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Зашто услуге превенције и контроле 
болести у апотекама?

• Стопа оболевања и умирања од болести које се могу спречити 
(хроничне незаразне болести)

• Нови концепти у систему здравствене заштите: self-care, disease
self-management

• Здравствена писменост становништва?

• Доступност апотека и фармацеута 
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Здравствена писменост –
здравственo васпитање
• 2020, Center for Disease Control and Prevention, 

https://www.cdc.gov/healthliteracy/learn/index.html

• Zdravstvena pismenost pojedinca (Personal health literacy) je stepen 
do kog pojedinac ima sposobnost da pronađe, razume i upotrebi
informacije i usluge kako bi sa odgovarajućim predznanjem donela 
odluku u vezi sa svojim zdravljem i preduzela potrebne aktivnosti za 
sebe ili druge. 

• Organizaciona zdravstvena pismenost je stepen do kog organizacija
osposobljava pojedince da pronađu, razumeju i upotrebe informacije 
i usluge kako bi sa odgovarajućim predznanjem doneli odluke u vezi sa 
svojim zdravljem i preduzeli potrebne aktivnosti za sebe ili druge. 



Здравствена писменост у Србији – јасна 
потреба за здравственим васпитањем

Jovic-Vranes A, еt al. Health literacy in a population of primary health-care 
patients in Belgrade, Serbia. Int J Public Health. 2011 Apr;56(2):201-7.:

- Недовољна: 46% (неадекватна, 32%; гранична, 14.4%)

- Адекватна: 53.6%

Фактори који доприносе лошијем степену здравствене писмености:

- Старија животна доб

- Нижи степен образовања

- Лоша перцепција сопственог здравља,

- Лошији социо-економски статус

- Присуство хроничних болести



Услуге у области ЈЗ у апотекама
Активности усмерене су на утврђивање присутних фактора ризика по здравље (нпр. повишен 
крвни притисак, висок ниво шећера у крви, прекомерна телесна маса, пушење, и сл.) и 
одговарајуће саветовање у складу са уоченим факторима ризика.

(I) Захтеви Водича ДАП, Стандард 8 и смернице:

• Простор, опрема, кадар, документација, процедуре

Додатни захтеви у погледу услуга мерења:  Стандард 7а, мерење параметара!! 

(II) Развој и имплементација услуге:



Услуге примарне превенције

• Одвикавања од пушења

• Смањења телесне масе

• Злоупотреба алкохола

• Вакцинација



Услуге примарне превенције:
Одвикавање од пушења

• Услуга: саветовање и едукација пацијената и, некада, средстава за замену 
никотину 

• Позитивни резултати (смањење стопе пушења) доказани кроз 
рандомизоване клиничке студије!

• Резултати мета-анализе (РКС: САД, УК, Шведска), исход престанак пушења*;

RR = 2.17, 95% CI 1.43, 3.31, саветовање и едукација пацијената

RR = 3.46, 95% CI 1.66, 7.23, + средстава за замену никотину 

*Thomsona К. et al, 2019.



Услуге примарне превенције:
Смањења телесне масе

• Услуга: саветовање у вези са правилном исхраном, повећање 
физичке активности, некада и лекове за терапију повећане ТМ

• Позитивни резултати РКС, али постигнуто смањење ТМ минимално!*

• Доказан потенцијал услуге: подршка FIP-a

*Thomsona К. et al, 2019.





Услуге примарне превенције:
Вакцинација
• 17 студија

• Закључак: Услуга вакцинације у апотекама - ефективна мера у 
повећању обухвата људи вакцинацијом против сезонског грипа!*

• Глобално: 1/3 вакцинисаних прима вакцину за грип у апотекама!

*Thomsona К. et al, 2019.



Секундарна превенција

• Screening – препознавање фактора ризика за одређену болест у раној фази, 
пре појаве симптома и знакова, нпр: кардиоваскуларне, мусколоскелетне
(остеопороза), дијабетес, поремећаји спавања, респираторне болести

• Преглед 50 оригиналних радова: 

- Висок степен задовољства пацијената

- ! Пацијенти у малом обиму одлазе код лекара након потврђених ФР у 
апотеци 

• Превенција остеопорозе: значајно унапређење знања пацијената и 
унапређење узимања калцијума – трошковно исплатива услуга у погледу 
превенције фрактура у популацији!*

*Thomsona К. et al, 2019.



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!
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