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САЖЕТАК 
 

Лекари опште медицине се често сусрећу 
са хитним стањима у својој пракси. Да би се 
лекар брзо снашао у таквој ситуацији и при-
менио одговарајућу терапију правовремено, 
неопходно је да при себи има припремљену 
одабрану колекцију лекова који могу решити 
сва или готово сва хитна стања. 

У лекарској торби би требало да се нађу 
следећи лекови: парацетамол (за благе до 
умерене болове и повишену температуру), 
морфин (за јаке болове), налоксон (за лечење 
тровања хероином), цефтриаксон (за менин-
гококни менингитис), салбутамол (за прекид 
напада бронхијалне астме), хидрокортизон 
(за прекид напада бронхијалне астме), глука-
гон (за тешку хипогликемију), глукоза (за 
благу до умерену хипогликемију), диазепам 
(за прекид фебрилних конвулзија или епи-
лептичког статуса), адреналин (за анафилаксу 
и застој срца), атропин (за симптоматску бра-
дикардију), хлорпирамин (за акутне алергиј-
ске реакције), аспирин (за акутни инфаркт 
миокарда), нитроглицерин (за акутни коро-
нарни синдром), метоклопрамид (за мучнину 
и повраћање), халоперидол (за делиријум), 

метилергометрин (за крварење после порођаја 
или побачаја), фуросемид (за акутни едем 
плућа) и флумазенил (за тровање бензодиазе-
пинима). 

За сваки од наведених лекова лекар треба 
добро да познаје препоручене дозе, индика-
ције, контраиндикације и најважнија упозоре-
ња. Сви наведени лекови су доступни на до-
маћем тржишту или путем специјалног увоза, 
тако да лекар опште праксе може да попуни 
своју торбу свим потребним лековима и 
ефикасно и безбедно збрине свако од хитних 
стања. 

 

Кључне речи: лекарска торба, хитна 
стања у медицини, лекови 

 

ABSTRACT 
 

General practitioners are frequently facing 
medical emergencies. In order to react properly 
and administer therapy on time, a general practi-
tioner needs to prepare and keep with himself the 
appropriate set of drugs which could be effecti-
vely used for treatment of the emergencies.  

The following drugs should find their place 
in the doctor’s bag: acetaminophen (for mild and 
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moderate pain, and for fever), morphine (for se-
vere pain), naloxone (for heroin poisoning), cef-
triaxone (for meningococcal meningitis), albu-
terol (for bronchial asthma attack), hydrocortiso-
ne (for bronchial asthma attack), glucagon (for 
severe hypoglycemia), dextrose (for mild to 
moderate hypoglycemia), diazepam (for febrile 
convulsions or epileptic status), epinephrine (for 
anaphylaxis and cardiac arrest), atropine (for 
symptomatic bradicardia), chloropyramine (for 
acute allergy), aspirin (for acute myocardial 
infarction), nitroglycerine (for acute coronary 
syndrome), metoclopramide (for nausea and 
vomiting), haloperidol (for delirium), methyler-
gometrine (for control of bleeding after delivery 
or abortion), furosemide (for acute pulmonary 
edema) and flumazenil (for benzodiazepine 
poisoning). 

For each of the listed drugs a physician 
should well know the recommended doses, indi-
cations, contraindications and warnings. All of 
the listed drugs are either registered in Serbia or 
available through special import, so general 
practitioners may fill their bags with all neces-
sary drugs and effectively and safely treat 
medical emergencies. 

 

Key Words: doctor’s bag, medical emergen-
ces, drugs 

 

УВОД 
 

Лекари опште медицине се често сусрећу 
са хитним стањима у својој пракси, како у 
својим ординацијама, тако и ван здравстве-
них установа, у домовима пацијената или на 
јавним местима. Да би се лекар брзо снашао у 
таквој ситуацији и применио одговарајућу 
терапију правовремено, неопходно је да при 
себи има припремљену одабрану колекцију 
лекова који могу решити сва или готово сва 
хитна стања. Такође је неопходно да лекар 
добро познаје дозирање, пут примене, инди-
кације и контраиндикације за све лекове из 
своје колекције, како би избегао могуће гре-
шке и сигурно следио стару лекарску посло-
вицу: Primum non nocere! (Пре свега не на-
шкодити!). 

