја Када би се учесници 
номиналне групе сагласили да су записане све 
идеје везане за постављено истраживачко 
питање, отварана је дискусија о записаним-
тврдњама, кроз коју су анализиране добре и 
лоше стране сваке од њих. 

Гласање о идејама Када су све тврдње за 
свако пиотање биле детаљно анализиране, 
модератор је у сарадњи са помоћником на-
правио одговарајући структурирани упитник 
који се састојао од свих записаних и анализи-
раних идеја. Одговори за сваку тврдњу у 
оквиру овог упитника су били понуђени у 
виду Ликертове скале16. Сваки фармацеут 
који је учествовао у раду номиналне групе је 
добио по један примерак упитника, који је 
попуњавао одмах након дискусије о твр-
дњама, анонимно, чиме је састанак номинал-
не групе био завршен. 

 

Обрада података 
 

По завршетку првог састанка, модератор 
је анализирао попуњене упитнике учесника 
номиналне групе. За статистичку обраду 
података коришћен је SPSS софтверски пакет, 
верзија 18.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, US). 
За свако питање примењене су методе де-
скриптивне статистике при чему су израчуна-
ти медијана и интерквартилни опсег. Планом 
истраживања претходно су дефинисани кри-
теријуми за постизање сагласности око неког 
питања. Најважнији критеријум по којем би 
се могло рећи да су око неког конкретног 
питања учесници постигли сагласност је био 
да за то питање на Ликертовој скали од 1 до 7 
поена одговори свих учесника буду у опсегу 
од 3 поена. По завршетку прве статистичке 
обраде података, резултати обраде су достав-
љани свим учесницима истраживања путем 

електронске поште. На наредном састанку 
дискутовало се само о оним идејама и обла-
стима где је постојало неслагање међу уче-
сницима номиналне групе, али су по завр-
шетку другог састанка учесници поново 
попуњавали цео упитник, а резултати анали-
зирани на идентичан начин. 

Када је након статистичке обраде подата-
ка након другог састанка дефинитивно поста-
ло јасно око којих идеја су учесници номи-
налне групе постигли сагласност, приступило 
се анализи квалитативних података који су у 
виду аудио записа сакупљени у раду номи-
налне групе. 

 

РЕЗУЛТАТИ 
 

Обе групе података (квалитативни и кван-
титативни) су настале као резултат одговора 
фармацеута на 7 главних питања које је моде-
ратор истраживања изнео на састанцима 
номиналне групе. За свако истраживачко 
питање учесници номиналне групе су своје 
одговоре износили у виду тврдњи, тако да је 
укупно анализирано њих 30: прво истражи-
вачко питање- 5 тврдњи; друго питање- 3 
тврдње; треће питање-4 тврдње; четврто 
питање- 6 тврдњи; пето питање-6 тврдњи; 
шесто питање- 3 тврдње; седмо питање- 3 
тврдње. Након првог састанка сагласност је 
постигнута за 24 тврдње, док су након понов-
не дискусије на крају другог састанка фарма-
цеути учесници номиналне групе сагласност 
постигли за чак 29 тврдњи.  

Анализом одговора учесника номиналне 
групе на постављена истраживачка питања 
могуће је издвојити три категорије. Прва 
категорија се односи на знање фармацеута о 
интеракцијама ОТЦ препарата и у оквиру ове 
категорије модератор је поставио два истра-
живачка питања, при чему је друго питање у 
овој категорији произашло из одговора фар-
мацеута на прво истраживачко питање. 
Наиме, из одговора учесника номиналне 
групе се могло закључити да знање о интера-
кцијама ОТЦ препарата није велико, па је 
друго питање постављено са намером да се 
открију разлози недовољне упознатости фар-
мацеута са интеракцијама ОТЦ препарата. 
Друга категорија је такође обрађена помоћу 
два истраживачка питања-трећег и четвртог, а 
за циљ има представљање проблема са којима 
се фармацеут сусреће приликом издавања 
ОТЦ препарата. Коначно, у оквиру треће 
категорије модератор је изнео 3 истраживачка 
питања. Ова питања су осмишљена тако да се 
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кроз одговоре учесника номиналне групе 
искристалишу идеје које се односе на унапре-
ђење знања и могућности фармацеута да 
спрече и на време открију потенцијалне инте-
ракције ОТЦ препарата, као и идеје које би за 
циљ имале подизање свести код пацијената о 
потенцијалној опасности коју представљају 
ОТЦ препарати. 

Истраживачке категорије и одговори уче-
сника номиналне групе на постављена истра-
живачка питања представљени су у Табели 1. 
Такође, у оквиру Табеле 1. приказане су и 
појединачне оцене које су учесници номи-
налне групе доделили свакој од 30 анализи-
раних тврдњи, као и медијана и интерквар-
тилни опсег оцена за сваку тврдњу. Након 
Табеле 1 приказана је анализа квалитативних 
података за све три појединачне категорије. 
Квалитативни подаци представљени су кроз 
најкарактеристичније цитате учесника номи-
налне групе. Испред сваког цитата приказана 
је шифра испитаника, која је додељивана као 
потврда за заштиту анонимности. Испитани-
цима су додељене шифре од И1 до И9, на 
основу редоследа њихових позиција за сто-
лом, при чему су испитаници седели на истим 
местима у току оба састанка. 

 

Знање фармацеута о интеракцијама  

ОТЦ препарата 
 

Учесници у раду номиналне групе још по 
завршетку првог састанка су постигли сагла-
сност да је знање које фармацеути поседују 
према интеракцијама ОТЦ препарата недово-
љно. Из ове основне идеје произашле су тврд-
ње у којима фармацеути учесници номиналне 
групе објашњавају да се у току школовања на 
факултетима много већа пажња придаје леко-
вима који се издају на рецепт, те да су због 
тога просечном фармацеуту познате само оне 
интеракције које су се најчешће изучавале 
кроз обавезну литературу у току школовања. 

И2: "Мени су најпознатије интеракције у 

које ступа кантарион...” 

И3: "Познате су и интеракције ацетил-

салицилне киселине, са којом се можда и нај-

више сусрећемо у апотеци.” 

И7:  "Озбиљне интеракције могу да на-

ступе у случају истовремене примене препа-

рата Ginko biloba-e и антиагрегационе одно-

сно антикоагулантне терапије.” 

Тврдња са којом су учесници номиналне 
групе показали висок ниво слагања објашња-
ва да је за препознавање и спречавање инте-

ракција лекова изузетно значајно искуство. 
Такође, фармацеути се слажу да тренд кон-
стантног повећања броја нових ОТЦ препара-
та додатно отежава посао спречавања потен-
цијалних интеракција. 

И3:  "Има превише ОТЦ препарата и 

множе се превише брзо.” 

Учесници номиналне групе су се усагла-
сили око још две тврдње којима се описују 
разлози недовољне информисаности фарма-
цеута о интеракцијама ОТЦ препарата, али је 
степен слагања по Ликертовој скали био нај-
нижи (медијана 5). Као могући разлог недо-
вољног знања истакнута је и недовољна 
посвећеност фармацеута у току студирања. 
Такође, учесници номиналне групе сматрају 
да је поступак којим ОТЦ препарати доспе-
вају на тржиште праћен мање ригорозним 
испитивањима у односу на лекове који се 
издају на рецепт и да то смањује квалитет 
доступне научне литературе о ОТЦ препара-
тима. 

 

Проблеми са којима се фармaцеут сусреће 

приликом издавања ОТЦ препарата 
 

Учесници у раду номиналне групе су се 
усагласили да се ОТЦ препарати издају 
рутински, без посебне комуникације између 
пацијента и фармацеута. Као најважније фак-
торе који утичу на квалитет пажње коју фар-
мацеут посвећује пацијенту приликом изда-
вања неког ОТЦ препарата учесници номи-
налне групе су издвојили обим посла који 
фармацеут обавља у том тренутку али и заин-
тересованост пацијента да саслуша савете 
фармацеута. 

И2: "Колико ћеш да се посветиш неком 

пацијенту највише зависи од гужве, колико 

има посла у том тренутку.” 

И6: "Како изгледа процес издавања ОТЦ 

препарата много зависи и од самог пацијен-

та. Неки пацијенти једноставно журе и 

немају времена за савете, други већ дуже 

времена користе неки препарат и не осећају 

потребу за додатним саветима.” 

Поред недостатка времена и незаинтере-
сованости пацијената, фармацеути су се уса-
гласили да постоје и други, значајни пробле-
ми који отежавају процес издавања ОТЦ пре-
парата. Као најважније проблеме фармацеути 
издвајају превелики утицај рекламирања ОТЦ 
препарата путем средстава јавног информи-
сања и чињеницу да се велики број пације-
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ната на куповину неког ОТЦ препарата одлу-
чује на препоруку рођака или познаника.  

И3: "Медији утичу много, колико год ми 

убеђивали пацијенте да би нешто друго 

могло бити корисније, они се углавном одлу-

чују за препарате који се рекламирају.” 

И5: "Ту се често ради о томе да пацијент 

чује да је неко други раније пробао тај препа-

рат и да је то деловало.”  

Поред проблема који отежавају процес 
издавања ОТЦ препарата а који су везани за 
пацијенте, фармацеути су издвојили и недо-
статак стручне литературе на српском језику 
која би фармацеутима  пружила увид у нај-
важнија нежељена дејства и интеракције 
нових ОТЦ препарата. 
 

Унапређење квалитета у процесу спреча-

вања интеракција ОТЦ препарата 
 

 Најмања сагласност међу учесницима 
номиналне групе постигнута је приликом 
оцењивања идеја које су се односиле на начин 
на који се фармацеути информишу о новим 
лековима. Као најважнији извори информа-
ција издвојени су семинари у оквиру конти-
нуиране медицинске едукације, као и савети 
које фармацеути добијају од својих колега и 
стручних сарадника фармацеутских компа-
нија. 

И8: "Што се тиче семинара у оквиру 

континуиране медицинске едукације, честе су 

приче о ОТЦ препаратима.” 

 Као мање заступљени начини информи-
сања из угла учесника номиналне групе 
издвојени су научни часописи и штампане 
публикације које издаје Министарство здрав-
ља и АЛИМС. Коначно, по завршетку оба 
састанка номиналне групе одбачена је идеја 
која говори о могућности да се фармацеути 
едукују претраживањем валидне научне лите-
ратуре на Интернету.  

Слична размишљања учесници номинал-
не групе имали су и када су у питању начини 
за унапређење знања фармацеута о интерак-
цијама ОТЦ препарата. Фармацеути су сагла-
сни да је један од начина за повећање знања о 
интеракцијама ОТЦ препарата редовно при-
суствовање семинарима континуиране меди-
цинске едукације. Поред семинара, фармаце-
ути сматрају да би АЛИМС као регулаторно 
тело у области фармацеутске делатности тре-
бало да изради и редовно ажурира неку врсту 
водича у штампаној форми са смерницама 
које би фармацеутима олакшавале процес 
издавања ОТЦ препарата. Када је у питању 
могућност спречавања интеракција ОТЦ и 
других препарата приликом самог издавања 
лекова, фармацеути су сагласни да најбољи и 
најефективнији начин за тако нешто пред-
стављају апликације у виду interaction che-

cker-a. 

 Поред повећања знања фармацеута о 
интеракцијама ОТЦ препарата, важан корак у 
спречавању таквих интеракција представља и 
подизање свести међу њиховим потенцијал-
ним корисницима о потенцијалној опасности 
коју представљају ОТЦ препарати. Учесници 
номиналне групе су се усагласили да важан 
предуслов представља унапређење законске 
регулативе о рекламирању и обележавању 
ОТЦ препарата. 

И7: "Код већине ОТЦ препарата на пако-

вању нема нигеча, свега 2 до 3 реченице које 

објашњавају како би препарат требало да се 

користи.” 

Када је у питању идеја да се пацијенти о 
интеракцијама у које могу да ступе ОТЦ пре-
парати образују кроз посебан телевизијски 
програм, учесници номиналне групе су сагла-
сни да је таква могућност оправдана под 
условом да у таквим емисијама учешће узму 
компетентне особе. 
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Табела 1. Приказ истраживачких категорија са тврдњама и приказ појединачних оцена фарма-
цеута за сваку анализирану тврдњу са медијанама и интерквартилним опсегом 

Истраживачка  
категорија 

Тврдње Оцене учесника* Медијана* 
Oпсег 
између 
квартила* 

Знање фармацеута о 
интеракцијама ОТЦ 
препарата: прво 
истраживачко 

питање 

Генерално,мало се зна о  
интеракцијама ОТЦ препарата. 

7(7) 5(7) 6(5) 
6(7) 6(6) 7(7) 
7(5) 7(7) 7(6) 

7 (7) 1,0 (1,5) 

Да би знање о интеракцијама ОТЦ 
препарата било веће, потребно је 

много искуства. 

6(6) 7(7) 6(7) 
6(6) 6(7) 6(6) 
7(7) 7(6) 6(6) 

6 (6) 1,0 (1,0) 

Знање о интеракцијама ОТЦ пре-
парата је слабо јер се у току шко-
ловања не придаје довољно пажње 

ОТЦ препаратима. 

6(6) 6(7) 6(6) 
7(6) 5(6) 7(6) 
7(7) 7(6) 7(6) 

7 (6) 1,0 (0,5) 

Када се упореди са знањем о инте-
ракцијама лекова који се издају на 
рецепт, знање о интеракцијама 
ОТЦ препарата је знатно мање. 

6(6) 5(7) 6(6) 
6(4) 6(5) 6(6) 
6(5) 6(7) 6(6) 

6 (6) 0,0 (1,5) 

Познате су интеракције које су 
најчешће помињане кроз  

литературу. 

