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СКРАЋЕНИЦЕ: 

АТЦ – анатомско-терапијско-хемијска 

класификација. АТЦ класификација је зва-
нична класификација у нашој земљи и засни-

ва се на коду од седам словно-бројчаних зна-
кова који дају пет нивоа класификације лекова. 

ДДД - Дефинисана дневна доза. Статис-

тичка јединица која служи за анализу и упо-

ређивање потрошње лекова, и не може се 

користити за лечење пацијената. Дефинисане 

дневне дозе одређује Светска здравствена 

организација. 

 

САЖЕТАК 
 

У систему државног здравства могуће је 
контролисати прописивање и употребу свих 

група лекова који се издају у апотекама у 

државном власништву. Основни циљ истра-
живања је био да се утврди рационалност 

прописивања лекова у систему државног 
здравства на територији Рашког округа у пе-

риоду од 1.1-30.6.2006. године. Подаци о пот-
рошњи лекова добијени су из база података 

Апотекарске установе Краљево, Апотекарске 

установе Нови Пазар и градске апотеке при 

Дому здравља у Тутину, и односили су се на 

имена и количине издатих лекова у помену-

тим здравственим установама. Сви лекови су 

груписани по генеричким именима, а затим је 

сабрана њихова укупна потрошња (у грамима, 
милиграмима или интернационалним једини-

цама) у сваком подручју које снабдева одго-

варајућа установа. Добијене вредности укуп-

не потрошње су изражене путем Дефинисане 

дневне дозе/1000становника/дан за сваки лек. 

Приликом израчунавања потрошње лекова 

коришћена је Анатомско-терапијско-хемијска 

класификација (АТЦ). При изради рада ко-

ришћен је дескриптивно-аналитички метод и 

ретроспективна анализа добијених података. 
Потрошња лекова у Рашком округу варира по 

општинама од 230 до 780 ДДД/1000 станов-

ника/дан, при чему највећу потрошњу бележи 

општина Краљево. Најиздаванији лекови на 
рецепт у Рашком округу, у посматраном пе-

риоду су еналаприл са 176,12 ДДД/1000 ста-

новника/дан, затим диазепам са 99,67 ДДД/ 

1000становника/дан и фенотерол са 88,1 
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ДДД/1000становника/дан. Постоји велика не-
сразмера између постављених дијагноза и 

лекова издатих на рецепт. Непостојање про-

токола лечења болести, навике лекара које се 

односе на прописивање лекова, куповина 
лекова без рецепта у апотекама приватног 
сектора које нису у систему фонда здравстве-

ног осигурања, фактори су који доводе до 

нерационалне потрошње лекова. Неопходно 

је донети прецизне протоколе за лечење свих 

болести као и успоставити законске норме о 

ригорознијој контроли промета и потрошње 
лекова. 