У неким развијеним земљама, какве су 
Велика Британија и Аустралија, лекарска 
друштва су израдила посебне водиче за своје 
чланове у којима се препоручују лекови за 
„лекарску торбу“, тј. лекови које лекар опште 
праксе треба да користи у хитним стањима1,2. 
У Правилнику о ближим условима за обав-
љање здравствене делатности у здравственим 

установама и другим облицима здравствене 
службе који је издало српско Министарство 
здравља

3 наводи се да у организационим 
јединицама Дома здравља које се баве хитном 
медицинском помоћи и кућним лечењем и 
негом мора постојати „торба лекарска“, али се 
њен садржај не помиње. Циљ овог чланка је 
да послужи као основа за будућа стручна 
разматрања у оквиру Лекарске коморе и дру-
гих стручних лекарских удружења која ће 
једног дана резултирати званичним препору-
кама за садржај лекарске торбе. 
 

ЛИСТА ЛЕКОВА 
 

Лекови који би требало да се нађу у ле-
карској торби су наведени по значају који им 
је одредио сам аутор овог чланка, и за сваки 
од њих читалац може наћи у тексту препору-
чене дозе, индикације, контраиндикације и 
најважнија упозорења. Дозе се односе на 
одрасле особе, ако није посебно назначено да 
се односе на децу. Иако је аутор учинио све 
да наводи који следе буду сасвим тачни, он 
ипак саветује сваког читаоца да пре примене 
било ког од следећих лекова у пракси провери 
наводе у Сажетку карактеристика одгова-
рајућег лека, који је најмеродавнији документ 
за примену и дозирање тог лека. Сажеци ка-
рактеристика свих лекова одобрених за упо-
требу у Србији се могу наћи на веб страници 
Агенције за лекове и медицинска средства 
Србије 
(http://www.alims.gov.rs/ciril/lekovi/pretraziva-
nje-humanih-lekova/).  
 

Парацетамол, таблета 500 милиграма, 

супозиторија од 150 - 200 милиграма 

Индикације и доза
4
: Слаби до умерени 

болови и повишена температура. Једна табле-
та код одраслих и једна супозиторија код деце 
од 2 до 5 година. Дозни интервал је 6 сати. 

Контраиндикације: тешка инсуфици-
јенција јетре, преосетљивост на лек или по-
моћне супстанце. 

Упозорења: Водити рачуна да се не пређе 
максимална дозвољена доза, јер ће доћи до 
оштећења ћелија јетре. 
 

Морфин хидрохлорид, ампуле од 20 

милиграма 

Индикације и доза
5,6: Тешки болови, ин-

фаркт миокарда, едем плућа. Доза је 5-10 ми-
лиграма интравенски (као спора ињекција). 
Могуће су интрамускуларна и поткожна 
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примена, у случају да се интравенска приме-
на не може извести. Дозни интервал је 4 часа. 

Контраиндикације: Акутна депресија ди-
сања, повишен интракранијални притисак, 
конзумирање већих количина алкохола, дија-
реја због клостридијума дифициле, билијарне 
колике, паралитички илеус, истовремена 
примена МАО инхибитора, феохромоцитом. 

Упозорења: Опрезна примена код респи-
раторних обољења и хипотензије. Изазива 
депресију дисања и зависност. 
 

Налоксон, ињекција 0,4 милиграма по 

милилитру 

Индикације и доза
7: Интоксикација херо-

ином или другим опиоидима. Применити 
интравенски 0,4 милиграма, потом на 2-3 ми-
нута давати 0,4 милиграма, до отклањања ре-
спираторне депресије. Максимална укупна 
доза је 10 милиграма. Ако није могућа интра-
венска примена, дати интрамускуларно 2 ми-
лиграма налоксона. Дејство налоксона траје 
око један сат. 

Контраиндикације: Преосетљивост на 
налоксон. 

Упозорења: Ефекат налоксона траје крат-
ко, па после сат времена може бити потребна 
поновна примена налоксона. Може провоци-
рати апстиненцијални синдром код зависника 
од опиоида. Понекада изазива озбиљне арит-
мије, поготову ако пацијент већ прима проа-
ритмогене лекове. 
 

Цефтриаксон, бочица са прахом од 1г, уз 

растварач: 3,5 милилитара 1%-тног лидо-

каина за интрамускуларну примену, а 10 

милилитара воде за ињекције за интравен-

ску примену 

Индикације и доза
8,9: Хитно лечење код 

пацијената са сумњом на менингококни ме-
нингитис. Доза је 2 грама интравенски на 12 
сати. Код деце доза је 80 – 100 милиграма по 
килограму једном дневно. 

Контраиндикације: Превремено рођена 
деца и новорођенчад са жутицом, хипоалбу-
минемијом и ацидозом. Такође, контраинди-
кован је код новорођенчади које примају 
интравенски калцијум. 