6(6) 6(6) 7(7) 
7(7) 6(6) 7(6) 
7(7) 7(7) 7(7) 

7 (7) 1,0 (1,0) 

Знање фармацеута о 
интеракцијама ОТЦ 
препарата: друго 
истраживачко 

питање 

Мањак информација у току студи-
рања на факултету. 

6(6) 5(6) 6(6) 
6(6) 5(6) 7(6) 
7(7) 7(7) 6(6) 

6 (6) 1,5 (0,5) 

Поступак добијања дозволе за  
стављање ОТЦ препарата у промет 

је једноставнији у односу на 
лекове који се издају на рецепт. 

5(5) 5(5) 6(5) 
5(6) 6(6) 5(6) 
6(6) 5(3) 5(3) 

5 (5) 1,0 (2,0) 

Превелики број нових ОТЦ  
препарата отежава фармацеутима 
да испрате информације везане за 

све ОТЦ препарате. 

7(7) 6(6) 7(7) 
6(7) 6(6) 6(7) 
6(5) 6(6) 6(6) 

6 (6) 0,5 (1,0) 

Недовољна свесност фармацеута о 
значају интеракција ОТЦ  

препарата1. 

     5(4) 5(6) 4(3) 
     6(6) 6(7) 5(7) 
     5(3) 5(4) 5(6) 

5 (6) 0,5 (3,0) 

Проблеми са којима 
се сусреће 
фармацеут 

приликом издавања 
ОТЦ препарата: 

треће истраживачко 
питање 

Сам процес издавања ОТЦ препа-
рата се обавља рутински, без ини-
цијативе обе стране да се о томе 
нешто више каже односно чује. 

6(6) 6(6) 6(4) 
6(6) 6(6) 7(6) 
6(3) 6(5) 6(5) 

6 (6) 0,0 (1,5) 

На процес издавања ОТЦ препа-
рата значајно утиче обим посла 
који фармацеут обавља у том 

тренутку. 

6(6) 6(7) 5(7) 
7(6) 6(5) 7(6) 
7(6) 6(7) 7(5) 

7 (7) 1,0 (2,0) 

Поступак издавања ОТЦ препарата 
највише зависи од  

заинтересованости пацијента.. 

6(6) 5(6) 6(6) 
5(6) 5(6) 7(6) 
6(7) 6(7) 6(6) 

6 (6) 1,0 (1,0) 

Проблеми са којима 
се сусреће 
фармацеут 

приликом издавања 
ОТЦ препарата: 

четврто 
истраживачко 

питање 
 

Недостатак времена и простора. 
7(7) 7(6) 6(6) 
6(7) 6(6) 7(7) 
7(5) 6(5) 7(6) 

7 (6) 1,0 (1,5) 

Незаинтересованост пацијената. 
7(6) 6(6) 6(6) 
6(6) 6(5) 7(5) 
6(6) 7(7) 6(5) 

6 (6) 1,0 (1,0) 

Квалитетни ОТЦ препарати 
обично имају високе цене. 

 

5(4) 6(6) 4(5) 
5(6) 6(5) 5(5) 
5(4) 5(4) 5(5) 

5 (5) 0,5 (1,5) 

На промет ОТЦ препарата преве-
лики утицај имају рекламе преко 
средстава јавног информисања. 

7(6) 7(5) 7(6) 
7(7) 7(7) 7(6) 
7(7) 7(7) 7(7) 

7 (7) 
 

0,0 (1,0) 
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Пацијенти се о ОТЦ препаратима 
информишу од нестручних лица. 

6(6) 7(7) 6(7) 
7(7) 7(7) 7(6) 
7(7) 7(7) 7(7) 

7 (7) 0,5 (0,5) 

Недостатак специфичне научне 
литературе на српском језику о 

ОТЦ препаратима1. 

7(6) 6(7) 7(5) 
7(7) 6(4) 5(3) 
6(3) 7(7) 7(7) 

7 (6) 1,0 (3,5) 

 
 
 

Унапређење квали-
тета у процесу 
спречавања 

интеракција ОТЦ 
препарата: пето 
истраживачко 

питање 

Претраживањем валидне научне 
литературе на Интернету2. 

7(7) 5(5) 5(5) 
2(2) 5(6) 6(5) 
6(5) 6(5) 5(5) 

5 (5) 1,0 (0,5) 

Присуствовањем семинарима у 
оквиру континуиране медицинске 

едукације1. 

5(5) 6(5) 6(5) 
6(7) 6(6) 6(6) 
5(3) 7(7) 6(6) 

6 (6) 0,5 (1,5) 

Саветовањем са колегама 
фармацеутима. 

5(4) 7(7) 6(7) 
7(7) 7(6) 7(6) 
7(7) 7(7) 6(7) 

7 (7) 1,0 (1,0) 

Од стручних сарадника 
фармацеутских компанија1. 

5(4) 5(5) 6(6) 
6(7) 7(6) 5(5) 
5(3) 6(7) 6(6) 

6 (6) 1,0 (2,0) 

Читањем научних часописа. 
5(4) 5(4) 5(3) 
5(5) 4(5) 6(5) 
5(5) 5(5) 5(5) 

5 (5) 0,0 (1,0) 

Читањем званичних публикација 
које издају Министарство здравља 

и АЛИМС1. 

5(4) 6(6) 7(7) 
6(5) 4(5) 6(6) 
4(3) 5(5) 5(5) 

5 (5) 1,5 (1,5) 

Унапређење 
квалитета у процесу 
спречавањаинтерак

ција ОТЦ 
препарата: шесто 
истраживачко 

питање 

Израдом званичног водича у 
штампаној форми на матерњем 

језику. 

7(7) 7(7) 7(7) 
7(7) 7(6) 7(6) 
6(5) 7(7) 7(7) 

7 (7) 0,0 (1,0) 

Израдом специјалних апликација 
(interaction checkers) за провера-
вање потенцијалних интеракција 
на рачунарима и паметним теле-

фонима. 

7(7) 7(7) 7(7) 
6(7) 7(7) 7(7) 
7(6) 7(6) 7(7) 

7 (7) 0,0 (0,5) 

Кроз чешћу едукацију фармацеута 
у оквиру обавезне континуиране 

медицинске едукације. 

7(7) 6(7) 7(7) 
6(7) 7(7) 6(5) 
6(7) 7(7) 7(6) 

7 (7) 1,0 (0,5) 

Унапређење 
квалитета у процесу 
спречавањаинтерак

ција ОТЦ 
препарата: седмо 
истраживачко 

питање 

Унапредити законску регулативу о 
рекламирању ОТЦ препарата. 

7(7) 7(6) 6(7) 
5(7) 6(7) 7(6) 
7(7) 7(7) 7(7) 

7 (7) 1,0 (0,5) 

Кроз учешће фармацеута и других 
здравствених радника у едука-

тивним емисијама на телевизији и 
другим медијима. 

6(6) 5(7) 6(6) 
7(7) 6(7) 6(5) 
4(4) 4(7) 6(4) 

6 (6) 1,5 (2,5) 

Унапредити законску регулативу о 
обележав ОТЦ препарата 

7(7) 7(5) 5(7) 
6(7) 7(7) 6(4) 
6(7) 7(5) 7(6) 

7 (7) 1,0 (2,0) 

*- У заградама су представљене вредности које се односе на први састанак номиналне групе 
  1- Тврдње око којих учесници номиналне групе нису постигли сагласност након првог састанка, али је 
сагласност постигнута након другог састанка 
  2- Тврдња око које учесници номиналне групе нису постигли сагласност ни након другог састанка. 
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ДИСКУСИЈА 
 

 

У овом истраживању фармацеути своје 
знање о интеракцијама ОТЦ препарата оце-
њују као недовољно добро и за то наводе 
неколико разлога. Као важан разлог издвајају 
недостатке који постоје у систему образова-
ња, с обзиром да се на факултетима много 
већи значај придаје лековима који се издају уз 
образац лекарског рецепта у односу на ОТЦ 
препарате. Други важан разлог који су фар-
мацеути навели у оквиру наше номиналне 
групе односи се на велики број нових ОТЦ 
препарата који свакодневно освајају тржи-
ште, што значајно отежава упознавање са нај-
важнијим карактеристикама нових ОТЦ пре-
парата. Такође, фармацеути запослени у апо-
текама због превеликог обима посла веома 
често немају времена да се свим пацијентима 
посвете довољно, због чега своје пацијенте 
ретко питају о другим лековима које узимају. 
Коначно, ту су и проблеми везани за недово-
љну жељу пацијената да саслушају савете 
фармацеута приликом издавања ОТЦ препа-
рата. Као решења за ове проблеме фарма-
цеути у нашем истраживању наводе унапре-
ђење законске регулативе о обележавању и 
рекламирањеу ОТЦ препарата, израду водича 
добре праксе за издавање ОТЦ препарата и 
употребу софтверских апликација за непо-
средну контролу евентуалних интеракција. 

 Знање које фармацеути поседују о 
интеракцијама ОТЦ препарата се такође оце-
њује као субоптимално и у резултатима 
истраживања других аутора20-22. Разлози за 
недовољно знање фармацеута о интеракци-
јама ОТЦ препарата до којих су дошли 
аутори других истраживања слични су са ра-
злозима које су навели фармацеути учесници 
наше номиналне групе. Наиме, резултати 
квалитативне студије која је спроведена у 
Јордану указују да фармацеути нису задо-
вољни знањем које су о ОТЦ препаратима 
стекли у току студирања23. Слично, студенти 
фармације на америчким универзитетима 
сматрају да њихово знање о ОТЦ препара-
тима, дијететским суплементима и биљним 
препаратима није на задовољавајућем 
нивоу

24. Из разговора са фармацеутима који 
су учествовали у овом истраживању може се 
наслутити да постоје одређени недостаци који 

се тичу њихове континуиране медицинске 
едукације о ОТЦ препаратима. То се наро-
чито односи на изворе које они користе у 
циљу унапређења знања. Као најважније 
начине за стицање нових информација о 
интеракцијама ОТЦ препарата они наводе 
консултовање са колегама фармацеутима, као 
и информације које добијају од сарадника 
стручних компанија који су задужени за уна-
пређење продаје препарата фармацеутске 
компаније у којој су запослени. Упадљиво је 
да учесници номиналне групе не наводе посе-
ћивање Интернет сајтова званичних регула-
торних тела, као што су АЛИМС, FDA или 
EMEA. Идентични резултати су приказани у 
студији сличне методологије која је спрове-
дена у Јордану23, у којој се наводи да је еви-
дентно да постоје недостаци у систему ста-
лног стручног усавршавања фармацеута, 
нарочито према лековима који се издају без 
лекарског рецепта. 

Посебна група проблема односи се на 
квалитет комуникације између фармацеута и 
пацијента који у апотеку долази по ОТЦ пре-
парат. Фармацеути објашњавају да данас 
пацијенти долазе са унапред осмишљеним 
идејама и захтевима и да им је веома тешко 
променити мишљење. Јасно је да се савреме-
ни пацијенти, када је у питању знање о леко-
вима, умногоме разликују од претходних, јер 
су данас пацијенти захваљујући доступности 
литературе на Интернету, углавном  боље 
обавештени о могућностима лечења него што 
је то било у ери пре масовне употребе Интер-
нета

25. Фармацеути учесници номиналне 
групе су истакли да пацијенти приликом 
издавања ОТЦ препарата веома често не желе 
никакве додатне савете, јер су се о карактери-
стикама препарата упознали путем Интерне-
та. Овакав приступ може да има озбиљне 
последице, будући да је студија у којој је 
испитиван квалитет Интернет сајтова на 
којима се налазе информације о ОТЦ препа-
ратима показала да су такве информације 
веома често непотпуне. То се нарочито 
односи на делове текста који се тичу интера-
кција у које ОТЦ препарати могу да ступе26. 
Такође, фармацеути су приметили да паци-
јентима поред Интернета, важан извор 
информација о ОТЦ препаратима представ-
љају и рекламе на телевизији, на основу којих 
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пацијенти веома често доносе одлуку о 
избору ОТЦ препарата. Оваква пракса није 
препоручива, нарочито уколико се у обзир 
узму резултати студије која је испитивала 
веродостојност информација које се могу 
добити из реклама о лековима. У овој студији 
је показано да је свега 33% информација на 
рекламама за лекове у потпуности тачно, док 
преосталих 67% информација садржи податке 
који на неки начин могу да заварају и да је 
број варљивих информација већи приликом 
рекламирања ОТЦ препарата27. Поред про-
блема које у комуникацију уносе пацијенти са 
својим унапред формираним ставовима према 
избору лека, она може бити неадекватна и 
због тога што фармацеути због обима посла 
који обављају веома често немају довољно 
времена да се сваком појединачном пацијенту 
посвете у довољној мери. Проблеми са недо-
статком времена које фармацеути имају на 
располагању показани су и другим студија-
ма

28-29. Са аспекта откривања и спречавања 
интеракција то може да буде нарочито опа-
сно, јер фармацеути у таквим ситуацијама 
обично не могу пацијентима да поставе 
питања која се односе на конкомитантну 
терапију, па су могућности за откривање 
интеракција мање. 

