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САЖЕТАК  

 

Увод: Бензодиазепини представљају јед-
ну од најчешће прописиваних група љекова. 
Ова група љекова може довести до појаве то-
леранције и зависности приликом дуготрајне 
и нерационалне примјене.  

Циљ: Циљ нашег истраживања је био 
анализирање употребе бензодиазепина у оп-
штој популацији општине Беране на сјеверу 
Црнe Горe, у протеклој години.  

Методе: Истраживање је спроведено ана-
лизом 1000 љекарских рецепата за бензодиа-
зепине издатих од стране љекара на примар-
ном нивоу здравствене заштите. Каo дијагно-
стички приручник у истраживању коришћена 
је Међународна класификација болести 
(МКБ-10). Истраживање је спроведено у пе-
риоду од 40 дана током јануара и фебруара 
2015. године. 

Резултати: Студија је спроведена у оп-
штој популацији старосне доби од 18 до 98 
година (621 жена и 379 мушкараца). Про-
сјечна старост свих испитаника који су упо-
требљавали бензодиазепине у студији изно-

сила је 64,1±13,1 година. Анализом је ут-
врђено да су најчешће прописивани бензодиа-
зепини: диазепам (42,2%), бромазепам 
(30,3%), лоразепам (16,4%), алпразолам 
(6,4%), нитразепам (2,6%) и клоназепам 
(2,1%). Пацијенти женског пола употребља-
вају бензодиазепине у 62,1% случајева, док 
пацијенти мушког пола у 37,9% случајева, 
што је статистички значајна разлика 
(χ²=58,664; p<0,001). Утврђено је да су бензо-
диазепини прописивани за 17 различитих 
дијагноза, најчешће за дијагнозе I - болести 
циркулаторног система (39,7%), F - душевни 
поремећаји и поремећаји понашања (31,1%) и 
Е - ендокрине болести, болести исхране и 
метаболизма (7,7%).  

Закључак: Истраживања о употреби ље-
кова пружају мноштво корисних информација 
које се могу користити у циљу њиховог ра-
ционалнијег прописивања и ефикаснијег 
лијечења пацијената. 

 

Кључне ријечи: бензодиазепини, фарма-
котерапија, општа популација. 
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ABSTRACT 

  

Background: Benzodiazepines can be clas-
sified as one of the most frequently prescribed 
categories of medication. This medication cate-
gory is distinguished by a high risk of tolerance 
and dependence, in the case of long-term, exces-
sive use.  

Aim: The aim of our study was to analyse 
the use of benzodiazepines in the general popu-
lation, municipality of Berane, Montenegro, 
during the previous year.  

Methods: Research was based on the analy-
sis of 1000 prescriptions of benzodiazepines, 
issued by physicians in Primary Health Care. The 
diagnostic manual utilised for the purpose of this 
research was International Classification of Di-
seases (ICD-10). The survey was conducted for a 
period of 40 days during January and February 
2015. 

Results: The study was performed in the 
general population, age from 18 to 98 years (621 
females and 379 males). The average age of all 
participants in the study was 64.1±13.1 years. 
Analysis of data confirmed that the most fre-
quently prescribed from the group of benzodia-
zepines were: diazepam (42.2%), bromazepam 
(30.3%), lorazepam (16.4%), alprazolam (6.4%), 
nitrazepam (2.6%) and clonazepam (2.1%). The 
significant statistical difference (χ²=58.664; 
p<0.001) was found between female patients 
who used benzodiazepines in 62.1% of cases, 
compared to male patients who used benzodiaze-
pines in 37.9% of cases. It was confirmed that 
benzodiazepines were usually prescribed for 17 
different diagnoses, mostly for diagnoses from 
the group I, viz. cluster-diseases of the circula-
tory system (39.7%), group F-mental and beha-
vioural disorders (31.1%) and group E-endo-
crine, nutritional and metabolic diseases (7.7%). 