Упозорења: Може се исталожити у жуч-
ној кесици, посебно код одојчади. Не треба га 
давати ако постоји алергија на бета-лактам-
ске антибиотике. 

 

Салбутамол у пумпици са одмереном дозом, 

100 микрограма по дози 

Индикације и доза
10: Напад бронхијалне 

астме. Једна до две инхалације у току напада. 

Контраиндикације: Преосетљивост на салбу-
тамол или помоћне супстанце. 

Упозорења: Опрезно примењивати код 
тиреотоксикозе. Може изазвати хипокале-
мију. 
 

Хидрокортизон ињекција, 100 милиграма, 

бочица са прахом, и растварач 

Индикације и доза
11: Прекид напада брон-

хијалне астме, анафилактичка реакција, акут-
на инсуфицијенција надбубрега. Доза је од 
100 до 500 милиграма, као спора интравенска 
ињекција (дуже од 10 минута) или интра-
мускуларна ињекција. 

Контраиндикације: Превремено рођена 
деца и новорођенчад (због бензил алкохола у 
препарату), алергија на препарат, истовреме-
на примена живих вирусних вакцина и си-
стемске гљивичне инфекције које нису ле-
чене. 

Упозорења: Најдуже користити 2-3 дана, 
надаље би довео до накупљања натријума. 
Ако је потребна дужа терапија, прећи на ме-
тилпреднизолон. 
 

Глукагон, бочица са прахом и растварач, 1 

милиграм, за поткожну или 

интрамускуларну примену 

Индикације и доза
12,13: Озбиљна хипогли-

кемија. Примењује се једна доза лека од 1 
милиграма, интрамускуларно или поткожно. 

Контраиндикације: Преосетљивост на лек 
или помоћне супстанце, феохромоцитом (јер 
доводи до ослобађања катехоламина у крво-
ток). 

Упозорења: Када се стање пацијента по-
прави после примене глукагона, пацијенту 
дати глукозу орално, да би се попунили депои 
гликогена. 
 

50%-тна глукоза, 50 милилитара, и 

таблета глукозе за оралну примену 

Индикације и доза
14: У случају настанка 

хипогликемије, уколико је пацијент у стању 
да безбедно узме глукозу орално, даје се око 
20 грама, најбоље размућено у води. Уколико 
је пацијент без свести, применити 20 до 50 
милилитара 50%-тне глукозу као спору интра-
венску ињекцију (3 милилитра на минут). 
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Контраиндикације: Примена 50%-тне 
глукозе интравенски је контраиндикована код 
пацијената са ануријом, са интракранијалним 
интраспиналним крварењем, са исхемијским 
шлогом и код пацијената у делиријуму тре-
менс који су дехидрирни или нису претходно 
примили витамин Б1.  

Упозорења: Парентералну 50% глукозу 
треба дат кроз што већу вену, како би се 
смањила могућност тромбофлебитиса. Веће 
количине 50%-тне глукозе могу изазвати хи-
перосмоларни синдром са конфузијом и гу-
битком свести. Пажљиво примењивати код 
дехидратисаних особа и пацијената у сепси и 
шоку. 
 

Диазепам: микроклизма од 5 милиграма и 

ампула, 10 милиграма (2 милилитра) 

Индикације и доза
15: Фебрилне конвул-

зије, епилептички статус, алкохолни апсти-
ненцијални синдром и тешка анксиозност. 
Фебрилне конвулзије лечимо само ако трају 
дуже од 3 минута, микроклизмом у дози 0,5 
милиграма по килограму телесне тежине код 
деце старије од годину дана и одраслих (мак-
симална доза је 30 милиграма). Ињекција 
диазепама се може дати орално и паренте-
рално. Доза диазепама парентерално је 10 
милиграма код одраслих, а код деце 1 мили-
грам по години живота. Код епилептичког 
статуса, уколико не дође до престанка на 
једну ињекцију, доза се може поновити после 
пола сата до сат. 

Контраиндикације: Акутна респираторна 
инсуфицијенција или депресија дисања, син-
дром апнее у сну, нестабилна миастенија гра-
вис.  

Упозорења: Код деце и старих може иза-
звати парадоксалну узнемиреност и дезинхи-
бицију. Ињекција у себи садржи пропилен 
гликол, који код примене већих доза може 
ретко изазвати ацидозу, хиперосмоларност, 
погоршање функције бубрега, знојење и по-
ремећај свести. 
 