Пацијенти често сматрају да су ОТЦ пре-
парати, дијететски суплементи и биљни пре-
парати безбедни и да не представљају потен-
цијалну опасност

21. Учесници номиналне 
групе сматрају да такав однос пацијената 
према ОТЦ препаратима такође отежава 
могућност да потенцијалне интеракције ОТЦ 
препарата са другим лековима буду откриве-
не, па предлажу и одређене мере за унапре-
ђење информисаности пацијената. Посебно је 
издвојено питање које се односи на обележа-
вање ОТЦ препарата, будући да фармацеути 
наводе да се на паковањима ОТЦ препарата 
углавном могу наћи само оскудне информа-
ције које се тичу њиховог састава, начина 
примене и нежељених дејстава. Када је у 
питању састав препарата до којих се може 
доћи без лекарског рецепта, постоје истражи-
вања која указују да веома често постоје 
одређена неслагања између врсте и количине 
састојака ОТЦ препарата које су наведене на 
паковању и стварне врсте и количине састо-
јака који су присутни у ОТЦ препарату23,30. 

Због тога се једна од идеја за унапређење 
информисаности пацијената управо односи на 
унапређење законске регулативе која се тиче 
обележавања ОТЦ препарата. Такође, на са-
станцима номиналне групе је закључено да је 
потребно унапредити и законску регулативу 
која се односи на правила о рекламирању 
ОТЦ препарата, што може да има велики зна-
чај, посебно ако се у обзир узму резултати 
једне објављене студије27 који говоре да 2/3 
реклама за лекове садржи информације које 
могу да заварају пацијенте. 

На састанцима номиналне групе је пос-
тигнута сагласност да одговарајући рачунар-
ски програми представљају најбржи и нај-
ефикаснији начин за непосредно откривање 
интеракција код пацијената. Такви програми 
(interaction checker-и) функционишу по прин-
ципу Интернет апликација и већ се користе 
широм света. Тако су у свим апотекама у 
Немачкој фармацеутима на располагању про-
грами који служе за спречавање и контролу 
потенцијалних интеракција лекова31. Intera-

ction checker-и садрже најпоузданије инфор-
мације о интеракцијама свих лекова, укљу-
чујући ОТЦ препарате, јер се поменуте апли-
кације редовно ажурирају и тако пружају 
увид у најновија сазнања везана за интерак-
ције лекова32. Као нарочито практични и 
веома често коришћени interaction checker-и 
издвајају се: Micromedex Solutions [Databa-
se]33, Epocrates34 и Medscape35. Поред intera-

ction checker-а учесници номиналне групе 
сматрају да би требало одржавати чешће 
семинаре у оквиру континуиране медицинске 
едукације који би били усмерени на интерак-
ције ОТЦ препарата, што је идеја коју су пре-
дложили и фармацеути запослени у Јордану23. 
Поред семинара, фармацеути који су учество-
вали у номиналној групи сматрају да постоји 
потреба за званичним националним водичем 
који би фармацеутима требало да олакша 
целокупан процес издавања ОТЦ препарата, 
укључујући откривање и спречавање инте-
ракција. 

Треба рећи да наша студија има одређе-
них ограничења. С обзиром да је реч о квали-
тативној студији, закључци који су постиг-
нути на састанцима номиналне групе се не 
могу генерализовати. За добијање шире слике 
проблема са којима се фармацеути сусрећу у 



 Улога фармацеута у превенцији и откривању интеракција  
ОТЦ препарата: техника номиналне групе 

  

11 

покушају да спрече интеракције ОТЦ препа-
рата, потребно је организовати одговарајуће 
квантитативне студије које би својим дизај-
ном обухватиле већи број фармацеута и изме-
риле стваран утицај појединих фактора пре-
познатих од стране учесника номиналне 
групе. Такође, важно ограничење наше сту-
дије односи се и на избор студијске попула-
ције, с обзиром да су у раду номиналне групе 
учествовали само фармацеути млађе животне 
доби са још увек недовољним искуством у 
фармацеутској пракси. И поред тога, наши 
резултати су се углавном слагали са резулта-
тима других истраживача широм света. 

У закључку треба рећи да је потребно 
унапредити поступак откривања и спреча-
вања интеракција ОТЦ препарата са другим 
лековима. Потребно је увести строжије 
законе који се тичу начина обележавања и 
рекламирања ОТЦ препарата у средствима 
јавног информисања и израдити водиче добре 
праксе који ће фармацеутима олакшати по-
ступак издавања ОТЦ препарата. Такође, 
фармацеуте је потребно саветовати да рутин-
ски користе рачунарске програме за откри-
вање интеракција лекова - interaction checker-е. 
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САЖЕТАК 
 

Увод: Дијабетес представља веома озби-
љан здравствени проблем са преваленцијом 
од 9%, код популације старије од 18. година. 
Морталитет изазван дијабетесом  у 2012. 
години на глобалном нивоу је износио 2,7%, а 
у Србији 3,4%. Пацијент својим понашањем 
много утиче на исход болести, па самим тим 
адекватна едукација и провера знања дијабе-
тичара играју веома битну улогу у превенцији 
компликација болести.   

Циљ: Циљеви овог истраживања су да се 
оформи и валидира упитник, који ће моћи да 
се користи као инструмент за мерење знања 
пацијената о шећерној болести, као и да се 
сагледају и анализирају знање пацијената и 
фактори који утичу на знање пацијената.  

Материјал и метод: Студија је дизајни-
рана као опсервациона, аналитичка, студија 
пресека, у којој су проспективно прикупљани 
подаци помоћу упитника. Студијску попула-
цију чине пацијенти оболели од шећерне 
болести типа један и два, лечени на одељењу 
Ендокринологије у Клиничком центру Кра-
гујевац. Спровођење истраживања је одобре-
но од стране Етичког комитета Клиничког 
центра Крагујевац. 

Резултати: У истраживању је учествова-
ло укупно 302 пацијента оболелих од 

шећерне болести, оба типа; пацијената му-
шког пола је било 146 (48,3%), а женског 156 
(51,7%). Добијена  вредност Кронбахове алфе 
од 0,774 указује да је упитник поуздан. Спро-
ведена је експлоративна факторска анализа на 
основу које су добијена четири фактора. 
Променљиве које статистички значајно ути-
чуна знање су: старост пацијента (β = -0,327; 
р = 0,000), стечени степен образовања (β = 
0,110; р = 0,032) и трајање болести (β = 0,395; 
р = 0,000). 

Закључак: Резултати овог истраживања 
су указали на добре психометријске каракте-
ристике упитника за мерење знања пацијената 
оболелих од шећерне болести. Знање пације-
ната о својој болести је било задовољавајуће у 
студијском узорку, и на њега су значајно ути-
цали старост, образовање и трајање болести. 

 

Kључне речи: дијабетес, пацијенти, 
знање, упитник, валидација. 

 

ABSTRACT 
 

Introduction: Diabetes as a chronic meta-
bolic disease is serious health problem with a 
prevalence of 9% in the population older than 18 
years. Мortality caused by diabetes in 2012 
globally was 2.7%, and in Serbia 3.4%. A patient 
with his behavior might influence the outcome of 
the disease itself, and therefore adequate training 
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of diabetics is important for prevention of com-
plications of this disease.  

Materials and Methods: The study was 
designed as observational, analytical, cross-sec-
tional investigation, based on a questionnaire for 
collection of data. The study population consis-
ted of patients suffering from diabetes type one 
or two, treated at Endocrinology ward of Clinical 
Center Kragujevac. The study was approved by 
the Ethics Committee of the Clinical Center Kra-
gujevac.  

Objective: The aims of this study were to 
establish and validate an instrument for measu-
ring patients' knowledge about diabetes, as well 
as to review and analyze knowledge of patients 
about their disease, and association of certain 
factors with that knowledge. 

Results: The study included a total of 302 
patients suffering from diabetes, both types; 
there were 146 (48.3%) males, and 156 (51.7%) 
females. Value of Cronbach's alpha of 0.774 
indicated satisfactory reliability of the 
questionnaire. Exploratory factorial analysis 
revealed four factors. The following variables 
were associated with knowledge of the patients 
about diabetes: the patient's age (β = -0.327; p = 
0.000), level of education (β = 0.110; r = 0.032) 
and duration of the disease (β = 0,395; р = 
0,000). 

Conclusion: Results of this study showed of 
good psychometric characteristics of the develo-
ped instrument. Knowledge of the patients with 
diabetes about their disease was satisfactory in 
the study sample, and associated with age, for-
mal education of the patients and duration of the 
disease. 

 

Keywords: diabetes, patients, knowledge, 
questionnaire validation. 

 

УВОД 
 

Дијабетес представља веома озбиљан 
здравствени проблем са преваленцијом од 
9%, код популације старије од 18. година1. 

Морталитет изазван дијабетесом  у 2012. 
години на глобалном нивоу је износио 2,7%, а 
у Србији 3,4%2. Тренутно дијабетес заузима 
осмо место између водећих узрока смртности 
у свету, али се очекује да у 2030. години за-
узме седмо место3. Предвиђа се да ће 2035. 
године доћи ће до пораста особа оболелих од 
дијабетеса за 55%4. Дијабетес мелитус се по 
Светској здравственој организацији дефини-
ше као стање хроничне хипергликемије, које 
је узроковано урођеним или стеченим недо-

статком лучења инсулина из панкреаса  и/или 
неефикасног деловања инсулина на ткива1. 

Постоје четири основне форме ове болести:  

• дијабетес тип један (исулин зависни дија-
бетес); 

• дијабетес тип два (инсулин независни 
дијабетес);   

• гестацијски дијабетес (дијабетес који се 
развио током трудноће);  

• други облици дијабетеса (моногенски 
дијабетес, болест егзокриног панкреаса, 
дијабетес узрокован хормонима и леко-
вима)1,5-8,9. 

Поред примене инсулина и других лекова, 
веома су важне и друге мере у лечењу дијабе-
теса и превенцији компликација: примена 
дијете, више физичке активности, и едукација 
о контроли болести, терапији, компликаци-
јама болести и терапије, као и о последицама 
непридржавања терапије9-15. Најчешће ком-
пликације дијабетеса су: дијабетесна кетоа-
цидоза, лактатна ацидоза, дијабетесно некето-
гено хиперосмоларно стање, хипо- и хипер-
гликемије, ретинопатија, нефропатија, 
кардиоваскуларна обољења, полинеуропатија, 
дијабетесно стопало и друго5,6,15-19.   

Пацијент својим понашањем утиче на сам 
исход болести, па самим тим адекватна еду-
кација дијабетичара игра веома битну улогу у 
превенцији компликација болести20-25. Зато је 
од великог значаја оценити знање пацијената 
о шећерној болести, њеној терапији и могу-
ћим компликацијама непридржавања тера-
пије

26-31. У литератури има доста истражи-
вања која су оцењивала знање пацијената о 
шећерној болести и њеним компликаци-
јама

19,32-37, а рађена су и истраживања која су 
оцењивала знање здравствених радника и 
здравих особа о дијабетесу38-41. Један од 
првих упитника који је мерио знање пацијен-
та о шећерној болести је био Мичигенов тест 
знања о дијабетесу  ("Michigan Diabetes 
Knowledge Test"42), који је био уједно и 
основа за остале скале и упитнике који су 
настали касније42. У великом броју истражи-
вања која су оцењивала знање пацијената 
коришћени су већ постојећи валидирани упи-
тници, који су превођени на језик популације 
која је испитивана, или пак су ти упитници 
кориговани, након тога анализирани и вали-
дирани

43-47. Поред упитника за мерење знања, 
коришћене су квалитативне методе за одре-
ђивања знања, у облику квизова или усменог 
испитивања пацијената24,48,49. Неки упитници 
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који су испитивали знање пацијената о 
исхрани у дијабетесу су поред класичних зат-
ворених и отворених питања, користили и 
анимиране приказе тачних одговора24. Међу-
тим ниједан упитник до сада није садржао 
питања о свим компликацијама дијабетеса 
(нпр. о појави гангрене)12,19-22,34,35,50,51. 

Примарни циљ овог истраживања је био 
да се оформи и валидира упитник, који ће 
моћи да се користи као инструмент за мерење 
знања пацијената о шећерној болести. Секун-
дарни циљ је био да се сагледа знање пације-
ната о шећерној болести и анализира његова 
повезаност са одређеним факторима. 

 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД 
 

 

Дизајн студије  
 

Студија је била дизајнирана као опсерва-
циона, аналитичка, студија пресека, у којој су 
проспективно прикупљани подаци помоћу 
упитника.  

 

Студијска популација  
 

Студијску популацију чине пацијенти, 
оболели од шећерне болести типа један или 
два, лечени на одељењу Ендокринологије у 
Клиничком центру Крагујевац. Укупно је 
учествовало 302 испитаника, који су одабра-
ни методом случајног избора. Сваки испита-
ник је био упознат са циљем студије и потпи-
сао је пристанак за учешће. Пацијенткиње 
које су биле у другом стању, и у току истог 
добиле дијабетес, адолесценти и деца су били 
искључени из истраживања.   
 

Дизајн упитника   
 

Упитник има два дела. Први део упитника 
је чинило 8 питања затвореног и отвореног 
типа, која су се односила на демографске 
карактеристике пацијената (име и презиме, 
старост, пол, степен образовања, тип дијабе-
теса, дужина болести, актуелна терапија 
болести и регулација шећерне болести). 
Други део упитника је имао 27 питања затво-
реног типа, која су одражавала знање пације-
ната о шећерној болести. У склопу другог 
дела налазило се и тзв. трик питање, помоћу 
ког се могло утврдити да ли је пацијент 
попуњавао са пуном пажњом или пак насу-
мично давао одговор на постављена питања. 
Одговори на дата питања су били затвореног 
типа, при чему су испитаници заокруживали 
један од понуђених одговора "Да", "Не" и "Не 
знам".   