Кључне речи: Лекови, потрошња лекова, 

анатомско-терапијско-хемијска класификаци-

ја, дефинисана дневна доза, лекови на рецепт 
 

ABSTRACT 
 

In the Public health care system, it is possib-

le to control the prescribing and use of all drug 

groups, as well as their dispensing from pharma-

cies that are in the same system. The main aim of 

this study was to analyze drug prescribing within 

the Public Health Care system in Raška  region 

for the period 01.01-30.06.2006. Data on drug 

utilization were obtained from databases of the 

Pharmaceutical institution Kraljevo, Pharmaceu-

tical institution Novi Pazar and pharmacy of the 

Primary Health Care Center in Tutin. All me-

dicines were grouped by generic names, and then 

their total utilization was summarized (in grams, 

milligrams or international units) for each area 

covered by a respective institution. The utilizati-

on was expressed as number of Defined Daily 

Doses/1000inhabitants/day for each drug. When 

calculating utilization of drugs, Anatomical-

Therapeutic-Chemical classificaton  (ATC) was 

used. Descriptive-analytical method and retros-

pective data analysis were applied. Utilization of 

drugs in Raška region varied from 230 to 780 

DDD/1000inhabitants/day according to munici-

pality; Kraljevo municipality showed the highest 

utilization. Utilization of drugs in ATC groups C, 

N and Group M  was very high in Raška regi-

on. The most  prescribed drugs in Raška region, 

in the reporting period, were еnalapril with 

176.12 DDD/1000inhabitants/day, diazepam with 

99.67 DDD/1000inhabitants/day and fenoterol 

with  88.1  DDD/1000 inhabitants/day.  Inade-

quacy of prescribed drugs for established diagno-

ses was frequent. Lack of treatment protocols, 

bad prescribing habits, and practice of selling 

prescription medicines without prescription in 

private pharmacies were main reasons that led to 

irrational utilization of drugs. It is necessary to 

make precise treatment protocols for the most 

frequent diseases and to implement rigorous 

control of drug dispensing. 
 

Key Words: Drug utilization, Anatomical-

Therapeutic-Chemical classification, Defined  

Daily Dose, prescription drugs 

 

УВОД  
 

Потрошња лекова који се користе у тера-

пији многобројних болести данашњице пред-

ставља неизбежну тему расправе у стручно-

медицинској јавности, а у исто време и зна-

чајну ставку буџета сваке државе. На почетку 

сваке године Републички фонд здравственог 
осигурања са здравственим установама у др-

жавној својини закључује уговоре преко којих 

финансира систем здравствене заштите у Ре-

публици Србији. Велики део средстава одлази 

на лекове и медицинска средства. У систему 

државног здравства могуће је контролисати 

прописивање и употребу свих група лекова, 
као и издавање истих у апотекама које су у 

истом систему. Сви лекови који се издају на 

рецепт или продају у тзв."ручној продаји", 

евидентирају се аутоматском обрадом пода-

така. 

Развој истраживања потрошње лекова на-

стао је из иницијативе која је настала у север-

ној Европи и Великој Британији средином 60-

тих година двадесетог века. Пионирски рад 

Артура Енгела из Шведске и Питера Сидери-

јуса из Холандије скренуо је пажњу многим  

истраживачима на важност упоређивања пот-

рошње лекова између различитих земаља и 

региона. Њихов приказ битних разлика у про-

даји антибиотика у 6 земаља Европе током 

1966. и 1967. године, инспирисао је СЗО да 

организује свој први сусрет на тему "Потро-

шња лекова" у Ослу 1969. године. Ово је до-

вело до оснивања европске Групе за истражи-

вање потрошње лекова при СЗО (енг. Drug 

Utilization Research Group)
 1
. 

Пионири овог истраживања схватили су 

да исправна интерпретација података о пот-

рошњи лекова захтева истраживање на нивоу 

пацијента. Постало је јасно да морамо да зна-

мо одговоре на следећа питања: 

• зашто су лекови прописани 

• ко су прописивачи лекова 
• за кога га они прописују 

• да ли пацијенти узимају своје лекове ис-

правно 

• које су предности а који ризици лекова 



 Анализа прописивања лекова у систему државне здравствене заштите  

у Рашком округу  

  

3 

Крајњи циљ истраживања о потрошњи 

лекова мора бити оцена да ли је медикамент-

на терапија рационална или не. Да би се пос-
тигао овај циљ неопходно је применити мето-

де провере рационалности медикаментне те-
рапије2. Пракса прописивања лекова се фор-

мира под утицајем фактора који делују на 

стварање прописивачких навика појединих 

лекара. Познавање фармакотерапијске тради-

ције на неком подручју омогућава спрово-

ђење едукативних програма рационалне фар-

макотерапије3
.  

Најпоузданији и најједноставнији начин 

израчунавања потрошње лекова у неком вре-
менском периоду, како на националном тако 

и на интернационалном нивоу, је путем Де-

финисане дневне дозе (ДДД). Она је статис-
тичка мера, дефинисана као усвојена про-

сечна дневна доза одржавања за лек који се 
даје одраслој особи за главну индикацију4. 

