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НЕЖЕЉЕНА ДЕЈСТВА ЛЕКОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПОЗОРЕЊЕ! 

Све дозе лекова које су наведене у тексту односе се на одраслу 

особу тежине око 70 килограма, уколико није другачије наглашено. 

Аутори су учинили максималан напор да све изнете чињенице у овој 

књизи буду тачне, али они не сносе одговорност за све последице настале 

због употребе тих чињеница у било које сврхе. 
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Нежељено дејство лека  (НДЛ) је одговор организма на лек који 
је штетан и непланиран, и који се јавља при дозама нормално ко-
ришћеним за профилаксу, дијагнозу или терапију болести, или изме-
ну неке физиолошке функције. Осим поменутог, у нежељена дејства 
спадају: неповољне интеракције између лекова, изостанак терапијског 
ефекта лека и промене које прате прекид примене лека на који се 
организам претходно навикао. 

Не постоји лек који нема нежељених дејстава; постоје само ле-
кови са тежим или лакшим нежељеним дејствима, зависно од њихове 
способности да реагују са различитим ткивима и органима. Зато на 
нежељена дејства треба мислити увек када се примењују лекови; тада 
ћемо бити у прилици да нека нежељена дејства предвидимо, а тиме и 
избегнемо. 

Нежељена дејства лекова представљају велико оптерећење за 
здравствени систем. Студије су показале да се око 6 одсто свих 
болничких пацијената тамо налази због нежељених дејстава лекова. 
Чак 10 до 20 одсто болничких пацијената доживи бар неко нежељено 
дејство лека док борави у болници. Међутим, постоји велика 
могућност да се нежељена дејства избегну, ако се мисли на њих: таквих је 
чак 50 одсто нежељених дејстава. 

Сва нежељена дејства се могу сврстати у три велике групе: 

• А – НДЛ која се могу предвидети на основу механизма дејства 
лека  (нпр. сувоћа уста код примене трицикличних антидепре-
сива, због њиховог антимускаринског дејства); 

• Б – бизарна НДЛ која су непредвидива, ретка, не зависе од дозе, 
обично су озбиљна  (нпр. агранулоцитоза код бета-лактамских 
антибиотика); 

• Ц – НДЛ која имитирају обољења  (нпр. синдром сличан си-
стемском лупусу еритематодесу код примене прокаинамида 
или хидралазина). 

 

Учесталост нежељених дејстава неког лека варира: нека се јав-
љају чешће од других. Да бисмо имали оријентацију, колико је 
вероватно да ли ће се појавити неко нежељено дејство одређеног лека, 
она се могу по учесталости сврстати у: 

• врло честа: јављају се код више од 10 одсто болесника; 
• честа: јављају се код 1 – 10 одсто болесника; 
• нису честа: јављају се код 0.1 – 1 одсто болесника; 
• ретка: јављају се код 0.01 одсто - 0.1 одсто болесника, и 
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• врло ретка нежељена дејства: јављају се код мање од 0.01 одсто 
болесника. 
 

Од нежељених дејстава највише нас брину тзв. озбиљна неже-
љена дејства. То су нежељена дејства која доводе до неке од следећих 
последица: 

• смрт 
• хоспитализација 
• продужетак хоспитализације 
• инвалидитет 
• опасност по живот 
• малигна болест или 
• урођене аномалије. 

 

За сваки лек који издајемо пацијенту, потребно је да познајемо 
озбиљна нежељена дејства која може изазвати, да упозоримо пацијента 
на њих и упознамо га са начинима њихове превенције  (нпр. 
пацијенти који примају сулфонамиде треба да узимају доста течности, 
како би се спречила кристализација сулфонамида у тубулима бубрега 
и њихово оштећење). 

Када запазимо неку нежељену појаву код пацијента који узима 
лек, ми нисмо одмах сигурни да је баш тај лек проузроковао примеће-
ну појаву. Зато у почетку такве појаве називамо „нежељеним до-
гађајима", и можемо их назвати „нежељеним дејствима" тек када утвр-
димо узрочно-последичну везу између лека и појаве. При утврђивању 
узрочно-последичне везе посебно обраћамо пажњу на следеће елементе: 

1. Временски интервал од примене лека до појаве НДЛ? Ако је не-
жељени догађај настао за време примене лека, или ускоро после 
престанка примене, вероватније је последица примене лека, 
него неког другог фактора. 

2. Dechallenge – Шта се дешава по престанку примене лека? Ако 
се нежељени догађај повлачи после престанка његове примене, 
вероватно се ради о нежељеном дејству. 

3. Rechallenge – Шта се дешава после поновне примене лека? Ако 
после поновне примене лека опет уочимо нежељени догађај, 
веома је велика вероватноћа да је њиме проузрокован. 

4. Да ли је такво нежељено дејство већ описано? Искуства других 
са применом лека кога прати нежељени догађај су нам увек од 
користи за утврђивање узрочности. 
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5. Да ли постоје алтернативни узроци НДЛ? Ако нема другог 
објашњења за појаву нежељеног догађаја, лек остаје најверо-
ватнији узрочник. 

6. Да ли постоји лабораторијска потврда? На пример, пораст ами-
нотрансфераза у крви болесника који је добио мучнину и по-
враћање за време примене лека, значајно сугерише да је дошло 
до хемијског хепатитиса).  

 

Обавеза је и фармацеута и лекара да сваки примећени нежеље-
ни догађај пријави нашем Националном центру за нежељена дејства 
лекова при Агенцији за лекове и медицинска средства Србије, на по-
себном формулару који се може преузети са веб-сајта Агенције. Дакле, 
довољна је само сумња да се ради о нежељеном дејству, да би се попу-
нила и послала пријава. За нове лекове пријављују се сва нежељена деј-
ства у току првих 5 година од момента када буду регистровани у 
Србији. За лекове који су дуже од 5 година на тржишту, пријављују се 
само озбиљна нежељена дејства и до тада непозната нежељена дејства. 
Национални центар је у обавези да свакоме ко је нежељени догађај 
пријавио и потражи објашњење, пружи процену узрочно-последичне 
везе нежељеног догађаја и лека, уз помоћ својих експерата. 

Редовно пријављивање свих примећених нежељених догађаја 
важно је за свеукупну безбедност примене лекова у земљи. Оно 
омогућава да се рано примете опасни лекови, који изазивају много 
озбиљних нежељених дејстава, и да се брзо забрани њихова даља при-
мена. На жалост, фармацеути и лекари веома ретко пријављују неже-
љена дејства лекова, и процењује се да је број пријављених случајева 
свега 1 – 10 одсто стварног броја. У Србији је тај број још мањи – свега 
неколико стотина пријава годишње. Зашто се нежељена дејства лекова 
слабо пријављују још увек је нејасно, али се претпостављају неколики 
разлози: 

• самозадовољство и веровање да су само сигурни лекови на 
тржишту; 

• страх од тужбе болесника; 
• осећај кривице, јер је лек узроковао тегобе болеснику; 
• жеља да се публикују нежељена дејства; 
• непознавање начина пријављивања; 
• устручавање да се пријави само сумња, и 
• летаргија. 