Conclusion: Studies about drug utilisation 
provide plenty of useful information which can 
be further used with the aim of achieving more 
rational prescribing and more effective patient 
treating.  

Keywords: benzodiazepines, pharmacothe-
rapy, general population. 

 

УВОД 
  

Бензодиазепини су, послије љекова који 
дјелују на кардиоваскуларни систем, најпро-
писиванија група љекова на свијету. Љекари 
опште праксе прописују око 80 % љекова из 
ове фармакотерапијске групе по извјештају 

љекара специјалисте. Они се најчешће кори-
сте да ублаже анксиозност, несаницу и стрес, 
али и као антиконвулзиви, миорелаксанси и 
љекови за премедикацију. Због њихове тера-
пијске примјене и популарности међу кори-
сницима, ови љекови имају забрињавајући 
пораст злоупотребе и зависности1. 

Савјетује се прописивање бензодиазепина 
само када за то постоје јасне индикације, и то 
у најнижој ефективној дози у што краћем 
временском периоду. Литературни подаци 
показују да терапија бензодиазепинима не би 
требало да буде дужа од четири мјесеца, или 
чак не дужа од двије до четири недјеље2. 

Према дужини дјеловања бензодиазепини 
се могу подијелити у три групе: 

• Ултракратког дјеловања: мидазолам, 
триазолам;  

• Кратког и средње дугог дјеловања: ал-
празолам, бромазепам, лоразепам, лор-
метазепам, нитразепам, оксазепам, те-
мазепам;  

• Дугог дјеловања: диазепам, флуразе-
пам, клоназепам, хлордиазепоксид, пра-
зепам3,4. 

 

Главна нежељена дејства ове групе љеко-
ва су: поспаност, смањење концентрације, гу-
битак памћења, ослабљена координација, по-
већање апетита и тежине, смањење либида3,4,5. 
Због своје велике терапијске ширине бензо-
диазепини се сматрају безбједним љековима, 
тј. љековима са ниском токсичношћу уколико 
се користе у препорученим дозама6,7. Прекид 
терапије бензодиазепинима треба да буде по-
степен, како би се избјегла могућност на-
станка тзв. синдрома обуставе који се мани-
фестује страхом, несаницом, агитацијом и 
сензорним поремећајима8. Инциденција син-
дрома обуставе варира од истраживања до 
истраживања и креће се између 30 и 100%9. 
Употребу ових љекова треба избјегавати код 
пацијената са хроничном опструктивном бо-
лешћу плућа због могуће депресије дисања, 
као и рутинско прописивање ових љекова у 
трудноћи2.  

 

ЦИЉ РАДА 
  

Циљ нашег истраживања је био анализи-
рање употребе бензодиазепина у општој по-
пулацији на територији општине Беране на 
сјеверу Црнe Горe у периоду од 40 дана током 
јануарa и фебруара 2015. године.  
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МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД 

 

Истраживање је спроведено анализом 
1000 љекарских рецепата бензодиазепина 
прописаних од стране изабраног љекара у 
Дому здравља „Др Ника Лабовић“, општина 
Беране.  

 Истраживање је обухватило пацијенте 
оба пола, старосне доби изнад 18 година. 
Прикупљени подаци су се односили на пол, 
старосну доб, дијагнозе, као и прописани ли-
јек из групе бензодиазепина. Прикупљени 
подаци унесени су у статистичку базу пода-
така и обрађени помоћу статистичког пакета 
SPSS (Superior Performance Software Systems) 
верзија 10.0. Као стандардни дијагностички 
приручник у истраживању коришћена је 
Међународна класификација болести (МКБ-
10). У овом истраживању анализирана је упо-
треба оних бензодиазепина који се налазе на 
позитивној листи љекова Фонда за здравстве-
но осигурање Црне Горе.  

 

РЕЗУЛТАТИ 

 

На основу социо-демографских каракте-
ристика утврђено је да су корисници ове 

групе љекова старосне доби од 18 до 98 годи-
на. Просјечна старост одабране популације у 
истраживању износи 64,1±13,1 година. 