Ради лакше идентификације и евиденције, 

лекови су груписани по АТЦ (енг. Anatomical 

Therapeutic Chemical) класификацији5.  

Истраживања о потрошњи лекова спрово-

де се у многим земљама Европе, укључујући 

Србију6,7,8,9
, а скандинавске земље их редовно 

објављују у свом годишњем извештају. При-

мери из тих студија показују да су лекови за 
лечење кардиоваскуларних болести у свим 

тим земљама на листи највише коришћених 

лекова. На листи најиздаванијих лекова при-

сутан је барем један АЦЕ инхибитор, осим 

Норвешке и Данске, где се често користи 

амлодипин,  блокатор калцијумских канала. 

Удео најкоришћенијих лекова у општој пот-
рошњи је између 23% и 49%. У Норвешкој су 

најпродаванији лекови натријум-флуорид, аце-
тил-салицилна киселина, аторвастатин, сим-

вастатин, амлодипин. Они су са 49% уче-
ствовали у укупној потрошњи лекова у 2003. 

години. Шведска листа пет најпродаванијих 

лекова изгледа овако: ацетил-салицилна ки-

селина, фуросемид, натријум-флуорид, сим-

вастатин, парацетамол. Они у укупној продаји 

учествују са 26% током 2003. године. Данска 

листа од пет најпродаванијих лекова: параце-
тамол, фуросемид, ацетил-салицилна кисели-

на, бендрофлуметазид са калијумом, амлоди-

пин, учествује у укупној потрошњи лекова са 

28% у 2003.години. Што се тиче употребе 

антибиотика, у већем броју нордијских зема-
ља основане су агенције које прате прописи-

вање антибиотика и њихове ефекте на болес-

ти. Једна њихова студија у периоду од 1998-

2003. године, дошла је до података да су три 

од четири прописана антибиотика била за 

лечење респираторних обољења, а да је за чак 

20%-50% од њих, питање да ли су били неоп-

ходни у терапији2,10,11. Укупна потрошња ле-

кова у нордијским земљама у 2006. години 

креће се 1871 ДДД/1000становника/дан у 

Шведској, преко 1558 ДДД/1000становника/ 
дан у Финској, 1411 ДДД/1000 становника/ 
дан у Норвешкој, 1357 ДДД/1000 становника/ 
дан у Данској12,13,14.  

Главни циљ истраживања потрошње ле-

кова је да се омогући рационална употреба 

лекова у популацији. За пацијента лично, ра-

ционална употреба лекова значи прописивање 

добро познатог лека у оптималној дози, зајед-

но са правом информацијом, а по присту-

пачној цени. 

Основни циљ овог рада је да се утврди 

рационалност прописивања лекова у систему 

државног здравства на територији Рашког 
округа кроз израчунавање потрошње свих 

прописиваних лекова и њено упоређење са 

постављеним дијагнозама.  

 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД 
 

Истраживање потрошње лекова спрове-

дено је у периоду од 1.1-30.6.2006. године на 

територији Рашког округа. Рашки округ чини 

пет општина: Краљево, Врњачка Бања, Раш-

ка, Нови Пазар и Тутин са близу 300 000 ста-

новника. У Рашком округу функционишу две 

апотекарске установе:  Апотекарска установа 

Краљево и Апотека Нови Пазар, као и апоте-

ка у оквиру Дома здравља у Тутину, које по-

кривају потребе становништва у области при-

марне здравствене заштите. У њима се реали-

зују рецепти прописани од стране лекара из 
државног сектора. 

