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СКРАЋЕНИЦЕ: 
 

АЦЦП – (АCCP-Americaн College of Clini-

cal Pharmacy): Америчко удружење клинич-

ких фармацеута  

EСЦП – (ESCP-European Society of Cli-

nical Pharmacy): Европско удружење клинич-

ких фармацеута  

САД- Сједињене Америчке Државе 

УKЦПA - (UKCPA- United Kingdom Cli-

nical Pharmacy Association): Британско удру-

жење клиничких фармацеута 

 

Вођена свешћу о значају улоге фармаце-

ута у лечењу пацијента, као и о одговорности 

коју он има у погледу исхода терапије, свет-
ска фармација се у последњих 40 година раз-
вија у правцу клиничке фармације, односно 

фармацеутске здравствене заштите. Ова про-

мена се десила прво у САД и Великој Бри-

танији, убрзо затим и у Канади, онда у оста-
лим европским државама, а одскоро и у Ази-

ји1
. 

 

ДЕФИНИЦИЈА   
 

Европско удружење клиничких фармаце-

ута (EСЦП, енгл. "European Society of Clinical 

Pharmacy") дефинише клиничку фармацију 

као здравствену специјализацију која обухва-
та делатности клиничког фармацеута у прав-

цу унапређења и промоције рационалне и 

адекватне употребе мецинских производа и 

средстава2. У скраћеној дефиницији Америч-

ког удружења клиничких фармацеута (АЦЦП, 

енгл. "American College of Clinical Pharmacy"), 

клиничка фармација се одређује као област 

фармације која се бави науком и праксом ра-

ционалне употребе лекова, док британска 

асоцијација (УKЦПA, енгл. "United Kingdom 

Clinical Pharmacy Association") под истим тер-

мином подразумева знања, вештине и ставове 

које фармацеут мора имати како би успешно 

обезбеђивао фармацеутску здравствену заш-

титу. 

Најчешће коришћена дефиниција је Хе-

плерова и она гласи: "Фармацеутска здрав-

ствена заштита је одговорно пружање меди-

каментозне терапије с циљем постизања тач-

но одређених циљева којима се унапређује 

квалитет живота пацијента.." (Hepler & Strand 

1990) 

Клинички фармацеут може да утиче на 

правилну употребу лекова пре, током и након 

прописивања терапије3:  

1. Пре прописивања: клиничке студије, 
листе лекова, водичи, протоколи, фармако-

информатика.  

2. Током прописивања: саветовање, кон-

султације.  

Активности клиничког фармацеута током 

прописивања терапије подразумевају: конти-

нуирано пружање повратне информације ле-

кару о пракси прописивања у односу на друге 
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(енгл. "continous comaparative feedback"), еду-

кацију, као и директно учествовање у избору 

терапије. Кроз евалуацију терапије клинички 

фармацеут прати, открива и спречава штетне 

интеракције лекова, нежељена дејства и гре-

шке у медикацији. Када се ради о лековима 

којима треба терапијски мониторинг, посебна 

пажња се посвећује дозирању. У јавним апо-

текама фармацеут има додатну могућност да 
самостално препоручује лекове који се издају 

под режимом "без рецепта", а у Великој Бри-

танији, однедавно, и право прописивања свих 

регистрованих лекова.   

3. Након прописивања: саветовање, при-

према индивидуализованих формулација,  ева-
луација употребе лекова, истраживање ихсода 

лечења (енгл. "outcome research"), фармако-

економске студије.  

Докази о ефективности интервенција 

из домена клиничке фармације Бројне су 

студије које истражују ефекте услуга кли-

ничке фармације са аспекта различитих истра-
живачких циљева: хуманистичких (нпр. ква-
литет живота, сатисфакција), клиничких (нпр. 

боља контрола и праћење хроничних оболе-
ња), економских (нпр. смањење здравствених 

трошкова)
3
. Beney је у Cochran-овом4

 систе-

матском прегледу изнео да 23 од 25 студија 

доказује да активности ванболничког фарма-

цеута смањују коришћење болничких услуга 
и трошкове, као и да позитивно утичу на ис-
ход терапије.     

Економски циљеви: АЦЦП1 je 2003. го-

дине објавио систематски преглед о економ-

ским ефектима клиничке фармације. Анали-

зом 59 студија, објављених између 1996. и 

2000. године, показано је да активности кли-

ничког фармацеута значајно смањују трошко-

ве здравства. Аутори су закључили  да сваки 

долар уложен у ову врсту услуга обезбеђује 
више од 4 долара уштеде.    

Морталитет: Утицај појединих актив-

ности клиничког фармацеута на морталитет3 

испитиван је у мулицентричној опсервацио-

ној студији која је обухватила 1029 болница у 

САД. Студија је показала да су болнице које 
су пружале услуге клиничке фармације, го-

дишње имале 40478 смртних случајева мање 

него оне које те услуге нису практиковале. 
Утврђено је да су смањењу морталитета нај-
више доприносила клиничка истраживања, 
информације о лековима, утврђивање истори-

је медикаментне терапије при пријему, као и 

учешће клиничког фармацеута у тиму за кар-

диопулмонарну реанимацију.   

Нежељена дејства лекова  испитивана су 

на узорку од 1.960.059 пацијената, хоспитали-

зованих у 584 болнице5
. Од 14 делатности ко-

је су клинички фармацеути проводили, 12 је 
било повезано са мањим бројем нежељених 

дејстава. Утврђено је да су највећи значај има-
ле следеће активности: утврђивање историје 

медикаментне терапије при пријему, управ-

љање терапијским протоколима и управљање 

нежељеним дејствима лекова.    

 

ЗАКЉУЧАК 
 

Клиничка фармација има потенцијал да 

допринесе рационализацији терапији и безбе-

дној употреби лекова. Веома је важно да кли-

нички фармацеут буде адекватно едукован 

како би испунио захтеве које друштво, с раз-
логом, очекује од њега када је пружање фар-

мацеутске здравствене заштите у питању. 
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