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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 inRaška  region 

for the period 1.1-30.06.2006. Data on drug utili-

zation 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