 

Спровођење истраживања  
 

У периоду од  1. марта 2016. године до 31. 
марта 2016.године анкетирани су пацијенти у 
амбуланти и на одељењу Ендокринологије, у 
Клиничком центру Крагујевац. Након 
завршеног анкетирања се елиминисани су 
упитници који нису били адекватно попуње-
ни, тако да су преостала 302 упитника, која су 
ушла у даљу анализу. Спровођење истражи-
вања је било одобрено од стране Етичког 
комитета Клиничког центра Крагујевац 
2.3.2016. године, под бројем 01-2871. 
 

Статистичка обрада података   
  

Прикупљени подаци унети су у базу 
података, и обрађени помоћу софтверског 
пакета IBM SPSS version 18.0®. Анализа поу-
зданости упитника је спроведена одређива-
њем Кронбаховог алфа коефицијента 
("Cronbach's α"). Анализиране су међусобне 
корелације питања и сваког питања са остат-
ком упитника. Такође су израчунате средња 
вредност и варијанса за свако од питања. 
Подобност резултата за факторску анализу је 
испитивана помоћу КМО теста (Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of Sampling Adequacy) и Бар-
тлетовог теста (Bartlett's Test). Фактори су 
екстраховани после ортогоналне ротације 
помоћу "Varimax" методе. За тестирање нор-
малности дистрибуције података коришћен је 
тест по Kolmogorov-Smirnov-у. Ради утврђи-
вања повезаности између две категоријске 
променљиве коришћен је Хи-квадрат (сhi-
squared) тест. Помоћу мултипле линеарне 
регресије испитан је утицај више варијабли на 
резултате упитника који је мерио знање 
пацијената. У Прилогу бр. 1 се налази приме-
рак коначног упитника. 

 

РЕЗУЛТАТИ 
 

 

Демографске карактеристике испитиване 
популације  
 

У истраживању је учествовало укупно 302 
пацијента оболела од шећерне болести, оба 
типа, лечена амбулантно или на одељењу 
Ендокринологије, Клиничког центра Крагује-
вац. Од укупног броја пацијената мушкараца 
је било 146 (48,3%), а жена 156 (51,7%). Што 
се тиче типа дијабетеса од кога су оболели 
пацијенти у 92,1% (278) се радило о другом 
типу, док је 7,9% (24) пацијената имало дија-
бетес тип 1. Просечна старост испитаника је 
износила 62,55 ± 12,72 година, где је најмлађи 
пацијент имао 20 а најстарији 86 година. У 



 Сања Томић 
 
  

 

16 

табели 1 приказане су остале демографске 
карактеристике пацијената. 
 

Табела 1. Демографске карактеристике пацијената 
 

Демографске карактеристике Број испит. 

(%) 

Степен стеченог образовања   
Основна школа 84 (27,8%) 
Средња школа  156 (51,7%) 
Висока струковна школа  34 (11,3%) 
Факултет  28 (9,3%) 
 Трајање болести  

< 5 година 74 (24,5%) 
Од 5-10 година 108 (35,8%) 
>10 година 120 (39,7%) 
Регулисаност болести  

Регулисана шећерна болест 195 (64,6%) 
Нерегулисана шећерна болест 107 (35,4%) 
 

График 1 приказује коју терапију тренутно 
користе пацијенти  ради лечења дијабетеса и 
у ком проценту је заступљена терапија у сту-
дијском узорку. Може се уочити да највећи 
проценат пацијената има комбиновану тера-
пију, која се састоји од примене исулина, 
оралних антидијабетика и дијете, а 1,66% 
пацијената има нефармаколошку терапију, 
односно само дијету. 

 
График 1. Терапија пацијената оболелих од дија-
бетеса 

 

Анализа поузданости    
 

После елиминације питања која су слабо 
корелирала са остатком упитника и код којих 
дистрибуција одговора није била адекватна, 
преостало ја 18 питања која чине дефини-
тивни упитник. Вредност Кронбаховог алфа 
коефицијента је износила 0,774.  

После поделе упитника "Split-half" мето-
дом на два једнака дела израчунате су вред-
ности Кронбахове алфе за обе половине: 

0,607 и 0,631. Добијене вредности су мање од 
0,7, што нам указује да поузданост обе поло-
вине упитника није идеална због могуће неа-
декватне расподеле питања.  
 

Факторска анализа   
 

Спроведена јe факторскa анализa, да би се 
утврдило колико феномена мери развијени 
упитник. Вредност параметра "Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of Sampling Adequacy" (КМО) 
од  0,814   нам указује на адекватност узорка, 
док је вредност "Bartlett's Test of Sphericity" 
била значајна (p < 0,05). Вршена је експлора-
тивна факторска анализа на основу које су 
добијена четири фактора, чија је вредност 
информација "Eigenvalue" била > 1. Након 
тога је извршена ортогонална ротација уз 
коришћење методе "Varimax", помоћу које су 
се фактори делимично изједначили по значај-
ности. Израчунате вредности су приказане у 
табели бр.2 а помоћу графика бр.2 илустро-
вано је издвајање фактора, где се могу уочити 
тачке прелома које означавају поједине фак-
торе. 

У табели 3 су питања упитника сврстана 
по факторима којима припадају. Сваком фак-
тору понаособ су додељени називи на основу 
тематике питања: "Опште знање о шећерној 
болести", "Знање о терапији шећерне боле-
сти", "Знање о нефармаколошкој терапији и 
компликацијама које настају ако се она не 
примењује" и "Знање о веома озбиљним ком-
пликацијама". 

 

Анализа знања пацијената о шећерној 

болести 
 

Након извршене анализе поузданости и 
факторске анализе, анализирано је знање 
пацијената о шећерној болести. У табели 4 
могу се уочити питања са процентом тачних 
одговора. Може се уочити да је одговор на 
питање: "Нерегулисан ниво шећера у крви 
током дужег периода може да доведе до сле-
пила?" знало 98,3% испитаника, док је одго-
вор на питање "Да ли оболели од дијабетеса 
који имају дијабетес тип 1 требају да примају 
инсулин?" знало само  52% пацијената. У 
просеку је било 14,37 ± 2,95 тачних одговора 
по пацијенту, са варијансом од 8,7, где нај-
мањи број тачних одговора био 3, а макси-
мални број датих тачних одговора 18. 
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Табела 2. Резултат факторске анализе 
 

Фактори Вредност   

"Eigenvalue" 
Вредности након 

екстракције 
Вредности након ротације 

Укупно % 
варијансе 

Збирни  
% 

Укупно % 
варијансе 

Збирни  
% 

Укупно % 
варијансе 

Збирни  
% 

1 3,972 22,069 22,069 3,972 22,069 22,069 2,302 12,787 12,787 

2 1,361 7,560 29,629 1,361 7,560 29,629 2,248 12,487 25,273 

3 1,250 6,946 36,574 1,250 6,946 36,574 1,764 9,798 35,071 

4 1,144 6,357 42,931 1,144 6,357 42,931 1,415 7,860 42,931 

5 ,965 5,363 48,294       

6 ,950 5,280 53,574       

7 ,922 5,120 58,694       

8 ,903 5,014 63,709       

9 ,863 4,795 68,504       

10 ,792 4,400 72,904       

11 ,770 4,275 77,179       

12 ,729 4,050 81,228       

13 ,682 3,790 85,019       

14 ,629 3,495 88,513       

15 ,591 3,283 91,797       

16 ,563 3,130 94,927       

17 ,470 2,612 97,539       

18 ,443 2,461 100,000       

 
График 2. Дијаграм факторске анализе (Scree plot) 
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Табела 3. Фактори са питањима 
 

Фактори Питања 

Фактор 1 - Опште знање о 

шећерној болести 

 

 

• Тест одређивања гликозилираног хемоглобина (HbA1c) 

показује каква је била контрола шећерне болести последњa 

три месеца?   

• Оболели од дијабетеса би требало да прегледају стопала 

сваког дана?  

• Осећај трњења и пецкања указује на појаву компликација 

шећерне болести?   

• Високи ниво шећера у крви показује да је примењена 

неадекватна доза инсулина?   

• Да ли оболели од дијабетеса који имају дијабетес тип 1 

требају да примају инсулин?   

• Да ли инсулин треба да се убризгава сваког пута на другим 

местима на телу?   

 

Фактор 2 - Знање о терапији 

шећерне болести 

 

 

• Да ли је шећерна болест излечива?    

• Оболео од дијабетеса који је регулисао ниво шећера у крви, 

треба да прекине са узимањем терапије?     

• Да ли је шећерна болест наследна?   

• Шећерна болест се може држати под контролом са 

природним чајевима, без употребе лекова?   

• Да ли нерегулисана шећерна болест повећава ризик од 

појаве гангрене?   

 

Фактор 3 - Знање о 

нефармаколошкој терапији и 

компликацијама које настају 

ако се она не примењује 

 

 

• Вежбање може да снизи ниво шећера у крви?   

• Регулисањем телесне тежине код оболелих од дијабетеса 

долази до смањења ризика од појаве срчаних обољења?      

• Нерегулисан ниво шећера у крви доводи до пораста 

холестерола и повећаног ризика за обољења срца и крвних 

судова?     

• Симптоми сниженог шећера у крви (хипогликемија) су: 

знојење, подрхтавање, ошамућеност, главобоља и губитак 

свести?  

 

Фактор 4- Знање о веома 

озбиљним компликацијама 

 

 

• Нерегулисан ниво шећера у крви током дужег периода може 

да доведе до слепила?    

• Да ли је опаснија кома настала услед сниженог шећера у 

крви (хипогликемије) од коме натале услед повишеног 

шећера у крви (хипергликемије)?    

• Да ли оболелим од дијабетеса теже зарастају ране у односу 

на здраве особе?   
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Табела 4. Питања са бројем датих тачних одговора 
 

Питања Број тачних 

одговора (%) 

Да ли је шећерна болест излечива?    237 (78,5%) 

Тест одређивања гликозилираног хемоглобина (HbA1c) показује каква је 

била контрола шећерне болести последњa три месеца?   

232 (76,8%) 

Оболели од дијабетеса би требало да прегледају стопала сваког дана?  195 (64,6%) 

Осећај трњења и пецкања указује на појаву компликација шећерне болести?   239 (79,1%) 

Високи ниво шећера у крви показује да је примењена неадекватна доза 

инсулина?   

185 (61,3%) 

Вежбање може да снизи ниво шећера у крви?   276 (91,4%) 

Регулисањем телесне тежине код оболелих од дијабетеса долази до смањења 

ризика од појаве срчаних обољења?      

268 (88,7%) 

Нерегулисан ниво шећера у крви доводи до пораста холестерола и 

повећаног ризика за обољења срца и крвних судова?     

274 (90,7%) 

Нерегулисан ниво шећера у крви током дужег периода може да доведе до 

слепила?    

297 (98,3%) 

Оболео од дијабетеса који је регулисао ниво шећера у крви, треба да 

прекине са узимањем терапије?     

255 (84,4%) 

Да ли оболели од дијабетеса који имају дијабетес тип 1 требају да примају 

инсулин?   

157 (52,0%) 

Симптоми сниженог шећера у крви (хипогликемија) су: знојење, 

подрхтавање, ошамућеност, главобоља и губитак свести?  

291 (96,4%) 

Да ли је опаснија кома настала услед сниженог шећера у крви 

(хипогликемије) од коме натале услед повишеног шећера у крви 

(хипергликемије)?    

164 (54,3%) 

Да ли је шећерна болест наследна?   247 (81,8%) 

Шећерна болест се може држати под контролом са природним чајевима, без 

употребе лекова?   

239 (79,1%) 

Да ли нерегулисана шећерна болест повећава ризик од појаве гангрене?   276 (91,4%) 

Да ли инсулин треба да се убризгава сваког пута на другим местима на 

телу?   

217 (71,9%) 

Да ли оболелим од дијабетеса теже зарастају ране у односу на здраве особе?   283 (93,7%) 
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Регресиона анализа  
  

Након вишестуке линеарне регресионе 
анализе издвојиле су се три промељиве вари-
јабле које значајно утичу знање пацијената. 
Променљиве које су се издвојиле су: старост 
пацијента (коефицијент β = -0,327; р = 0,000), 
степен образовања (β = 0,110; р = 0,032) и 
трајање болести (β = 0,395; р = 0,000). Про-
менљиве које не утичу значајно на знање 
пацијената су: пол (β = 0,021; р = 0,688), регу-
лисаност болести (β = -0,022; р = 0,666), тип 
дијабетеса (β =0,075; р = 0,262 ) и терапија 
коју пацијент користи (β = 0,078; р = 0,126). 
Линеарна једначина модела за предвиђање 
знања пацијента гласи:   

Знање пацијента изражено кроз број 

тачних одговора  = 15,178 – ( 0,076 х ста-

рост пацијента) + (0,371 х степен образо-

вања) + (1,478 х трајање болести) 
 

ДИСКУСИЈА 
 

 

Основни циљ овог истраживања је био да 
се докажу поузданост и применљивост упит-
ника за мерење знања пацијената о шећерној 
болести. Након обраде и анализе података, 
добијена вредност Кронбахове алфе је изно-
сила 0,774, што говори да је упитник задово-
љавајуће поуздан. Сличне вредности Кронба-
хове алфе приликом валидације својих упит-
ника су добили аутори: Lai34, Abide52, 
Niroomand53, Chavan54 (α = 0,79; 0,89; 0,75; 
0,78), док студија спроведена у Непалу је 
имала нижу вредност у односу на остале 
упитнике (α = 0,67) 7,34,52-54. Експлоративна 
факторска анализа је издвојила четири фак-
тора: "Опште знање о шећерној болести", 
"Знање о терапији шећерне болести", "Знање 
о нефармаколошкој терапији и компликаци-
јама које настају ако је пацијент не приме-
њује" и "Знање о веома озбиљним комплика-
цијама", који објашњавају 43% варијабилно-
сти.   