 Од укупног броја анализираних рецепата 
(1000), бензодиазепине су у 62,1% случајева 
користиле жене, а у 37,9% случајева 
мушкарци. Посматрано у односу на пол, 
припаднице женског пола су у знатно већем 
проценту користиле бензодиазепине у 
терапији. 

 Најчешће коришћени бензодиазепини у 
испитиваној популацији били су: диазепам 
(42,2%), бромазепам (30,3%) и лоразепам 
(16,4%). Овај податак указује на то да је диа-
зепам најчешће прописивани лијек из ове 
фармакотерапијске групе (Графикон 1). 

Процјена процентуалне заступљености 
љекова према њиховом укупном трајању деј-
ства, приказана је у Табели 1. Према резулта-
тима нашег истраживања, пацијенти највише 
користе бензодиазепине кратког дејства, по-
том слиједе бензодиазепини дугог дејства и 
на последњем мјесту по потрошњи се налазе 
бензодиазепини средње дугог дејства. 

 

 

 

Графикон 1. Најчешће коришћене врсте бензодиазепина у испитиваној популацији 

 

Табела 1. Процентуална заступљеност љекова према њиховом укупном трајању дејства 

 

Генерички назив лијека 
Укупно трајање 

дејства 
Фармацеутски 

облик 
Позитивна 
листа* 

% 

Бромазепам 
Лоразепам 

Кратко (12-18 h) таблете + 46,7 

Алпразолам 
Нитразепам 

Средње дуго (24 h) таблете + 9,0 

Диазепам 
Клоназепам 

Дуго (24-48 h) таблете + 44,3 

Укупно  100 % 
* Позитивна листа љекова Фонда за здравствено осигурање Црне Горе  

   (љекови који се издају на терет Фонда)  



 Миомир Шошкић, Вера Дабановић, Ана Чукић, Снежана Мугоша 
  
 

 

12 

 

Истраживање је показало да су бензодиа-
зепини прописивани за 17 различитих дијаг-
ноза, разврстаних на основу Међународне 
класификације болести. Из добијених резул-
тата видимо да пацијенти најчешће користе 
бензодиазепине као пратећу терапију за дија-
гнозе из групе - I - болести циркулаторног си-
стема (39,7%), F - душевни поремећаји и по-

ремећаји понашања (31,1%), као и пратећу 
терапију код болести ендокриног система 
(7,7%) (Графикон 2). Пацијенти женског пола 
најчешће употребљавају бензодиазепине за 
дијагнозе из групе - I (44,4%) као пратећу те-
рапију, док пацијенти мушког пола за дијаг-
нозе групе - F (39,3%). 

 

 
 

Графикон 2. Најчешће коришћене дијагнозе приликом прописивања бензодиазепина.    

       * Конкомитантна терапија за ову категорију болести прописана од стране  

             специјалисте одређене гране медицине (кардиолози, ендокринолози и др.). 

 

ДИСКУСИЈА 

 

Бензодиазепини, самостално или у ком-
бинацији са другим психоактивним супстан-
цама, могу бити предмет злоупотребе, одно-
сно зависности.  

 Анализом прописивања бензодиазепина у 
општини Беране долазимо до закључка да су 
прва три лијека по потрошњи диазепам, бро-
мазепам и лоразепам. Према дужини дјело-
вања лијека у нашем истраживању на првом 
мјесту су се издвојили бензодиазепини крат-
ког дјеловања (12-18 h) са 46,7%. На другом 
мјесту се по потрошњи налазе бензодиазепи-
ни дугог дјеловања (> 24 h) са 44,3%, што је 
нешто мање од половине у односу на укупну 
потрошњу. Диазепам се у нашем истражива-
њу издваја као највише прописиван поједи-
начни лијек, који чини 42,2% укупне потро-
шње бензодиазепина. 