 Подаци о потрошњи лекова добијени су 

из база података Апотекарске установе Кра-

љево, Апотекарске установе Нови Пазар и 

градске апотеке при Дому здравља у Тутину и 

односили су се на имена и количине издатих 

лекова у поменутим здравственим установа-

ма. Сви лекови су груписани по генеричким 

именима, а затим је сабрана њихова укупна 

поторшња (у грамима, милиграмима или ин-

тернационалним јединицама) у сваком под-

ручју које снабдева одговарајућа установа. 
Добијене вредности укупне потрошње су по-

дељене са вредностима Дефинисане дневне 

дозе за одговарајући лек и добијен укупан  

број ДДД за сваки лек понаособ.  Добијене 

вредности су за сваки лек унете у формулу: 
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ДДД/1000становника/дан = Укупна ко-

личина лека (mg) x 1000 / ДДД (mg) x број 
становника x број дана, 

па је добијен коначан број ДДД/1000ста-
новника/дан. Приликом израчунавања пот-
рошње лекова, коришћена је Анатомско-тера-
пијско-хемијска класификација (АТЦ)

 5
.   

Подаци о најчешћим дијагнозама у при-

марној здравственој заштити добијени су из 
Статистичког годишњака који издаје Завод за 
јавно здравље Краљево6

.  

Подаци о броју становника за сваку опш-

тину добијени су из службе Републичког за-
вода за статистику, а по попису који је обав-

љен 2002.године7.  

Добијени подаци су статистички обрађени 

и табеларно приказани. При изради рада ко-

ришћен је дескриптивно-аналитички метод и 

ретроспективна анализа добијених података8.  
 

РЕЗУЛТАТИ 
 

За подручје три општине (Краљево, Врњач-

ка Бања, Рашка) које снабдева апотекарска 

установа Краљево и које броји око 170 000 

становника за првих шест месеци 2006. годи-

не укупан број ДДД за све лекове из свих 

група је 780,61 ДДД/1000становника/дан. Нај-
издаванији лек на рецепт је еналаприл са 

113,81 ДДД/1000 становника/дан. 

За подручје општине Нови Пазар, које 

снабдева апотекарска установа Нови Пазар и 

које броји око 90000 становника за првих 

шест месеци 2006. године укупан број ДДД за 
лекове из свих група је 230,08 ДДД/1000ста-

новника/дан. Најиздаванији лек на рецепт је 

еналаприл са 44,27 ДДД/1000становника/дан. 

За подручје општине Тутин, које снабдева 

апотека Дома здравља у Тутину и које броји 

око 30 000 становника за првих шест месеци 

2006. године укупан број ДДД за лекове из 
свих група је 235,25 ДДД/1000становника/ 
дан. Најиздаванији лек на рецепт је бекломе-

тазон са 18,8 ДДД/1000 становника/дан. 

На основу ових резултата добијена је та-

бела 1 у којој је приказано десет најчешће 

издаваних лекова на рецепт у Рашком округу, 

а по територији коју снабдевају одговарајуће 

апотеке.  

 

Табела 1.  Упоредни приказ десет најпродаванијих лекова на рецепт изражено у ДДД/1000   

                  становника/дан у општинама Краљево, Врњачка бања, Рашка, Нови Пазар и  

                  Тутин у периоду 1.1-30.6.2006. године. 
 

Краљево, Врњачка бања, Рашка Нови Пазар Тутин 

Еналаприл 113,81 Еналаприл 44,27 Беклометазон      18,8 

Диазепам 81,07 Фенотерол       28,9 Диклофенак 18,67 

Напроксен 58,78 Диклофенак 18,01 Еналаприл 18,04 

Фенотерол          44,6 Метопролол 14,88 Фенотерол      16,4 

Диклофенак 38,33 Салбутамол        7,6 Квинаприл 14,76 

Амлодипин           26,8 Гликлазид 6,63 Салбутамол        13 

Бромазепам 24,57 Цилазаприл        6,5 Амлодипин          9,1 

Беклометазон 22,53 Диазепам 6,19 Диазепам 6,41 

Цилазаприл      21,8 Амлодипин           5,99 Гликлазид 6,11 

Салбутамол 21,45 Теофилин 5,48 Сулфометокс.три 5,71 

УКУПНО 453,74  144,45  127 
 

У општинама које снабдева АУ Краљево, 

укупна потрошња десет најиздаванијих  леко-

ва на рецепт је 453,74 ДДД/1000становника/ 

дан, што чини 58% укупне потрошње лекова 
која износи 780,61 ДДД/1000становника/дан. 