Фактор "Опште знање о шећерној боле-
сти" чине питања која се односе на понашање 
пацијената током болести, разлику између 
типова дијабетеса, као и на то који тестови се 
спроводе за контролу гликемије у крви. 
Питање које се односи на појаву комплика-
ција се налази у овом фактору, иако би тре-
бало бити у четвртом фактору који садржи 

питања о компликацијама дијабетеса. Такође 
би питање које испитује место убризгавања 
инсулина требало да буде у другом фактору, 
који се односи на знање о терапији дијабе-
теса. У студији, спроведеној у Нигерији изд-
војила су се три фактора, од којих је један 
описивао свест пацијената о свом понашању 
као и промени свог понашања након сазнања 
дијагнозе дијабетеса, и притом  је објашњавао 
52,4% варијабилности52.   

Фактор "Знање о терапији шећерне боле-
сти" се састоји од пет питања, која претежно 
испитују знање о примени терапије као и о 
њеном значају. Овај фактор објашњава 12,5% 
варијабилности.  

 "Знање о нефармаколошкој терапији и 
компликацијама које настају ако је пацијент 
не примењује" представља трећи фактор, кога 
сачињавају четири питања. Ова питања мере 
знање пацијената о утицају вежбања, сма-
њења телесне тежине и регулације исхране на 
гликемију, као део нефармаколошке терапије.  

Четврти фактор "Знање о веома озбиљним 
копликацијама" објашњава 8% варијабилно-
сти и чине га три питања, која се односе на 
пратеће компликације шећерне болести након 
дужег периода и то са веома озбиљним исхо-
дом.   

У просеку су пацијенти дали 79,83% тач-
них одговора, што по скали из студије Foster-
а

55 представља умерено-добро знање, а по 
скали из студије Chavan-а54 

веома добро 
знање

54,55. Истраживање које је спроведено у 
Грчкој је дошло до резултата да проценат 
број тачних одговора пацијената у просеку 
износио 69%46. Студије које су спроведене у 
селима су добиле много лошије резултате, с 
обзиром да су пацијенти мање информисани 
и здравствено образовани54,56,57. У односу на 
студију која је спроведена у Србији 2009. 
године у Мерошини, знање пацијената о дија-
бетесу код пацијената из Крагујевца је веће58. 
Обзиром да су се у Крагујевцу отворила саве-
товалишта за дијабетичаре у склопу дома 
здравља и да су пацијентима давани савети и 
брошуре о дијабетесу, логично је да су резул-
тати добри. Сличан резултат је имала студија 
спроведена у два Клиничка центра и једној 
болници Србије, која је показала значајан 
утицај инфомисаности пацијената, где је за 
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три месеца просечан број тачних одговора 
порастао на 64,6% у односу на претходних 
55,6%59. Скоро половина пацијената није 
знала да се у терапији дијабетеса типа 1 кори-
сти инсулин, али је зато преко 90% пације-
ната знало за слепило и слабо зарастање рана 
као компликације (98,3% и 93,7%). На питање 
које је испитивало знање о генетској преди-
спозицији шећерне болести је 92,7% одгово-
рило тачно у студији спроведеној у Шри 
Ланци, док је код нас тачно одговорило 
81,8%60.  Што се тиче питања о прегледу сто-
пала код нас је за то знало 64,6% пацијената, 
док је у студији Perera-a60 тај проценат био 
око 70%60. Међутим 91 % наших пацијената 
је знало да се вежбањем може смањити ниво 
гликемије, док је само 60% то знало у Шри 
Ланци

60. Пацијенти у нашем истраживању су 
чешће знали (54,3%) да је опаснија кома нас-
тала услед хипогликемије, док су у студији 
Shriraam18-а пацијенти у веома малом броју 
препознали знаке  хипогликемије и могли да 
кажу до којих компликација она може да 
доведе (49,7%)18.   

У нашој студији статистички значајна 
повезаност знања са тренутном регулацијом 
гликемије није утврђена, док су само код два 
питања мушкарци показали боље знање у 
односу на жене. Истраживање спроведно у 
Индији је показало да су жене више знале у 
односу на мушкарце, док су пак у Бангадешу 
мушкарци са бољим знањем били образова-
нији

15,61. Што се тиче типа дијабетеса, утвр-
ђена је статистички значајна повезаност код 
пет питања, где пацијенти са типом један 
имају знатно веће знање у односу на други 
тип. Студије које су укључиле оба типа дија-
бетеса су дошле до истих резултата, да паци-
јенти са типом један знају више55,60. Раније 
студије су утврдиле да статистички значајно 
на знање пацијената о шећерној болести 
утиче степен образовања, што се показало и у 
нашој студији20,55,61. За шест питања је утвр-
ђена статистички значајна повезаност знања и 
степена образовања пацијента, где пацијенти 
са завршеним високим струковним школама 
или факултетом знају много више о шећерној 
болести. Више тачних одговора су имали 
пацијенти који дуже од десет година болују 
од дијабетеса, што је показао и велики број 
других студија20,53-55,61. Истраживањем спро-

веденим у Ирану су дошли до резултата да су 
пацијенти који као терапију користе инсулин 
имали знатно више тачних одговора у односу 
на пацијенте на оралним антидијабетицима53. 
У нашем истраживању постојала је статисти-
чки значајна повезаност знања и врсте тера-
пије код седам питања, где су пацијенти који 
су се придржавали хигијенско-дијететског 
режима и користили инсулин показали боље 
знање у односу на остале. Такође, наша сту-
дија је показала да што је пацијент старији и 
краће има дијабетес, знање је мање. До слич-
них резулатата су дошле и студије аутора 
Murata-a62 

и Firestone-a63, с тим да су они 
испитивали утицај депресије на знање, али 
није показана статистичка значајност

62,63. 
Спроведене студије су показале и да  паци-
јенти са мањим примањима мање знају о 
шећерној болести, као и да пацијенти који су 
већ имали у породици дијабетичара више 
знају о својој болести20,53,61.   

Недостатак ове студије је што није узела у 
обзир све значајне факторе, као што су: брач-
ни статус, материјални статус пацијената, 
присуство одређених коморбидитета као и 
присуство депресије.     

У закључку се може рећи да су резултати 
овог истраживања указали на добре мерне 
карактеристике упитника за мерење знања 
пацијената оболелих од шећерне болести. 
Знање пацијената из студијског узорка о сво-
јој болести је задовољавајуће, а на њега зна-
чајно утичу старост, образовање и трајање 
болести. 

 

ЗАХВАЛНИЦА 
 

Посебну захвалност овим путем исказујем 
свом ментору проф. др Слободану  Јанковићу 
на помоћи око формулисања истраживачког 
питања, корисним сугестијама, саветима и 
усмеравањима приликом израде овог диплом-
ског рада. Такође, захваљујем се доц. др Вио-
лети Младеновић и свим здравственим рад-
ницима запосленим на ендокринологији, 
Клиничког центра Крагујевац, на сарадњи и 
издвојеном времену приликом сакупљања 
упитника, као и свим пацијентима који су 
дали допринос истраживању попуњавањем 
упитника. 
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Прилог бр. 1. 

Упитник  за мерење знања пацијената о шећерној болести 

 

Поштовани, пред Вама је упитник за мерења знања пацијента о шећерној болести. Од 
Вас се очекује да попуните упитник заокруживањем једног од понуђених одговора за који сма-
трате да је тачан. Сви Ваши подаци биће заштићени и искоришћени искључиво у истраживачке 
сврхе. Хвала Вам на сарадњи!  

 
1. Да ли је шећерна болест излечива?    

a)Да;  b) Не;  c) Не знам.   
 

2. Да ли је шећерна болест наследна?   

a)Да;  b) Не;  c) Не знам.  
 

3. Тест одређивања гликозилираног хемоглобина (HbA1c) показује каква је била 

контрола шећерне болести последњa три месеца?   

a)Да;  b) Не;  c) Не знам.  
 

4. Оболели од дијабетеса би требало да прегледају стопала сваког дана?  

a)Да;  b) Не;  c) Не знам.    
 

5. Вежбање може да снизи ниво шећера у крви?   

a)Да;  b) Не;  c) Не знам.   
 

6. Да ли оболели од дијабетеса који имају дијабетес тип 1 треба да примају инсулин?   

a)Да;  b) Не;  c) Не знам.    
 

7. Да ли инсулин треба да се убризгава сваког пута на другим местима на телу?   
a)Да;  b) Не;  c) Не знам.  
 

8. Шећерна болест се може држати под контролом са природним чајевима, без упо-

требе лекова?   

a)Да;  b) Не;  c) Не знам.    
 

9. Оболео од дијабетеса који је регулисао ниво шећера у крви, треба да прекине са 

узимањем терапије?     

a)Да;  b) Не;  c) Не знам.  
 

10. Високи ниво шећера у крви показује да је примењена неадекватна доза инсулина?   

a)Да;  b) Не;  c) Не знам.  
 

11. Осећај трњења и пецкања указује на појаву компликација шећерне болести?   

a)Да;  b) Не;  c) Не знам.  
 

12. Регулисањем телесне тежине код оболелих од дијабетеса долази до смањења 

ризика од појаве срчаних обољења?      

a)Да;  b) Не;  c) Не знам.  
 

13. Нерегулисан ниво шећера у крви доводи до пораста холестерола и повећаног 

ризика за обољења срца и крвних судова?     

a)Да;  b) Не;  c) Не знам.  
 

14. Нерегулисан ниво шећера у крви током дужег периода може да доведе до слепила?    

a)Да;  b) Не;  c) Не знам.  
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15. Симптоми сниженог шећера у крви (хипогликемија) су: знојење, подрхтавање, 

ошамућеност, главобоља и губитак свести?  

a)Да;  b) Не;  c) Не знам.  
 

16. Да ли је опаснија кома настала услед сниженог шећера у крви (хипогликемије) од 

коме настале услед повишеног шећера у крви (хипергликемије)?    
a)Да;  b) Не;  c) Не знам.   
 

17. Да ли оболелима од дијабетеса теже зарастају ране у односу на здраве особе?   
a)Да;  b) Не;  c) Не знам.  
 

18. Да ли нерегулисана шећерна болест повећава ризик од појаве гангрене?   

    a)Да;  b) Не;  c) Не знам 
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САЖЕТАК 
 

Веома често у пракси се сусрећемо са 
лековима чији ефекти се клинички испоља-
вају по принципу "све или ништа", тј. ефекат 
се или појави, или не појави на одређену дозу 
лека. Уколико желимо да одредимо дозу так-
вог лека на коју ће сигурно одговорити 50% 
испитиваних пацијената (ефективна доза 50, 
или скраћено ЕD50), морамо употребити про-
бит анализу. Суштина пробит анализе је фор-
мирање линеарне регресије између логарит-
мованих доза лека и пробита, тј. броја стан-
дардних девијација колико одступају 
одговори на одређене дозе од најзаступљени-
јег одговора (подразумевајући нормалну ди-
стрибуцију заступљености одговора на одре-
ђене дозе лека). ЕD50 се затим израчунава из 
једначине ове линеарне регресије као доза за 
коју је вредност пробита једнака броју пет. 

 

Кључне речи: пробит анализа, ефективна 
доза 50, одговор "све или ништа". 
 

 

 

 

ABSTRACT 
 

There is a number of drugs which produce 
responses that are clinically visible according to 
the principle "all-or-nothing", i.e. the effect on 
certain dose either happens, or not. In order to 
calculate the dose of such drug that would cause 
response in 50% of exposed patients (effective 
dose 50 or abbreviated ED50), probit analysis is 
necessary. The essence of this application of 
probit analysis is formation of linear regresssion 
between logarythm of the drug doses and probits, 
i.e. numbers of standard deviations that respon-
ses to corresponding doses deviate from the most 
frequent response (assuming normal distribution 
of responses to certain doses of the drug). ED50 is 
further calculated from equation of this linear 
regression as the dose corresponding to probit 
value five. 

 

Key words: probit analysis, effective dose 
50, response "all-or-nothing".  
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УВОД 
 

Веома често у пракси се сусрећемо са 
лековима чији ефекти се клинички испоље 
тек пошто се постигне одређена концентра-
ција лека у крви и окупира довољан број 
рецептора да промена у функцији циљног 
органа или ткива постане видљива. Такав 
одговор на лек називамо "све или ништа", тј. 
код сваког појединачног пацијента ће одговор 
или настати, или неће. Да бисмо знали како 
да дозирамо такав лек у пракси, потребно је 
да знамо која је то доза лека на коју ће 
сигурно одговорити 50% испитиваних паци-
јената (ефективна доза 50, или скраћено 
ЕD50). Када сазнамо колико износи ЕD50, и 
уз познавање опсега свих ефективних доза, 
могуће је препоручити одређене дозе тог лека 
за широку употребу у пракси. Израчунавање 
ЕD50 је могуће ако кумулативне проценте 
пацијената који су одговорили на сваку испи-
тивану дозу (који су иначе нормално дистри-

буирани) претворимо инверзном функцијом у 
број стандардних девијација колико одступају 
одговори на одређене дозе од најзаступљени-
јег одговора, тј. у пробите1. Поступак израчу-
навања ЕD50 и пробита је описан у даљем 
тексту. 