 Слично истраживање о употреби бензо-
диазепина је спроведено међу корисницима 
Дома здравља Дољевац у југоисточној Србији 
током 2011. године, у којем се може видјети 
да су изабрани љекари прописивали бензо-
диазепине великом броју пацијената. Према 

резултатима овог истраживања, највећи је 
број оних пацијената који су од бензодиазепина 
користили бромазепам и диазепам4. Добијени 
податак у овом истраживању је у многоме 
сличан са резултатима нашег истраживања, у 
којем се бромазепам и диазепам такође јав-
љају међу прва три лијека по потрошњи. Од 
укупног броја пацијената (805), корисника 
Дома здравља Дољевац, 76,13% жена и 
23,87% мушкараца је користило ове љекове4. 
Овај податак је компарабилан са резултатима 
добијеним у нашем истраживању, по којем су 
припаднице женског пола у већем проценту 
употребљавале бензодиазепине.  

 У истраживању спроведеном код пације-
ната лијечених у Дому здравља - Бања Лука, 
такође наилазимо на одређене сличности и 
разлике. Припаднице женског пола такође 
доминирају по потрошњи ове групе љекова и 
на територији овог града. Од укупног броја 
испитаника (583), више од половине се 
изјаснило да користи бензодиазепине свако-
дневно (61,34%), док их једна трећина повре-
мено употребљава (38,66%). Највећи број 
испитаника је користио диазепам (66,39%), 
што се поклапа са резултатима нашег истра-
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живања у којем је овај лијек такође на првом 
мјесту по потрошњи. Осим диазепама, међу 
најпрописиваније љекове спадају бромазепам 
и алпразолам, што одговара резултатима 
нашег истраживања10. 

 Студија спроведена у популацији која ко-
ристи самомедикацију на територији највећег 
града у Пакистану, Карачија, показује да су 
жене највећи корисници ових љекова, код 
којих се истиче потрошња алпразолама и 
бромазепама. Међу најпродаваније љекове из 
ове фармакотерапијске групе спадају управо 
алпразолам и бромазепам, а потом слиједе 
лоразепам и остали. Као три најчешћа разлога 
за употребу корисници наводе депресију, 
поремећај сна и бол. Осим психијатријских 
обољења, веома чест коморбидитет је и хи-
пертензија, дијабетес мелитус и срчане бо-
лести. Од укупног броја испитаника око 30% 
се изјаснило да узима бензодиазепине без ље-
карског рецепта, тзв. "self-medication". Упо-
треба бензодиазепина у општој популацијом 
по овој студији зависи од социоекономског 
статуса појединца, нивоа образовања, занима-
ња, брачног статуса и др.11. 

 Студија спроведена у општој популацији  
Фриули-Венеција-Ђулија региона сјеверои-
сточне Италије на узорку од 10.468 испита-
ника, такође показује да су бензодиазепини 
најпрописиванија група љекова. Резултати 
ове студије показују да је преваленција упо-
требе бензодиазепина два пута већа код при-
падница женског пола (26,7%) у поређењу са 
припадницима мушког пола (13,7%), што је у 
корелацији са резултатима нашег истражива-
ња. Студија показује и линеарно повећање 
употребе бензодиазепина са повећањем годи-
на старости корисника. Поређењем бензодиа-
зепина према дужини дјеловања у овој сту-
дији, долазимо до закључка да испитивана 
популација највише користи бензодиазепине 
кратког и средње дугог дјеловања (69,9%), а 
потом и дугодјелујуће бензодиазепине или 
њихову комбинацију са осталима подгрупама 
(33,1%). Добијени податак се поклапа са ре-
зултатима нашег истраживања у којем већа 
половина пацијената употребљава бензодиа-
зепине кратког и средње дугог дјеловања. 
Најпрописиванији бензодиазепини кратког 
дејства су бромазепам и лоразепам, што је 
компарабилно са подацима добијеним у на-
шем истраживању. Велики број пацијената 
наводи да бензодиазепине употребљава ноћу, 
као и да их узима у континуитету годинама, 
без разлике у односу на полувријеме елими-
нације лијека. Резултати ове студије показују 

да су бензодиазепини најчешће први пут про-
писани од стране љекара опште праксе 
(70,0%), потом од љекара који је запослен у 
болници (16,2%), или од љекара специјалисте 
одређене гране медицине - неуролога или 
психијатра (9,7%)12. 

