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Иновативна фармацеутска
индустрија
• Иновативна индустрија открива, 

развија, производи и на тржиште
пласира нове лекове

• У Европској Унији се плански
финансирају заједнички истраживачки
пројекти експерата у индустрији и
науци, ради открића и развоја бољих и
безбеднијих лекова

ww.efpia.org, inovia.rs, www.imi.europa.eu  

DiMasi JA, Grabowski HG. The cost of Biopharmaceutical R&D: Is Biotech Different? 

Managerial and Decision Economic. 2007;28:469-79.



Трошак развоја новог лека

• Процењује се да је
просечно време

EFPIA report 2009

просечно време
развоја лека 13 година
и да трошкови
достижу око
милијарду евра



Концепт савременог
лечења

• Циљ сваког савременог друштва је да 
грађанима омогући бољи квалитет живота и 
побољшање квалитета лечења

• У последњих 55 година животни век • У последњих 55 година животни век 
продужио се за десет година и постигнуто је 
значајно веће петогодишње преживљавање 
оболелих од малигних болести, 
кардиоваскуларних болести и АИДС-а, у 
чему је значајна и улога иновативних лекова

National Center for Health Statistics. Health, United States, 2010: With Special Feature on 
Death and Dying. Hyattsville, Maryland. 2011.

Stamatović-Gajić B, Dejanović-Đukić S, Lopičić Z. Kvalitet zaštite mentalnog zdravlja – novi 
okvir za unapređivanje službi. Medicus. 2007; 8(2):54-57. 



Анализа проблема са
којима се сусрећемо
Фармакоекономски аспекти- колика је

стварна цена лечења?

Издвајање за лекове у Србији и земљама
окружења- има ли могућности за
корекције?корекције?

Какви су савремени терапијски протоколи
у третману менталних поремећаја?

Да ли постоје законски оквир за примену
савремених терапијских протокола?

Које су реалне психофармакотерпијске
могућности у Србији?



Фармакоекономска евалуација

• Фармакоекономски водичи могу се користити као
стандард за процене трошкова, специфични су за
сваку државу и донети према захтевима управљачких
тела здравствених систематела здравствених система

• Крајем 90-тих година прошлог и почетком овог
миленијума земље Африке, Латинске Америке, 
Северне Америке, Азије и Европе конципирале су
сопствене фармакоекономске водиче

• У нашој земљи оснивају се организације које би
усмериле одабир и потрошњу лекова

Tarn TY, Smith MD. Pharmacoeconomic guidelines around the world. ISPOR CONNECTIONS 2004;10:4-5.

www.isporserbia.com



Анализа трошкова лечења

• Трошак лечења није једнак само цени
прописаног лека, већ обухвата директне и
индиректне, медицинске и немедицинскеиндиректне, медицинске и немедицинске
трошкове

• На примерима лечења схизофреније и
болести зависности можемо сагледати
светске тенденције и компарирати
мањкавости нашег прилаза у задатим
финансијским оквирима



Фармакоекономија схизофреније
- трошкови здравственог система:

– реализоване хоспитализације

– прописани лекови

– лечење нежељених ефката– лечење нежељених ефката

– лечење коморбидитетних болести 
(кардиоваскуларна обољења, дијабетес, депресија, 
анксиозност)

– трошкови смештаја у специјализованим установама

Grover S, Avasthi A, Chakrabarti S, Bhansali A, Kulhara P. Cost of care of schizophrenia: a study of Indian out-
patient attenders. Acta Psychiatr Scand. 2005;112(1):54-63.



Фармакоекономија схизофреније
- трошкови друштва:

– запосленост и школовање пацијената

– трошкови бриге о пацијентима

– неспособност пацијената да живе самостално– неспособност пацијената да живе самостално

– утицај на запосленост и одсуствовање са посла 
чланова породице пацијената и др.

Grover S, Avasthi A, Chakrabarti S, Bhansali A, Kulhara P. Cost of care of schizophrenia: a study of Indian out-
patient attenders. Acta Psychiatr Scand. 2005;112(1):54-63.



Фармакоекономија болести
зависности

• Болести зависности у савременом свету добијају
епидемијске размере и носе велики ризик од
обољевања и умирања, уз низак проценат
излечења и висок проценат релапсаизлечења и висок проценат релапса

• При избору терапије болести зависности мора се
узети у обзир да се не ради о једном клиничком
ентитету, већ о скупу синдрома

• У укупне трошкове треба урачунати и трошкове
криминалитета и опадања радне продуктивности
и сагледати специфичности дате средине

Ђукић-Дејановић Славица М., Миловановић Драган Р. Фармакоекономија лечења болести зависности. 
Психијатрија данас. 2002; 34(1-2):5-26.



Издвајање за антипсихотике у 
земљама региона и код нас

• Земље региона за терапију антипсихотицима
издвајају од 4-7,3% за антипсихотике док се у
Србији за антипсихотике издваја свега 1,5% буџетаСрбији за антипсихотике издваја свега 1,5% буџета
за лекове

• У нашој земљи су сада доступнија палета атипичних 
антипсихотика (листа А1)

• Са фармакоекономског аспекта оправдано је
увођење нових антипсихотика и нових формулација
већ доступних антипсихотика



Наша локална искуства

• Истраживања спроведена у Клиници за
психијатрију, Клиничког центра Крагујевац у
периоду од 1997-2008. године

• Разматрана је потрошња лекова према системима
органа

• Овакав приступ терапији угрожених и
стигматизованих група пацијената је био
дугогодишњи тренд у нашој установи



• Издвајање за лекове за нервни систем, а 
унутар тога и психофармаке, био је врло 
мали финансијски сегмент укупног буџета 
за лекове (5-10% дефинисаних дневних 
доза на 1.000 болесничких дана)



Програми лечења болести
зависности код у свету и код нас

• Адиктологија захтева увођење савремених
супституционих и других програма лечења

• Код нас је организован метадонски програм, који је
уз отпоре и предрасуде са тешкоћомуз отпоре и предрасуде са тешкоћом
имплементиран, али фармакоекономски оправдан

• Код нас и у свету се примењују и друге стратегије
(супституција бупренорфином, налоксоном итд.), 
које су, можда, са фармакоекономског аспекта
исплативије

McCarty D, Perrin NA, Green CA, Polen MR, Leo MC, Lynch F. Methadone maintenance and the cost and utilization of 
health care among individuals dependent on opioids in a commercial health plan. Drug Alcohol Depend. 