Дакле, ако испитујемо ефекат лека који 
изазива неки одговор по типу "све или 
ништа" (нпр. неки хипнотик, који ће или 
успавати особу или неће), са повећањем дозе 
све већи проценат испитаника ће доживети 
ефекат. Нека смо на x-оси координатног сис-
тема приказали растуће дозе лека које смо 
користили, а на y-оси њима одговарајући 
проценат пацијената који је доживео одговор 
(у нашем примеру, заспао), тачке које бисмо 
добили унутар координатног система би 
формирале линију типа хиперболе, која би се 
асимптотски приближавала вредности од 
100% (Слика 1)2.  

 

 
 

Слика 1. Зависност процента пацијената који ће одговорити на лек од дозе лека 
 

Уколико би логаритмовали дозе лека 
логаритмима са основом 10, ова хипербола би 
се трансформисала у сигмоидну линију 
(Слика 2). 

И са једне, и са друге линије нам није 
лако да одредимо која је то доза лека која иза-
зива одговор код 50% испитаника (ЕD50), јер 

је тешко доћи до тачне једначине која би 
математички описала овакве сложене криве. 
Зато ћемо прибећи трансформацији друге, 
сигмоидне криве у праву линију, из чије јед-
начине ћемо онда лако израчунати ЕD50. 
Проценти пацијената који су одговорили 
представљају заправо кумулативну вероват-
ноћу одговора, за коју можемо претпоставити 



 Одређивање дозе лека која изазива одговор  по принципу  
"све или ништа" код 50% испитаника (ЕD50) уз помоћ пробита 
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да је нормално дистрибуирана. Ако узмемо 
инверзну функцију ове кумулативне вероват-
ноће, добићемо заправо Z-вредности, које 
представљају број стандардних девијација за 

које одређени проценат одговора одступа од 
најзаступљенијег процента у популацији 
наших испитаника (коме иначе одговара доза 
ЕD50).  

 

 
Слика 2. Зависност процента пацијената који ће одговорити на лек од логаритма дозе лека 

 

 
Слика 3. Линеарна веза између логаритма дозе лека и пробита 
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Ове Z-вредности, тј. вредности инверзне 
функције вероватноће одговора називамо 
пробитом. У пракси се тим вредностима увек 
додаје број 5, како би се избегли негативни 
бројеви, и негативне Z-вредности трансфор-
мисале у позитивне бројке3,4,5. 

Проценте пацијената који су одговорили 
можемо претворити у пробите на више начи-
ина, али је најједноставнији преко инверзне 
функције нормалне дистрибуције у Excel-у, 
којој додајемо број 5, као што је већ речено: 
NORM.S.INV(% који је одговорио)+5. 

Сада помоћу методе најмањих квадрата 
одредимо једначину линеарне регресије 
између логаритма за основу 10 доза лека и 
пробита (Слика 3), и потом из те једначине 
израчунамо колики је логаритам дозе за вред-
ност пробита 5 (тј. Z вредност једнаку 0). 
Антилогаритмовањем израчунате вредности 

добијамо ЕD50, тј. дозу лека на коју ће одго-
ворити 50% пацијената, чиме је поступак кал-
кулације завршен. 
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САЖЕТАК 
 

Мултиваријантна линеарна регресија је 
поступак изградње математичког модела 
праве са више независних варијабли које се 
сабирају међусобно и са једном константом 
да би дали вредност зависне варијабле, тј. 
исхода. Зависна варијабла је континуалног 
нумеричког карактера, док независне варија-
бле (предиктори) могу бит и нумеричког и 
категоријског типа. Мултиваријантна линеар-
на регресија је изузетно користан метод за 
испитивање утицаја већег броја варијабли на 
исход лечења (зависну варијаблу). Не само да 
је помоћу тог метода могуће проценити да ли 
нека варијабла утиче значајно на исход или 
не, већ се добија и квантитативна мера тог 
утицаја, као и релативни значај сваке од 
варијабли у односу на друге. Своју највећу 
примену мултиваријантна линеарна регресија 
има у опсервационим клиничким студијама, 
посебно онима типа "студије пресека”. 

 

Кључне речи: мултиваријантна линеарна 
регресија, колинеарност, коефицијент детер-
минације. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

Multivariable linear regression is a procedure 
of building mathematical model of straight line 
with several independent variables which are 
added one to another and to a constant to give 
value of dependent variable, i.e. of outcome. 
Dependent variable has to be continuous and 
numeric, while independent variables may be of 
both numeric and categorical type. Multivariable 
linear regression is very useful method for tes-
ting influence of multiple independent variables 
on a treatment outcome (dependent variable). 
With this method it is possible not only to esti-
mate whether certain independent variable may 
influence the outcome significantly, but also to 
quantify this influence and compare strength of 
influence between the variables. Multivariable 
linear regression is especially useful method for 
analyzing data of observational clinical studies, 
particularly "cross-sectional” ones.  

 

Keywords: multivariable linear regression, 
collinearity, coefficient of determination.  
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УВОД 
 

Ако се исход лечења у некој клиничкој 
или опсервационој студији мери континуал-
ном нумеричком варијаблом (тј. варијаблом 
чије вредности могу бити било где на скали 
којом се она мери), факторе који утичу на 
исход називамо предикторским или незави-
сним варијаблама. Предикторских варијабли 
обично има више, и да би објаснили како оне 
утичу на исход лечења, један од начина је да 
формирамо једначину (тј. математички 
модел) праве линије у којој ће учествовати 
све предикторске варијабле: 

 

 
 

У овој једначини "y" је ознака за исход, тј. 
зависну варијаблу, "a", "b" и "aa" су ознаке за 
вредности предикторских варијабли, a "k0", 
"k1", "k2" и "kn" су ознаке за коефицијенте 
испред предикторских варијабли који одре-
ђују колики утицај свака од њих има на 
исход. Предикторске варијабле могу бити и 
нумеричког, и категоријског карактера, и 
формирање оваквог модела омогућава да се 
квантификује утицај сваке од њих на исход, и 
то прилагођен за истовремено дејство свих 
осталих варијабли. Овакав тип статистичке 
анализе се назива и мултиваријантном, јер 
узима у обзир дејство свих предикторских 
варијабли заједно.  

 

УСЛОВИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

МУЛТИВАРИЈАНТНЕ  

ЛИНЕАРНЕ РЕГРЕСИЈЕ 
 

Да би могао да се направи модел мулти-
варијантне линеарне регресије неопходно је 
да буду испуњени одређени услови, којих има 
укупно четири. Први услов је да постоји 
линеарна веза између предикторских варијаб-
ли и исхода, тј. да повећање или смањење 
предикторске варијабле доводи до пропор-
ционалног повећања или смањења исхода. 
Други услов је да варијабилност података око 
регресионе линије треба да буде једнакомерна 
у свим деловима те линије (тј. да постоји 
хомосцедастичност). Трећи услов се односи 
на варијабилност података око сваке тачке на 
регресионој линији, која треба да следи нор-
малну дистрибуцију. Најзад, четврти услов је 
испуњен ако је одступање сваког појединач-
ног податка од регресионе линије независно 
од одступања других података1.  Ако су ови 
услови испуњени, модел мултиваријантне 
линеарне регресије се може успоставити, а 
колико он заиста објашњава утицај предик-

торских варијабли на исход говори нам кое-
фицијент детерминације (R2), тј. фракција 
укупне варијабилности која се може објасни-
ти моделом регресије. Што је коефицијент 
детерминације ближи јединици, то модел 
мултиваријантне линеарне регресије више 
објашњава варијације исхода помоћу варија-
ција предиктора.  

 

КОЛИНЕАРНОСТ 
 

Предикторске варијабле могу бити у 
међусобној вези, тј. вредности две или више 
њих могу међусобно корелирати. Такву 
појаву називамо колинеарношћу, и она зна-
чајно утиче на модел мултиваријантне ли-
неарне регресије. Када се у модел надодаје 
нова предиктоска варијабла која корелира са 
другим предиктором што је већ у моделу, 
онда ће њено додавање утицати на коефици-
јент испред тог другог предиктора, мењајући 
му вредност и повећавајући његову стандар-
дну грешку. С друге стране, уколико нови 
предиктор не корелира ни са једним који се 
већ налази у моделу, тј. ако нема колинеарно-
сти, његовоувођење неће имати никакав ути-
цај ни на вредност коефицијената осталих 
предиктора, ни на стандардне грешке тих 
вредности. Зато се приликом избора предик-
торских варијабли које уносимо у модел увек 
трудимо да изаберемо оне које међусобно 
нису колинеарне (тј. које су међусобно неза-
висне), јер ћемо тиме повећати статистичку 
снагу наше студије, чак иако број испитаника 
остаје исти. Добар избор предиктора које 
ћемо укључити у модел подразумева прона-
лажење свих релевантних варијабли које 
уопште имају утицај на исход, али укључи-
вање само оних који уносе независну инфор-
мацију у модел. У том смислу је најбоље 
избећи аутоматске системе за селекцију пре-
дикторских варијабли (као што су скрининг 
ефеката појединачних варијабли и додавање 
или одузимање варијабли корак по корак), већ 
варијабле изабрати на основу наших концеп-
туалних знања о проблему који истражујемо.  

Да ли постоји колинеарност између пре-
диктора може се испитати на два начина: (1) 
формирањем матрикса коефицијената коре-
лације између свих предиктора понаособ 
(биваријантна корелација) – колинеарност не 
постоји ако ниједан од коефицијената не пре-
вазилази вредност 0.8; (2) израчунавањем 
фактора инфлације варијансе појединачног 
предиктора који указује у којој мери колине-
арност повећава варијансу вредности тог пре-
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диктора; фактор инфлације варијансе (engl. 
variance inflation factor – VIF) се израчунава 

по формули 	��� = 	 �

���	

 , где је ��

  коефи-

цијент детерминације регресије између 
предиктора за кога се рачуна VIF и свих оста-
лих предиктора са друге стране2. Уколико је 
фактор инфлације варијансе већи од 10, може 
се са сигурношћу рећи да колинеарност пос-
тоји, што значи да неке предикторе морамо 
елиминисати. Понекада се уместо фактора 
инфлације варијансе користи његова реци-

прочна вредност (
�

���
), што се назива толеран-

ција; колинеарност постоји ако је толеранција 
мања од 0,1.  

 

ЕЛИМИНАЦИЈА ЕКСТРЕМНИХ 

ПОДАТАКА 
 

Када тражимо модел мултиваријантне 
линеарне регресије за одређену групу подата-
ка обично приметимо да подаци од неколико 
јединица посматрања узимају екстремне вре-
дности. Такве, екстремне, податке је најбоље 
елиминисати из анализе, јер они имају непро-
порционално велики утицај на коефицијенте 
регресионе формуле. Колико је велики тај 
утицај најбоље се може проценити тзв. Куко-
вом дистанцом, тј. збиром промена свих кое-
фицијената у случају елиминације једног 
екстремног податка (плус одсечак на Y-оси); 
када је Кукова дистанца велика, то указује да 
такав екстремни податак свакако треба ели-
минисати из даље анализе3.  

 

ИНТЕРАКЦИЈА ИЗМЕЂУ 

ПРЕДИКТОРСКИХ ВАРИЈАБЛИ 
 

Понекада два предиктора нису само у 
корелацији, већ могу појачавати или слабити 
ефекат један другом на исход. Када постоји 
таква појава, она се назива интеракцијом пре-
диктора, и тада морамо унети као посебну, 
додатну предикторску варијаблу комбинова-
но дејство та два предиктора (нпр. ако су у 
интеракцији предиктори а и b, онда у моделу 
мултиваријантне регресије морају бити и а, и 
b, и аb као предиктори). Када унесемо и ком-
бинацију два предиктора као посебан предик-
тор, наш модел мултиваријантне линеарне 
регресије ће бити знатно бољи, тј. имаће већи 
коефицијент детерминације3. 

 

 

 

 

 

ПАРАМЕТРИ МУЛТИВАРИЈАНТНЕ 

ЛИНЕАРНЕ РЕГРЕСИЈЕ 
 

Као што је већ поменуто, коефицијент 
детерминације (R2) је фракција варијабилно-
сти исхода коју објашњава модел мултивари-
јантне лилнеарне регресије, и може се изра-

чунати на следећи начин: 	� = 	
∑ �Ŷ��Ӯ�


�
���

∑ ����Ӯ�
�
���

 , 

где је 	Ӯ   средња вредност свих опсервираних 
вредности исхода, 	Ŷ� вредност исхода за 
појединачног пацијента израчуната из модела 
линеарне регресије, a ��  опсервирана 
вредност исхода за појединачног пацијента4. 
Из једначине се јасно види да је у бројиоцу 
укупна варијабилност коју објашњава 
регресиона линија, а у имениоцу укупна 
варијабилност исхода. Корен из коефицијента 
детерминације је коефицијент корелације (R) 
између исхода и вредности из модела 	� ∗
!� + # ∗ ! +⋯+ �� ∗ !%, тј. он нам говори 
у коликој мери су повезани исход и збир 
вредности свих предикторских варијабли 
помножених са одговарајућим коефици-
јентима. Више вредности и коефицијента 
детерминације, и коефицијента корелације, 
указују на бољу предиктивну моћ модела, тј. 
независне варијабле заједно боље предвиђају 
вредности исхода.  

Коефицијент детерминације израчунат на 
горе поменут начин може бити нереално 
висок, посебно у случају ако модел има много 
предикторских варијабли; зато се израчунава 
тзв. прилагођени коефицијент детерминације, 
који се коригује за број унетих варијабли, и 
тако представља бољу процену квалитета 
модела мултиваријантне линеарне регресије 
од неприлагођеног коефицијента детермина-
ције.  