Адреналин ампула, 1 милиграм по 

милилитру 

Индикације и дозе
16,17: Анафилактичке 

реакције и застој срца због асистоле. Код 
анафилаксе најбољи метод примене је интра-
мускуларна ињекција, у дози од 0,5 мили-
грама. Код застоја срца даје се 1 милиграм 
интравенски, праћен са 20 милилитара фи-
зиолошког раствора, како би лек доспео до 
срца; ињекција се понавља на сваких 3-5 ми-

нута. Око 2 пута већу дозу адреналина, раз-
блажену у 10 милилитара физиолошког ра-
створа, можемо дати ендотрахеално (преко 
тубуса) код застоја срца уколико не можемо 
да обезбедимо венски приступ.  

Контраиндикације: Алергија на адрена-
лин или помоћне супстанце. 

Упозорења: Адреналин треба опрезно ко-
ристити код пацијената са хипертиреозом, 
феохромоцитомом, са глаукомом са уским 
иридокорнеалним углом, са хипертрофијом 
простате, са аритмијама и електролитним по-
ремећајима. 
 

Хлорпирамин, ампуле 20 милиграма (2 

милилитра) 

Индикације и дозе
18: Акутне алергијске 

реакције, укључујући анафилаксу. Доза је 20 
милиграма интрамускуларно или у виду спо-
ре интравенске ињекције. 

Контраиндикације: Превремено рођена 
деца и новорођенчад. Примена инхибитора 
моноаминооксидазе у последњих 14 дана. 

Упозорења: Лек треба опрезно користити 
код особа са глаукомом, хипертрофијом про-
стате, епилепсијом, бронхијалном астмом, 
хипертиреозом и пептичким улкусом. 
 

Метоклопрамид, ампуле од 10 милиграма  

(2 милилитра) 

Индикације и дозе
19: Мучнина и повраћа-

ње познатог узрока. Примењује се интравен-
ски или интрамускуларно, 10 милиграма на 8 
сати.  

Контраиндикације: Феохромоцитом, по-
враћање централног порекла (нпр. повреде 
мозга), механичка опструкција или недавна 
операција на дигестивном тракту, преосетљи-
вост на метоклопрамид. 

Упозорења: Могу настати акутне дисто-
ничке реакције или екстрапирамидални син-
дром код деце. 
 

Аспирин, таблета од 300 милиграма 

Индикације и дозе
20,21: Aкутни коронарни 

синдром. Пацијент треба да сажваће таблету 
са 300 милиграма ацетилсалицилне киселине, 
што раније од момента настанка бола. 

Контраиндикације: Алергија на салици-
лате или на друге нестероидне антиинфлама-
торне лекове, активан пептички улкус или 
прележано крварење из улкуса, склоност ка 
крварењу. 
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Упозорења: Појачава дејство антикоагу-
ланаса, продужава време крварења што оте-
жава евентуалне хируршке интервенције, код 
пацијената са ослабљеном функцијом бубрега 
може довести до даљег губитка функције. 
 

Нитроглицерин лингвалета од 0,5 

милиграма 

Индикације и дозе
21,22: Акутни коронарни 

синдром или напад стабилне ангине пекто-
рис. Једну лингвалету треба ставити пацијен-
ту под језик, а пацијента поставити у полу-
седећи положај („заваљен у фотељи“). Ако 
није дошло до побољшања, може се доза по-
новити још два пута у размацима од по 5 ми-
нута. 

Контраиндикације: Преосетљивост на 
нитрате или помоћне супстанце. Повишени 
интракранијални или интраокуларни прити-
сак. Пацијенти на терапији са блокаторима 
фосфодиестеразе 5 (силденафил и слични ле-
кови). Пацијенти са хипертрофичном опстру-
ктивном кардиомиопатијом. Изражена ане-
мија. 

Упозорења: Избегавати примену код па-
цијената са израженом хипотензијом или 
циркулаторним шоком, јер може погоршати 
перфузију органа. Може погоршати церебро-
васкуларна обољења. 

 

Атропин сулфат, ампуле од 0,5 милиграма 

(1 милилитар) 

Индикације и дозе
23: Акутна симптомат-

ска брадикардија. Примењује се 0,5 мили-
грама атропин сулфата интравенски на сва-
ких 3-5 минута до максимално 3 милиграма. 

Контраиндикације: Преосетљивост на атро-
пин или помоћне материје. 

Упозорења: Може изазвати конфузију, а 
ако се дају веће дозе, и тахикардију. 