У општини коју снабдева апотека Нови 

Пазар, укупна потрошња десет најиздавани-

јих лекова на рецепт је 144,45 ДДД/1000 ста-
новника/дан, што износи око 63% укупне 
потрошње лекова која износи 230,08 ДДД/ 

1000становника/дан. 

Потрошња десет најиздаванијих лекова на 

рецепт у општини коју снабдева апотека До-

ма здравља Тутин износи 127 ДДД/1000 ста-

новника/дан и представља 54% потрошње 

укупно издатих лекова, која је 235,25 ДДД/ 

1000становника/дан. 

Анализирајући потрошњу лекова по АТЦ 

групама у Рашком округу, уочили смо да су 

најзаступљенији лекови из АТЦ групе Ц који 

са 481,74 ДДД/1000становника/дан чине 38,7% 

укупне потрошње, затим лекови из групе Р са 

198,55 ДДД/1000становника/дан чине 15,9%  

укупне потрошње, групе М са 184,67 ДДД/ 

1000становника/дан, чине  14,8%, и групе Н 

са 181,6 ДДД/1000становника/дан чине  14,6% 

укупне потрошње. Све заједно, те четири гру-

пе чине скоро 84% потрошње свих лекова на 
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територији Рашког округа. Најмање су изда-

вани лекови из АТЦ група Д (дерматолошки 

препарати са 1,03 ДДД/1000 становника/дан) 

и П (лекови против паразита са 0,45 ДДД/ 

1000становника/дан). 

У примарној здравственој заштити (служ-

ба опште медицине, служба здравствене заш-

тите деце, служба здравствене заштите школ-

ске деце и омладине, служба здравствене за-

штите жена и служба здравствене заштите 

радника) најчешће су дијагностиковане запа-

љенске болести респираторног система. У 

општинама Краљево, Врњачка Бања и Рашка 

пријављено је 39954 случајева дијагностико-

вања ових болести, у Новом Пазару 29017, а у 

општини Тутин 6151 случајева (Табела 2).  

 

Табела 2. Упоредни приказ десет најчешћих дијагноза по МКБ 10 на територији  

                 Рашког округа у периоду 1.1-30.6.2006.године 
 

Краљево, Врњачка Бања, Рашка Нови Пазар Тутин 

J02-J03 39954 J02-J03 29017 J02-J03 6151 

J00-J01,J05-J06 20933 I10 8099 J10-J11 887 

I10 9255 R00-R09,R11-

R49,R51-R53... 

2345 H65-H75 861 

J20-J21 7348 J20-J21 2077 J12-J18 684 

M40-M49,                                                                                                           

M53-M54 

6103 M40-M49,                                                                                                           

M53-M54 

2068 H10-H13 504 

R00-R09,R11-

R49,R51-R53... 

4835 J40-J44 1745 M40-M49,                                                                                                           

M53-M54 

455 

N30 4008 H65-H75 1743 D50 422 

J40-J44 3592 J04 1583 N30 411 

F40-F48 3261 R50 1258 I10 275 

S00-S01, S04, S09-

S11, S14-S16,                                                                                                                                    

3190 F40-F48 1031 S00-S01, S04, S09-

S11, S14-S16,                                

274 

 

Упоређивањем потрошње десет најизда-
ванијих лекова на рецепт у Рашком округу и 

Норвешкој у 2006. години (табела 3), види се 

да је број ДДД/1000становника/дан за десет 

најиздавнијих лекова далеко већи (скоро дво-

струко) у Рашком  округу него у Норвешкој.  
 

