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Самолечење је употреба лекова на режиму издавања “без 

лекарског рецепта” (укључују синтетске лекове, биљне лекове, традиционалне лекове и 

хомеопатске лекове) дијететских намирница и суплемената на основу одлуке пацијента. На 

учесталост самомедикације утичу: старост, ниво образовања, породични ставови, оглашавање 

произвођача лекова, претходна искуства са симптомима или болешћу, значај који се приписује 

болести, економска ситуација и доступност лекова који се издају са и без лекарског рецепта. 

Предности адекватне самомедикације су: директан и брз приступ лечењу, активна улога пацијента 

у сопственом  лечењу и смањени финансијски трошкови (пре свега због непостојања медицинских 

консултација). Главни проблеми који се повезују са самомедикацијом су губитак ресурса, 

повећана отпорност патогена и могућност да доведе дозбиљних опасности по здравље (као што су 

нежељене реакције и дуготрајна патња). Погрешна интерпретација симптома, неадекватан 

третман, погрешно дозирање, злоупотреба и мешање лекова, употреба производа са истеклим 

роком, па и појава депресије и анксиозности су неке од опасности неадеватне самомедикације. 

Учешће фармацеута, као често јединог здравственог професионалца који може утицати на одлуке 

пацијента везане за самомедикацију, је од изузетне важности за постизање рационалне (безбедне 

и ефикасне) самомедикације.  

Према Међународној федерацији фармацеута (ФИП), са аспекта фармацеутске здравствене 

заштите не постоји значајна разлика у улози фармацеута у издавању лекова који се издају на 

лекарски рецепт или без њега, а чак је одговорност која лежи на фармацеуту при издавању лека у 

режиму издавања без лекарског рецепта и већа. Нови захтеви који стоје пред фармацеутима у 

циљу постизања рационалне самомедикације су: допуна у образовању, континуирана едукација, 

другачија организација посла у јавним апотекама и добар избор и квалитет терапијских средстава 

за самомедикацију (медицинских, дијететских и козметичких). Потребно је критички сагледати и 

употребу и присуство великог броја биљних лековитих производа (биљних лекова, 

традиционалних биљних лекова, биљних дијететских суплемената али и разних других биљних 

производа) на нашим просторима, посебно са аспекта могућих нежељених реакција и појаве 

инетракција.  

ФИП све више се инсистира и на учешћу фармацеута у побољшању адхеренце хроничних 

пацијената. Како самомедикација подразумева и употребу прописаног лека за хроничне или 

понављајуће болести или симптоме, у актуелној епидемиолошкој ситуацији (пандемија COVID-19) 

је посебно важно охрабривање адхеренце пацијената. 



1. У предавању ће бити сагледане и важеће нефармаколошке мере и препоруке за превенцију 

COVID-19, рационалну суплементацију и улога фармацеута у промоцији здравља у актуелној 

епидемиолошкој ситуацији.  
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Већина лекова, који су данас у употреби, је развијена и одобрена на основу фармакокинетских и 

фармакодинамских карактеристика у већим популацијама испитаника. Услед 

интериндивидуалних разлика у фармакокинетици и фармакодинамици појединих лекова, овакав 

приступ може допринети смањеној ефикасности терапије код једног или појави нежељених 

ефеката код другог пацијента. Персонализована терапија се заснива на чињеници да различити 

болесници могу различито одговорити на исту терапију у погледу њене ефикасности и 

безбедности. Персонализована медицина и персонализована терапија, као њен интегрални део, 

имају за циљ остваривање оптималних медицинских исхода у лечењу болести користићи се 

техникама молекуларне медицине. У основи овог приступа је идентификација гена који 

доприноси повећеној осетљивости појединца или повећаној толеранцији појединца према дејству 

лека. Показано је да генетски фактори условљавају 20–95% варијабилности у диспозицији и 

ефектима лекова. Замене једног нуклеотида у молекулу ДНK (Single Nucleotide Polymorphism) 

присутне у генима ензима који учествују у метаболизму лекова, транспортним протеинима и 

циљним местима деловања лекова одговорне су за њихову различиту индивидулну активност и 

функцију. Фармакогенетичке студије (фармакогенетика) разматрају ефекте појединачних гена, док 

фармакогеномске студије (фармакогеномика) разматрају утицај целокупног генома на 

фармакокинетику и фармакодинамику лека. Увођење фармакогенетике у рутинску клиничку 

праксу омогућава развој персонализоване терапије, где је избор лека и/или дозног режима 

прилагођен генетици сваког појединца. Студије су показале повезаност између варијабилности 

одређених гена и фармакокинетичких параметара и клиничких ефеката лекова, попут цитохром 

P450 (CYP) 2C9 и VKОRC1 гена и варфарина, CYP2C19 гена и клопидогрела, CYP2D6 гена и 

тамоксифена, HLA–B гена и алопуринола, абакавира, карбамазепина, CYP2C19 и CYP2D6 гена и 

антидепресива, SLCO1B1 гена и симвастатина, DYPD гена и флуоропиримидинских 

антинеопластика, IFNL3 гена и пегинтерферона-алфа, CYP3А5 гена и такролимуса, али и за друге 



парове ген-лек. Разматрање ове повезаности у оквиру клиничке праксе може омогућити рану 

селекцију пацијената према ризику од неефикасности терапије и појаве нежељених ефеката. 

Развој фармакогенетике и персонализоване терапије омогућавају доступне базе података, које 

садрже информације о конкретним паровима ген-лек са препорукама у погледу правилног избора 

лека и дозног режима. Неколико стручних фармацеутских удружења у Сједињењем Америчким 

Државама, међу којима је и Америчко удружење фармацеута (American Pharmacists Association) 

подржало је учешће фармацеута у имплементацији фармакогенетике у клиничкој пракси, 

указујући на њихове потенцијалне задатке: препорука фармакогенетског тестирања, 

интерпретација резултата фармакогенетског тестирања, избор лека и дозног режима на основу 

добијене фармакогенетске информације. Здравствени радници можда нису у потпуности спремни 

за фармакогенетику, али су спремни да се суоче са изазовом, што ће уз одговарајућу едукацију и 

тренинг допринети редефинисању улоге фармацеута, лекара и медицинских биохемичара и 

обезбедити им значајно место у ери персонализоване медицине.  

Посебан и најактуелнији изазов представљају фармакогнетска испитивања код пацијената 

позитивних на COVID-19 са циљем постизања оптималних терапијских исхода. 

 

1. У предавању ће бити сагледана улога здравствених професионалаца (и лекара и медицинских 

биохемичара поред фармацеута) у спровођењу  персонализоване терапије засноване на 

фармакогенетици. 

2. Предавање ће обухватити значај фармакогнетских испитивања код пацијената позитивних на 

COVID-19 у циљу постизања оптимално терапијских исхода. 