 

Фуросемид, ампула од 20 милиграма              

(2 милилитра)  

Индикације и дозе
24: Акутни едем плућа 

због попуштања левог срца. Примењује се 
интравенски или интрамускуларно, 20 – 50 
милиграма. Ако се даје интравенски, не сме 
се давати брже од 4 милиграма на минут, да 
не би дошло до оштећења слуха. Ако су по-
требне веће дозе могу се давати на 2 сата, с 
тим што је свака следећа доза већа за 20 ми-
лиграма. Максимална дневна доза је 1,500 
милиграма. 

Контраиндикације: Анурија, хиповоле-
мија, дехидратација, тешка хипокалемија или 
хипонатремија, преосетљивост на фуросемид 
или помоћне материје. 

Упозорења: Отицање мокраће из бешике 
мора бити несметано да би се применио фу-
росемид. Може погоршати гихт. Ототоксични 
ефекат је појачан када постоји хипопротеи-
немија. 
 

Халоперидол ампуле од 5 милиграма (1 ми-

лилитар) и таблете од 2 или 10 милиграма  

Индикације и дозе
25,26: Делиријум који ни-

је део апстиненцијалног синдрома. Хало-
перидол се може давати орално, 1,5 до 3 ми-
лиграма, 2 пута дневно; код старијих почети 
са упола мањом дозом. Ако се даје интраму-
скуларно, онда је доза 2 - 10 mg на 4 - 8 сати 
(максимално 18 милиграма дневно), у виду 
ињекција; мада је могућа и интравенска при-
мена, интрамускуларна примена има пред-
ност, јер је после интравенске примене 
дејство краткотрајно. 

Контраиндикације: Не давати код апсти-
ненцијалних синдрома, инсуфицијенције је-
тре или неуролептичког малигног синдрома. 

Упозорења: Може изазвати екстрапира-
мидни синдром и продужетак QT-интервала, 
па је обавезан ЕКГ мониторинг. 
 

Флумазенил ампуле, 0,5 милиграма на 5 

милилитара и 1 милиграм на 10 милили-

тара 

Индикације и дозе
27: Реверзија седативног 

дејства бензодиазепина: антидот код тровања 
бензодиазепинима. Прво се интравенски при-
мени 0,2 милиграма, а затим се на сваки 
минуд додаје по 0,1 милиграм, све док се па-
цијент не освести. Максимална доза је 1 ми-
лиграм. 

Контраиндикације: Не користити флума-
зенил ако је пацијент истовремено унео три-
цикличне или тетрацикличне антидепресиве, 
јер ће отклањање ефекта бензодиазепина 
омогућити пуно испољавање нежељених деј-
става антидепресива. 

Упозорења: Флумазенил делује краће од 
бензодиазепина, па је после почетног по-
бољшања могућ повратак седације. Тада тре-
ба поновити примену флумазенила. 
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Метилергометрин ампуле од 0,2 мили-

грама (1 милилитар) 

Индикације и дозе
28: Лечење крварења из 

утеруса после порођаја или побачаја. Даје се 
интрамускуларно или интравенски 0,2 мили-
грама, одмах по изласку постељице. Доза се 
може поновити после 2 – 4 сата. 

Контраиндикације: Хипертензија и прео-
сетљивост на метилергометрин или на по-
моћне супстанце. 

Упозорења: Избегавати интравенску при-
мену због могућности да дође до наглог скока 
притиска или вазоспазма церебралних арте-
рија; ако је интравенска примена ипак неоп-
ходна, ињекција мора да траје дуже од мину-
та, уз праћење крвног притиска. Метилерго-
метрин може да погорша оклузивне васку-
ларне болести, укључујући коронарну болест. 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Лекови за „лекарску торбу“ представљају 
уствари лекове који се користе код најчешћих 
ургентних стања које лекар опште праксе 
може да сусретне током своје праксе. Са изу-
зетком налоксона, атропин сулфата и микро-
клизми са диазепамом, сви остали лекови су 
регистровани у Србији и тиме доступни лека-
рима. Ова три лека која нису регистрована, а 
за које не постоји адекватна замена, се ипак 
могу набавити преко Апотекарских установа 
које су овлашћене за набавку нерегистрова-
них лекова, уз претходно прибављене дозволе 
од агенције за лекове и медицинска средства 
Србије и Министарства здравља. Дакле, ле-
кар опште праксе може да попуни своју торбу 
свим потребним лековима и ефикасно и без-
бедно збрине свако од хитних стања наведе-
них у овом чланку.  
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