Табела 3.  Упоредни приказ десет најпродаванијих лекова на рецепт у Норвешкој  
                  у 2006.години и на територији Рашког округа у периоду 1.1-30.6.2006. године  

                  изражено у ДДД/1000 становника/дан 

 

Редни број Норвешка ДДД/1000/дан Рашки округ ДДД/1000/дан 

1. Симвстатин 85,26 Еналаприл          176,12 

2. Ацетилсалицилна 

кис. 

64,03 Диазепам 99,67 

3. Аторвастатин 51,04 Фенотерол             88,1 

4. Зопиклон 30,98 Диклофенак 75,09 

5. Амлодипин 30,14 Напроксен 58,76 

6. Метопролол 23,80 Салбутамол 42,05 

7. Рамиприл 23,62 Амлодипин 41,89 

8. Фуросемид 21,63 Беклометазон 41,33 

9. Левотироксин натри-

јум 

21,20 Цилазаприл             28,3 

10. Цетиризин 25,63 Бромазепам 24,57 

УКУПНО:  377,33  675,88 
 

Најиздаванији лекови на рецепт у Рашком 

округу, у посматраном периоду су еналаприл 

са 176,12 ДДД/1000становника/дан, затим диа-
зепам са 99,67 ДДД/1000становника/дан и фе-
нотерол са 88,1 ДДД/1000становника/дан. У 

Норвешкој су најиздаванији лекови симваста-

тин са 85,26 ДДД/1000становника/дан, затим 

ацетил-салицилна киселина са 64,03 ДДД/ 

1000становника/дан и аторвастатин са 51,04 

ДДД/1000становника/дан.  
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ДИСКУСИЈА 
 

Резултати овог истраживања које је спро-

ведено од 1.1-30.06.2006. године, показују да 

је међу десет најиздаванијих лекова на рецепт 

у општинама Краљево, Врњачка Бања и Раш-

ка, а које снабдева Апотекарска установа Кра-

љево, највише из групе Ц (еналаприл, амло-

дипин, цилазаприл), затим групе Н (диазепам 

и бромазепам) и групе М (напроксен, дикло-

фенак). У општини Нови Пазар, коју снабдева 
апотека Нови Пазар, међу десет најиздавани-

јих лекова су лекови из групе Ц (ена-лаприл, 

метопролол, цилазаприл, амлодипин), затим 

групе Р (фенотерол, салбутамол, теофилин) и 

на крају групе М (диклофенак). Подаци доби-

јени за општину Тутин, коју снабдева апотека 

Дома здравља Тутин, говоре да су међу десет 

најчешће издаваних лекова на рецепт  лекови 

из групе Ц (еналаприл, квинаприл, амлоди-

пин), потом долазе лекови из групе Р (бекло-

метазон, фенотерол, салбутамол) и на крају 

лекови групе М (диклофенак). 

На првом месту по потрошњи у Рашком 

округу је еналаприл, лек из АТЦ групе Ц који 

се користи за лечење хипертензије, која је на 

другом месту по учесталости дијагноза и да-

леко заостаје за болестима респираторног си-

стема. Антибиотика нема на листи десет нај-
више коришћених лекова, иако, како је већ 

наведено, запаљенске болести дисајних путе-

ва чине већину дијагноза у служби примарне 

здравствене заштите. Још два лека из групе Ц 

су међу десет највише коришћених (амлоди-

пин, цилазаприл). 

Лекови из групе М су у самом врху по по-

трошњи (напроксен, диклофенак).  

Дијагнозе које се односе на болести нерв-

ног система су практично на зачељу, а лекови 

из групе Н су врло високо позиционирани на 

листи десет најпродаванијих лекова (диазе-
пам је на другом месту). Тренд пораста пот-
рошње лекова из ове групе уочен је и у КБЦ 

Крагујевац још 1999. године и задржава се и 

данас9
. 