2010;111(3):235-40. 

Polsky D, Glick HA, Yang J, Subramaniam GA, Poole SA, Woody GE. Cost-effectiveness of extended buprenorphine-



Лечење супституцијом

• Терапеутски приступ који обухвата прописивање
агониста опиоида, као додатак медицинској и
психосоцијалној нези

• Циљеви су:

– Замена ризичне, противзаконите употребе хероина

– Побољшање здравственог стања

– Смањење противзаконитих активности у вези са
хероином

– Олакшање преусмеравања животног стила пацијента

– Побољшање шанси за апстиненцију од опијата



Модели супституције у
Европској унији

• 70% - метадон

• 50% - бупренорфин у неким ЕУ чланицама

- Француска, Чешка Република, Латвиа, Шведска

• Споро - ослобађајући морфин• Споро - ослобађајући морфин

- Бугарска, Словенија, Аустрија

• Кодеин – Немачка, Аустрија, Кипар

• Бупренорфин - налоxон у 11 земаља од 2006. 
године!

• Диацетилморфин (хероин) у 6 земаља ЕУ



Модели супституције у
Европској унији

Земља Увођење 

метадона 

(година)

Увођење 

бупренорфина 

(година)

Супституциона 

терапија

(бр. пацијената)

Метадонска 

терапија

(бр. пацијената)

БугарскаБугарска 1996 - 1100 1100

ХрватскаХрватска 1990 2006 1949 1186ХрватскаХрватска 1990 2006 1949 1186

Чешка Чешка 1998 2000 3700 574

ФранцускаФранцуска 1995 1996 97500 14875

НемачкаНемачка 1992 2000 64500 41345

ГрчкаГрчка 1993 2000 3950 2520

ИталијаИталија 1975 1999 97434 76400

АустријаАустрија 1987 1999 8210 nd



Стање у Србији?

• Процена је да у Србији има измедју 30.000 и
100.000 зависника од дрога РАР (2002) и МДМ
(УНИЦЕФ), око 24 000 хероинских

• Око 5 до 6 хиљада зависника је у здравственом
третману

• На супституционој терапији у Србији је 1432 , 
мало у односу на земље у региони и земље ЕУ



Искораци у третману 
алкохолне зависности

• Средња вредност уштеда употребом LAT софтвера 
у психијатријској нези је €144 по пацијенту

• Укупна уштеда на хоспиталном третману, 
укључујући F10 са соматским коморбидитетом, укључујући F10 са соматским коморбидитетом, 
достизала је до €295 по пацијенту

• Обећавајући резултати у превенцији алкохолне 
зависности, медицинске меге и рехабилитације у 
Србији
Jakovljevic MB, Jovanovic M Lesch OM. Accessibility and affordability of alcohol dependency 

medical care in serbia. Front Psychiatry. 2015; 5:192.

Jakovljevic M, Jovanovic M, Rancic N, Vyssoki B, Djordjevic N.

LAT software induced savings on medical costs of alcohol addicts' care--results from a matched
pairs case-control study. PLoS One. 2014; 9(11):e111931.



Законски предуслови за
дестигматизацију

• Законски оквири дају могућност терапеутима да
се не разликују од својих колега у највећем броју
земаља Европске Уније 

• Закон о спречавању дискриминације особа са• Закон о спречавању дискриминације особа са
инвалидитетом на снази је од 2006. године

• Закон о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом од 2009. 
године

• Примена ових закона у пракси је неопходност
Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom (Sl. glasnik RS br. 33/06), osnovni tekst na snazi od 

25/04/2006, u primeni od 25/04/2006. 

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (Sl. glasnik RS br. 36/09), osnovni 
tekst na snazi od 23/05/2009, u primeni od 23/05/2009.



Регистрација новог лека

Од 0 дана
(аутоматски после

регистрације
– УК и Немачка) до

• У Србији на нове лекове се чека више од 3 године

– УК и Немачка) до
400 дана



Дестигматизација и
фармакоекономија?
• Кампањама против стигматизације

пацијената са менталним
поремећајима могуће је постићи
значајне економске уштедезначајне економске уштеде

• Показано је да се
дестигматизацијом пацијанта са
менталним поремећајима смањују
и индиректни трошкови лечења

Sharac J, McCrone P, Clement S, Thornicroft G. The economic impact of mental 
health stigma and discrimination: a systematic review. Epidemiol Psichiatr Soc. 

2010;19(3):223-32. 



Реалне фармакотерапијске
могућности у Србији

• Неопходно је омогућити доступност нових лекова, 
како би се омогућила индивидуализација третмана, 
побољшала подношљивост, повећала ефикасност ипобољшала подношљивост, повећала ефикасност и
омогућила боља комплијанса

• Фармакоекономске анализе пружају довољно
података у прилог примене иновативних лекова, 
посебно у лечењу схизофреније и болести зависности

• Многи иновативни лекови за лечење менталних
поремећаја су финансијски оправдани, али су
пацијентима у Србији и даље, на жалост, недостижни