Коефицијенти испред предикторских 
варијабли у моделу ("k1", "k2". … "kn")указују 
у којој мери њихове предикторске (независне) 
варијабле утичу на исход (зависну варијаблу) 
НЕЗАВИСНО од осталих предикторских 
варијабли, тј. приликом њиховог израчуна-
вања утицај осталих варијабли је искључен. 
Када је модел формиран, коефицијенти омо-
гућавају да се утицај сваког од предиктора на 
исход тачно квантификује, нпр. ако је коефи-
цијент испред метформина (независна варија-
бла) као предиктора гликемије (исход) -2.3, то 
значи да примена метформина снижава гли-
кемију за 2.3 милимола по литру. У резулта-
тима обраде мултиваријантне линеарне 
регресије коефицијенти из модела (које нази-
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вамо "сировим”) се обично означавају словом 
"B” са субскриптом (B1, B2,…Bn), док се 
њихов стандардизовани облик означава грч-
ким словом бета ("β”). Стандардизовани 
облик коефицијената се добија када се они 
помноже са односом (разломком) варијансе 
исхода и варијансе тог предиктора, и омогу-
ћава да се варијабле међусобно пореде по 
значају на основу величине стандардизованог 
коефицијента. Што је варијанса предиктора 
већа, стандардизована вредност коефицијента 
ће бити мања, а тиме и значај варијабле чијиј 
је то коефицијент. Дакле, "сирови” коефици-
јенти нам омогућавају да квантификујемо 
утицај сваког предиктора на исход, а стан-
дардизовани коефицијенти да упоредимо 
међусобно значај предикторских варијабли5. 

У резултатима мултиваријантне линеарне 
регресије се за сваку предикторску варијаблу 
израчунава вредност "T” и њој одговарајућа 
вредност "p”. "T” је број који се добија када 
се коефицијент испред предикторске вари-
јабле подели са стандардном грешком коефи-
цијента; што је "Т” веће, тј. удаљеније од 
нуле, то је вероватноћа нулте хипотезе (да та 
предикторска варијабла не утиче значајно на 
исход), тј. "p”, мања. Дакле, "Т” вредност нам 
говори да ли предикторска варијабла значајно 
утиче на исход, што се може закључити уко-
лико је p мање од 0,056.  

 За цео модел израчунава се помоћу 
анализе варијансе вредност "F”, која пред-
ставља количник средњег квадратног одсту-
пања због модела (тј. збира квадрата одсту-
пања израчунатих тачака на регресионој 
линији од средње вредности свих исхода, 
подељеног са бројем пацијената у узорку 
минус 1) и средњег случајног одступања (тј. 
збира квадрата одступања опсервираних вре-
дности исхода од израчунатих тачака на 
регресионој линији, подељенод са бројем 
пацијената у узорку минус 1). "F” вредност 
нам уствари говори колико пута је варијабил-
ност објашњена моделом регресије већа од 
случајне варијабилности, и постаје значајна (а 
тиме и наш модел) уколико превазиђе гра-
ничне вредности у "F” дистрибуцији, изнад 
којих је вероватноћа нулте хипотезе (тј. веро-
ватноћа да регресиони модел није значајан) 
мања од 0,057.      

    

 ПОСТУПАК ИЗГРАДЊЕ МОДЕЛА 
 

Модел изграђујемо тако што укључујемо 
предикторске варијабле и затим пратимо 
параметер модела, тежећи да они добију што 

повољније вредности. Предикторе можемо 
укључивати постепено, један по један (енгле-
ски назив метода "forward selection”), све 
дотле док нови предиктори значајно додају 
способности модела да објасни исход. Могућа 
је употреба и обрнуте методе: све потенци-
јалне предикторске варијабле се унесу у 
модел, да би се затим једна по једна елимини-
сале, и пратило како то утиче на параметер 
модела (задржавамо предикторе чије откла-
њање значајно смањује предиктивну моћ 
модела). Овакав метод се енглески назива 
"backward deletion”. Метод "stepwise selection” 
је комбинација претходна два метода, где 
почињемо са уносом једне по једне варијабле, 
а онда повремено елиминишемо варијабле 
уните у ранијим корацима да би проверили да 
ли све уните заиста треба да остану у моделу 
– резултат је модел са најповољнијим 
вредностима параметара. Најзад, када смо 
сигурни да неке варијабле треба да буду у 
моделу јер постоји концептуално оправдање 
за то, можемо их унети све истовремено, "у 
блоку”, и тиме добити почетну форму модела 
на коју можемо даље надодавати и одузимати 
нове варијабле методом  "stepwise selection”. 

  

ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА МОДЕЛА 

МУЛТИВАРИЈАНТНЕ ЛИНЕАРНЕ 

РЕГРЕСИЈЕ 
 

На почетку је поменуто да је један од 
услова изградње доброг модела мултивари-
јантне линеарне регресије једнакомерност 
варијабилности података око регресионе 
линије, тј. да резидуалне вредности (разлике 
између опсервираних вредности исхода и 
вредности израчунатих из модела мултива-
ријантне регресије) буду сличне у целом 
опсегу предикторских варијабли. Једнако-
мерност се може проверити формирањем 
графика где ће на х-оси бити стандардизоване 
израчунате вредности исхода из модела (стан-
дардизоване значи да су апсолутне вредности 
исхода подељене са својом стандардном 
девијацијом), а на y-оси стандардизоване 
резидуалне вредности (тј. апсолутне вредно-
сти резидуа подељене са стандардном девија-
цијом резидуа). Уколико се на графику види 
"облак” од тачака, тј. нема никаквог посебног 
облика или тренда, једнакомерност је постиг-
нута

5.  

Независност варијабилности појединач-
них података (тј. података од појединачних 
пацијената) једних од других се може прове-
рити Дурбин-Вотсон тестом, чији резултати 
варирају од нуле до 4. Вредности око 2 значе 
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да су подаци независни, док вредности блиске 
нули указују на значајну позитивну корела-
цију, а вредности блиске 4 говоре о значајној 
негативној корелацији5.  

На крају, треба проверити и да ли су 
резидуалне вредности нормално дистрибуи-
ране. Прво се апсолутне резидуалне вредно-
сти дељењем са стандардном девијацијом 
преведу у стандардизоване резидуалне вред-
ности, а затим се нормалност њихове распо-
деле може проветити Колмогоров- Смир-
новљевим тестом или Шапиро-Вилковим тес-
том.  

У закључку се може рећи да је мултива-
ријантна линеарна регресија изузетно кори-
стан метод за испитивање утицаја већег броја 
варијабли на исход (зависну варијаблу) 
лечења који је континуална нумеричка вели-
чина. Не само да је помоћу тог метода могуће 
проценити да ли нека варијабла утиче зна-
чајно на исход  или не, већ се добија и кван-
титативна мера тог утицаја, као и релативни 
значај сваке од варијабли у односу на друге. 
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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. 

 

Key words: schizophrenia, pharmacoeco-
nomics, cost of illness  

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.  
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INTRODUCTION 
 

Schizophrenia is one of the most serious 
psychiatric illnesses belonging to the group of 
non-affective psychoses. It is characterized by 
distortions of thought, perception, emotions and 
behavior. It is inherited poligenically. Various 
external factors contribute to the emergence of 
this disease, whilst the symptoms and the clinical 
manifestations are consequence of malfunctions 
in biochemical brain processes1. Twenty-four 
million people around the world suffer from 
schizophrenia2. Its prevalence is estimated 
between 0.3 and 1% worldwide, and its inci-
dence is from 15.2 to 20.0 per 100,000 populati-
ons/year3-5. Schizophrenia is chronic illness 
associated with significant expenses which are 
imposed on both the health system, extended 
social community and family, as well6,7.  

Treating schizophrenia is huge challenge for 
clinical doctors, due to its complex 
symptomatology and unpredictable, patient-
dependent course of illness. The illness outlook 
is good in 40% of cases, extremely unfavorable 
in 40%, whereas in the remaining 20% it has 
moderately progressive course. The patients suf-
fering from this illness have higher risk of 
comorbidity and social isolation, they have pro-
blems finding employment, while the death rate 
is double that of general population, which 
makes this illness one of the most expensive 
psychiatric illnesses8,9. 

Discovery of the mechanism of actionfor the 
first antipsychotic druug 60 years ago opened a 
path to synthesis of new group of drugs with 
similar profile (antipsychotics of the first gene-
ration), which, together with psychotherapeutic 
and socio-therapeutic interventions were signifi-
cant step forward in the treatment of schizophre-
nia. Thirty-five years later, many antipsychotics 
of the second generation have been synthesized, 
and turned to be as efficient as the conventional 
antipsychotics, but with significantly better pro-
file of side effects and superior tolerance, offe-
ring wider range of possibilities for treating this 
illness10,11. Nevertheless, despite modern phar-
macotherapy, 20-30% of patients have weak 
response to the therapy, 15-20% of the patients 
have relapses every year, while certain patients 
relapse when taking maintenance therapy12-14.  

 

SCHIZOPHRENIA AND ECONOMIC 

CONSEQUENCES 
 

Cost of illness studies of schizophrenia con-
ducted around the world show wide range of 
material resources that countries set aside from 

their health budgets in order to treat schizophre-
nia15-18. They range from 1.6% to 2.5%19,20. 
According to the general conclusion of the 
analysis of several cost of illness studies of schi-
zophrenia given by Knapp, these costs are high, 
dependent on the health system and location, and 
intangible costs per se already justify investment 
in research and development of new treatments7. 

Results of the costs-of-schizophrenia study 
conducted by Mangalor and associatesin England 
during 2004 and 2005, showedthat total expenses 
were 6.7 billion pounds, where 2 billion pounds 
represent direct expenses. Out of 4.7 billion 
pounds set aside for indirect expenses, the largest 
part of 3.4 billion pounds was used for expenses 
due to productivity loss for the reasons of sick 
leave, unemployment and deaths connected to 
schizophrenia, while the expenses of the 
productivity loss of caregivers amounted to 32 
million pounds. The expenses of patients’ fami-
lies and private care were 615 million pounds. 
The cost of criminal proceedings with the pa-
tients suffering from schizophrenia amounted to 
1 million pounds. Around 584 million pounds 
was set aside for the benefit payments and admi-
nistration costs connected to them15. 

According to the cost-of-illness study con-
ducted in Canada during 2004, total expenses 
connected to schizophrenia were 6.85 billion 
Canadian dollars. Total direct expenses were 
2.02 billion Canadian dollars. Out of 4.83 billion 
Canadian dollars set aside for indirect expenses, 
the largest part (70% of total expenses) was spent 
to cover productivity loss due to morbidity. 
During 2004 there were 374 deaths connected to 
schizophrenia in Canada, which also contributed 
to the increase of the expenses in relation to this 
illness16. 

According to the study of Carr and associa-
tes, Australian government set aside 1.45 billion 
Australian dollars during 2003 for the expenses 
of dealing with psychoses, including schizophre-
nia. The government set aside, on average, aro-
und 46,200 Australian dollars for a patient suffe-
ring from psychosis, where 27,500 Australian 
dollars were expenses due toproductivity loss, 
13,800 Australian dollars were expenses for hos-
pital treatment and 4,900 Australian dollars were 
expenses for outpatient health care17. 

In USA, according to the study conducted by 
Cloutier and associates18, economic costs of 
schizophrenia equaled 155.7 billion US dollars 
for 2013. Direct expenses were 37.7 billion US 
dollars, and indirect expenses were 117.3 US 
billion dollars. The largest part of indirect 
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expenses (72%) was in relation to unemployment 
and the productivity loss of caregivers.  

 

ECONOMIC EVALUATION OF 

ANTIPSYCHOTICS RELATED TO THE 

TREATMENT OF SCHIZOPHRENIA 
 

Pharmacotherapy of schizophrenia is based 
on antipsychotic drugs. However, their effective-
ness is limited, often connected with disconti-
nuation of treatment, relapses and hospitalization 
21,22,23. Drug prescriptions appear to contribute 
little to total costs7,24,25, but drugs may influence 
hospitalization rates and productivity, thus 
becoming rather significant for the economics of 
schizophrenia26,27.  

McEvoy28 came to a conclusion that hos-
pitalization costs decreased in the United States 
of America between 1991. and 2002. However, 
the costs of outpatient treatment and medication 
went up. The decrease of inpatient costs could be 
explained by changes of policy and availability 
of new drugs for treatment of schizophrenia. In 
fact, there was a trend todecrease number of 
psychiatric beds all round the world over the last 
few decades,as a result of reforms in mental 
health care concepts and practices29. However, in 
spite of that, the costs of hospitalization are still 
the main direct cost driver of schizophrenia. 
Limiting length of stay and decreasing 
probability of relapse reduce treatment costs of 
schizophrenia3,24,25. Adverse effects of these 
drugs can vary, primarily considering higher risk 
of extrapyramidal syndrome concerning the first-
generation antipsychotics (FGA) and risperidone, 
metabolic syndrome with olanzapine and 
clozapine, hyperprolactinemia with risperidone 
and agranulocytosis with clozapine26,30,31. 

If one takes into account limited 
productivityof pharmacological treatment of 
schizophrenia, which is associated with high 
costs of the disease and increasingly higher 
expenses for medicines by health systems, it is 
necessary to evaluate cost-effectiveness profile 
of antipsychotic drugs in order to allow an 
adequate choice of pharmacotherapy for patients, 
in line with the financial reality of health 
systems.  

Majority of published papers suggest that 
atypical antipsychotics have more beneficial 
cost-effectiveness profile in comparison to the 
first generation antipsychotics. According to the 
study conducted by Santos and associates in 
201632, which evaluated cost-effectiveness of 
atypical antipsychotics in Brazilian public health 
system, it was found that olanzapine was domi-

nant over the other drugs. Nevertheless, validity 
of these study was not completely proven due to 
limited number of antipsychotic drugs included, 
but also due to the fact that quality of used data 
could not be checked. 