Ако ово упоредимо са потрошњом у Нор-

вешкој, видимо да тамо доминирају лекови из 
групе Ц, али из подгрупе која регулише нивое 

липида у серуму, да лекова из групе М нема 
међу првих десет, а само је један лек из групе 
Н присутан, док су у Рашком округу два лека 
из групе Н међу десет наиздаванијих лекова. 

Ацетил-салицилна киселина није присутна 

међу десет највише коришћених лекова у 

Рашком округу, док у Норвешкој заузима 

високо друго место11,12,13
. 

Важно је  истаћи чињеницу да овим пода-

цима није било могуће додати податке о изда-

тим лековима у апотекама приватног сектора. 
Разлози су ти што приватне апотеке немају 

прецизну евиденцију о потрошњи лекова, 
односно по закону нису у обавези да воде 

картон о потрошњи лека. Оне такође издају 

један број лекова и без рецепта, а промет не-

ких лекова иде и токовима који нису у складу 

са законима који регулишу промет и потро-

шњу лекова. Количине лекова које се издају 

без рецепта су значајне, нарочито у општина-

ма Нови Пазар и Тутин. До ових података се 

дошло непосредним увидом у пословање 

приватних апотека, разговором са пацијенти-

ма и некима од запослених у апотекама. 

Треба навести чињеницу да лекари, осни-

вачи приватне праксе, такође прописују ре-

цепте, али нема евиденције ни статистичке 

обраде броја прописаних рецепата. Рецепте 

прописане од стране лекара из приватног сек-

тора, пацијенти не могу да реализују у држа-

вним апотекама уз партиципацију, јер они 

нису покривени уговором са Републичким 

фондом за здравствено осигурање. Овај пода-

так је веома значајан имајући у виду чињени-

цу да на територији Рашког округа постоји 

око 100 регистрованих лекарских и стомато-

лошких ординација. 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

Узимајући у обзир резултате о потрошњи 

лекова, најучесталијим дијагнозама у служ-

бама примарне здравствене заштите и резул-

тате сличног истраживања у развијеним скан-

динавским земљама, можемо закључити да је 

потрошња лекова у Рашком округу велика. 
Потрошња лекова из групе Ц је веома висока, 
много већа него у земљама са којима је упо-

ређивање извршено. Лекови из рупе Н и гру-

пе М, којих нема међу првих десет најиздава-

нијих лекова у скандинавским земљама, у 

Рашком округу су у самом врху. Постоји ве-

лика несразмера између постављених дијаг-
ноза и лекова издатих на рецепт, посебно 

антибиотика и седатива. Велики број лекова 
се купује без рецепта, а не постоји ни евиден-

ција о издатим рецептима од стране лекара 

приватне праксе. Будући да не постоје прото-

коли за лечење болести, навике лекара које се 

односе на прописивање лекова су један од 

фактора који утиче на потрошњу лекова. Не-

сумњиво је да је и лоша друштвено-економ-



 Анализа прописивања лекова у систему државне здравствене заштите  

у Рашком округу  

  

7 

ска ситуација у земљи у протеклих 20 година 

допринела повећаном оболевању од раз-
личитих болести и самим тим узроковала по-

већану потрошњу одговарајућих лекова. 

У циљу смањења потрошње лекова и пос-
тизања рационалности у прописивању и изда-
вању лекова, потребно је донети прецизне 

протоколе за лечење свих болести, ригороз-
није контролисати промет лекова, омогућити 

лекарима и апотекама из приватног сектора 

прописивање и издавање лекова на рецепт на 

терет фонда РЗЗО. Неопходно је едуковати 

лекаре о новим лековима на тржишту и про-

менама у протоколима лечења, пацијенте о 

контроли здравственог стања, дејству и не-

жељеним ефектима лекова које узимају и 

често контролисати прописивање лекова у 

примарној здравственој заштити ради сагле-
давања евентуалних грешака у прописивању. 
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