Furthermore,randomized controlled study 
conducted by Davies and associates33 showed 
that economic costs were lower and number of 
quality-adjusted life years gained higher when 
antipsychoticsof the first generation were used in 
the therapy of schizophrenic populationthat was 
responding poorly to previous treatment, instead 
of atypical antipsychotics. Two more studies 
conducted in Great Britain came up with similar 
conclusions34,35. 

However, the systematic review of literature 
related to cost-effectiveness analysis of head-to-
head comparisons of antipsychotics in schi-
zophrenic populations that encompassed 24 stu-
dies with data from 14 countries, showed that 
clozapine, risperidone and olanzapine were the 
most cost-effective in treating schizophrenia36. 

Validity of existing literature data should be 
carefully checked in regard to the manner of 
selection of subjects, method of estimation of 
direct and indirect treatment expenses, as well as 
interests of financiers. Namely, pharmaceutical 
companies provide studies whose results show an 
undoubted advantage of new medicines being 
placed on the market, while the research groups 
financed by Ministries of health or certain bu-
reaus and funds, generally emphasize apparently 
cheaper and older antipsychotics37. Not only 
pharmacoeconomic studies, but also numerous 
clinical studies that analyze the problems falling 
within the domain of pharmacoeconomics, were 
the basis for modern schizophrenia treatment 
guidelines which give advantage to newer 
antipsychotics, pointing out that there are diffe-
rences even among these medicines. According 
to the literature search, pharmacoeconomic 
analysis related to schizophrenia treatment as 
well as the cost effectiveness study of 
antipsychotics used in therapy still have not been 
conducted in Serbia.  

 

CONCLUSION 
 

Schizophrenia is chronic illness associated 
with significant expenses which are imposed on 
both the health system, extended social 
community and family, as well.International 
cost-of-illness studies on schizophrenia came to 
the conclusion that the costs are high, dependent 
on the health system and location and that the 
intangible costs per se already justify inve-
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stments in research and development of new 
treatments.The majority of published papers sug-
gested that atypical antipsychoticshave more 
beneficial cost-effectiveness profile in compa-
rison to the first generation drugs. Olanzapine, 
clozapine and risperidone are atypical 
antipsychotics that were generally found to be 
the most cost-effective in treating schizophrenia.  
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ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА АУТОРЕ 

 
 
 
"Рационална терапија" је биомедицински 

часопис у коме се објављују радови који су 
прихваћени од стране независних рецензена-
та. Објављује оригиналне медицинске научне 
радове, стручне медицинске радове, критичке 
осврте, приказе случајева, евалуације научних 
метода, посебно радове који се баве рацио-
налном терапијом у медицини, као и писма 
уреднику, извештаје о активностима удруже-
ња, рецензије књига, вести у биомедицини и 
остале чланке, писане на српском језику. 
Оригинални рукописи ће бити примљени 
само ако нису истовремено послати другим 
часописима. Радови ће бити прихваћени по-
сле позитивних рецензија ако не садрже ма-
теријал који је већ објављен или је поднесен 
или прихваћен за објављивање негде другде, 
осим као прелиминарни извештај, као што је 
сажетак који не прелази 300 речи. Часопис 
следи принципе Добре праксе у публиковању, 
објављене у "Guidelines on Good Publication 
Practice as established by Committee on Publication 
Ethics-COPE" (www.publicationethics.org.uk). 

Рукописи се припремају у складу са "Uni-
form Requirements for Manuscripts submitted to 
Biomedical Journals" издате од стране Међуна-
родног комитета издавача медицинских часо-
писа (Ann Intern Med 1997;126:36-47., доступ-
но на www.icmje.org). Рукописи морају бити 
праћени писмом потписаним од стране свих 
аутора, са изјавом да су рукопис прочитали и 
одобрили за публиковање, и да он није већ 
објављиван, поднесен на разматрање или 
прихваћен у другом часопису. Рукописи, који 
су прихваћени за објављивање у часопису 
"Рационална терапија", постају својина овог 
часописа и не могу бити објављивани негде 
другде без писмене дозволе издавача. Часо-
пис "Рационална терапија" је власништво Ме-
дицинског друштва за рационалну терапију 
Републике Србије (МЕДРАТ), које је издавач. 
Међутим, уредници овог часописа имају пуну 
академску слободу и ауторитет да одреде са-
држај часописа, у складу са својим научним, 
професионалним и моралним нормама. Поли-
тика уредништва је да се учини сваки могући 
напор како би се обезбедила веродостојност 
објављених научних садржаја, интегритет ау-
тора, тајност и независност рецензената, за-

штитила права пацијената на приватност и 
открили и спречили сукоби интереса.  

За потешкоће које би се могле појавити у 
садржају часописа, као што су грешке у 
објављеним чланцима или научне недоумице 
око налаза истраживања, уредништво ће пре-
дузети све расположиве мере да их отклони. 
Захтеви за онлајн верзију часописа, која се 
налази на веб-сајту МЕДРАТ-а су исти као и 
за штампану верзију.  

Рукописи се подносе на разматрање 
часопису "Рационална терапија" искључиво 
преко онлајн система SCIndex e-Ur-a. Рукопис 
треба послати преко интернет стране: 

http://aseestant.ceon.rs/index.php/racter  

Детаљно упутство за онлајн пријаву 
радова, налази се на интернет адреси: 

http://aseestant.ceon.rs/index.php/%20racter/
information/authors  

После прихватања рада за штампу 
директна коресподенција са уредништвом 
се обавља преко имејл-адресе: 

medrat@verat.net 

Рукопис на српском језику треба да буде 
куцан у фонту Times New Roman, величина 
слова 12, на ћирилици, са 1,5 проредом, у 
формату А4 (21 cm х 29,7 cm) без формирања 
и коришћења стилова, односно аутоматског 
форматирања текста. Цео рукопис треба да 
буде предат у једном ворд документу. За 
истицање користити курзив (италика) а не 
подвлачење (сем евентуално за УРЛ адресе). 
Илустрације, слике и табеле треба да буду 
смештене на одговарајућим местима у тексту, 
а не као прилог на његовом крају. Текст рада 
треба да има следеће делове: насловна страна, 
сажетак, кључне речи, увод, метод, резултати, 
дискусија, захвалница (није неопходна) и 
литература. Изузетно, ако је рад писан као 
прегледни чланак по позиву, може имати 
слободну форму. Сажетак не би требало да 
има више од 300 речи, а цео рад не више од 
6000 речи.  

Наслов рада, имена аутора и називи 

њихових институција, кључне речи, као и 

сажетак, треба да буду достављени и на 

енглеском језику. Од броја časopisa Vol. 5 

No 2, је омогућено ауторима који то желе, 
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да свој комплетан рад штампају двоје-

зично, и на српском, и на енглеском језику. 

Разлог за ову измену је жеља да се квали-

тетни радови из """"Рационалне терапије"""" 
учине доступнијим читаоцима са других 

говорних подручја, како би и они могли да 

користе резултате наших аутора и примене 
их у свом практичном раду.  

За радове који буду прихваћени, часопис 
"Рационална терапија" обавезно захтева да 
аутори дају изјаву којом преносе сва права на 
публиковање њиховог рада "Рационалној 
терапији".  

Све странице треба нумерисати редом, 
почев од насловне стране. Сва мерења, изузев 
артеријског крвног притиска, треба изразити 
у System International (SI) јeдиницама. За ле-
кове треба користити првенствено генеричка 
имена, док се заштићена имена могу навести 
у загради. Саветујемо ауторима да сачувају 
бар једну копију рукописа за себе. МЕДРАТ 
није одговоран за губитак рукописа при 
слању електронским путем.  

Насловна страна садржи назив рада ве-
ликим словима, пуна имена аутора и називе 
њихових институција где су спровели истра-
живања, коришћене скраћенице и име аутора 
који ће спроводити дописивање са уредни-
штвом (са адресом, бројевима телефона, 
имејлом и факсом). Назив рада треба да буде 
сажет, али довољно прецизан. Такође, на на-
словној страни треба навести и објаснити све 
скраћенице које су биле коришћене у раду, по 
абецедном реду.  

Сажетак са мање од 300 речи треба саже-
то да искаже циљеве студије, метод рада, ре-
зултате и закључак. Сажетак не садржи 

нити референце нити скраћенице. Испод 
сажетка треба навести 3 до 5 кључних речи, 
које се преузимају из тезауруса МЕДЛАЈНА.  

Увод сажето констатује шта је до сада по-
знато о теми која се истражује, и наводи спе-
цифичан циљ студије. Одељак Пацијенти и 

методе/Материјал и методе треба да садржи 
опис начина на који је извршена селекција 
пацијената, односно експерименталних живо-
тиња, укључујући контроле. Имена па-
цијената и бројеви њихових историја болести 
или других докумената се не наводе. Метод 

рада треба описати са довољно детаља, 

како би други истраживачи могли понови-

ти студију или је евалуирати. Када се испи-
тивања спроводе на људима, потребно је да 
аутори доставе одобрење релевантног Етич-
ког одбора за таква испитивања, као и изјаву 

да су све студијске радње биле спроведене у 
складу са Хелсиншком декларацијом. Ризич-
не процедуре и хемикалије, ако су биле кори-
шћене у раду, треба описати детаљно, као и 
предузете мере за безбедно руковање. Стати-
стичке методе које су биле коришћене треба 
детаљно навести.  

Резултати треба да буду јасни и сажети, и 
да укључе минимум слика неопходних за 
јасну презентацију.  

Дискусија треба да буде сажета, без пре-
тераног прегледа литературе. Своје резултате 
треба тумачити у светлу резултата других 
аутора који су већ публиковани. Спекулације 
нису пожељне, а хипотезе треба јасно озна-
чити као такве. Не понављати резултате у 
дискусији, нити излагати нове резултате, који 
нису били поменути у претходном одељку 
рада.  

У захвалници се наводе све особе које су 
допринеле изради студије и рукописа, али не 
у таквој мери да буду аутори. Такође се овде 
наводе подаци о изворима финансирања и 
материјалној подршци студији уопште.  

Литература Референце треба идентифи-
ковати у тексту арапским бројевима у загра-
ди. Оне треба да буду нумерисане по редо-
следу појављивања у тексту. Личну комуни-
кацију и непубликоване резултате не наводи-
ти у листи референци, већ се могу поменути у 
тексту, у загради. Скраћенице за називе 
часописа треба да одговарају скраћеницама у 
бази МЕДЛАЈН. Стил навођења референци је 
следећи: 

Рад у часопису: (сви аутори се наводе ако 
их је 6 или мање; ако их је више, наводе се 
само прва три уз "et al.") 12. Talley NJ, Zin-
smeister AR, Schleck CD, Melton Lj. Dyspepsia 
and dyspeptic subgroups: a population based 
study. Gastroenterology 1992; 102: 1259-68. 

Књига: 17. Sherlock S. Diseases of the liver 
and biliary system. 8th ed. Oxford: Blackwell Sc 
Publ, 1989. Поглавље у књизи: 24. Trier JJ. 
Celiac sprue. In: Sleisenger MH, Fordtran JS, 
eds. Gastrointestinal disease. 4th ed. Philadelp-
hia: WB Saunders Co, 1989: 1134-52.  

Аутори су одговорни за тачност референ-
ци. За друге врсте референци аутори треба да 
погледају како су навођене у недавним бро-
јевима "Рационалне терапије". Референце на 
класичним језицима који се користе у ме-
дицини (нпр. латински, грчки) треба оставити 
у оригиналу. За изворе са интернета на крају 
референце треба додати у малој загради ULR 
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адресу и датум када је посећена, нпр. (Посе-
ћено у септембру 2007 на www.medf.kg.ac.yu). 
Ако постоји дигитални код такве референце, 
уместо ULR треба навести DOI, нпр. (doi: 
10.1111/j.1442-2042.2007.01834.x). 

Табеле и слике треба да буду наведене у 
тексту по редоследу појављивања, и означене 
арапским бројевима. Број слика треба да 

буде што је могуће мањи, а да порука рада 
буде јасна. Слике не треба да понављају 
резултате наведене у тексту или табелама. 
Називи слика и објашњења симбола у њима 
се наводе у легендама, које се штампају на 
посебним страницама, после одговарајућих 
слика. Слова, бројеви и симболи на сликама 
треба да буду довољно велики да би били 
читки, и пропорционални међусобно. Слике 
треба да буду у једној од следећих величина: 
ширина 8cm, 12cm или 17cm, а максимална 
дужина 20cm. Ако је слика значајно увећана 
(код фотомикро-графија), то треба да буде 
показано калибрационом линијом на самој 

слици. На полеђини фотографија треба 
назначити број слике и презиме првог аутора. 
Фотографије пацијената, са којих се они могу 
идентификовати, морају да буду праћене пи-
саном сагласношћу пацијената да се њихове 
фотографије могу публиковати. За слике које 
су раније већ биле публиковане, неопходно је 
навести оригинални извор и прибавити писа-
ну дозволу оригиналног аутора (или власника 
права на публиковање) да се слика поново 
публикује у "Рационалној терапији".  

Писма уреднику се такође могу публи-
ковати у "Рационалној терапији". Она могу 
садржавати једну табелу или слику и до пет 
референци. Прихваћени радови који су при-
премљени за штампу ће бити пажљиво пре-
гледани и кориговани од стране техничког 
уредника. Само у случају потребе да се ураде 
велике измене, рукопис припремљен за 
штампу ће бити враћен ауторима на дефини-
тивно одобрење за публиковање. 
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