 Национална студија пресјека спроведена 
у виду телефонске анкете међу општом попу-
лацијом у Француској показала је сличне ре-
зултате. Према овој студији, припаднице жен-
ског пола су такође доминантни корисници 
ове групе љекова. Податак да се употреба 
бензодиазепина повећава са повећањем годи-
на старости пацијената, поклапа се са пода-
цима студије која је спроведена на територији 
сјевероисточне Италије. Студија спроведена 
међу општом популацијом у Француској по-
казује да је већа употреба бензодиазепина 
међу корисницима који су незапошљени13. 

 Студија спроведена у Сједињеним Аме-
ричким Државама (САД) показује да пацијен-
ти углавном користе бензодиазепине из под-
групе анксиолитика, а у мањем проценту хи-
пнотике или њихову комбинацију. Према 
полној дистрибуцији припаднице женског 
пола и то бијелкиње, у већем проценту упо-
требљавају анксиолитике. Најчешће прописи-
вани бензодиазепини били су алпразолам, 
диазепам, лоразепам и триазолам, што је 
слично резултатима добијеним у нашем 
истраживању. Компарацијом анксиолитика и 
хипнотика, алпразолам и триазолам спадају 
међу најчешће прописиване бензодиазепине. 
Према студији спроведеној у САД-у, бензо-
диазепини се најчешће прописују по потреби 
(PRN – "pro re nata")14. 

 Упоређивањем резултата нашег истражи-
вања са резултатима студија спроведених на 
националном и интернационалном нивоу, 
констатујемо да су бензодиазепини прописи-
вани и употребљивани веома слично. Према 
томе бензодиазепини се знатно чешће упо-
требљавају у женској популацији, а у поре-
ђењу са мушкарцима, 2 до 3 пута више. 
Углавном су то жене са ниским примањима, 
разведене жене или удовице, старости од 60 
до 69 година15. 
 

ЗАКЉУЧАК 
  

Свако истраживање о употреби љекова 
пружа мноштво корисних информација које 
се могу користити у циљу њиховог рационал-
нијег прописивања и ефикаснијег лијечења 
пацијената. Стога студија спроведена међу 
општом популацијом на територији општине 
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Беране, статистички значајно показује да се 
бензодиазепини чешће прописују женској по-
пулацији и да је најчешће прописивани лијек 
из ове фармакотерапијске групе диазепам. 
Посматрано према дијагнозама (МКБ-10), 
најчешћи су пацијенти који болују од хипер-
тензије (односно болести из групе I), који су 
као конкомитантну терапију добијали препа-
рате бензодиазепина, затим из групе анксио-
зних стања (односно група F),  и на крају 
пацијенти са болестима ендокриног система, 
где су бензодиазепини пратећа терапија 
(односно група Е). Стога је потребно 
спровести едукативне мјере којим би се 
прописивачка пракса здравствених радника 
промијенила и поштовали принципи савреме-
не фармакотерапије. Праћење потрошње 
љекова и извјештавање о потрошњи љекова 
могло би допринијети рационализацији по-
трошње и ове групе љекова. Едукација је не-
заобилазна мјера у тежњи ка рационализацији 
фармакотерапије, смањењу нежељених деј-
става љекова и смањењу трошкова изазваних 
неправилним прописивањем љекова. Зато, на 
дугорочној основи, потребно је планирати 
развој информационог система у дијелу који 
се односи на информације о љековима за 
здравствене раднике, као и организовати 
радионице и додатне едукације за здравствене 
раднике чија се прописивачка пракса показа-
ла неадекватном. Будућа истраживања, спро-
ведена на већем узорку са другачијом методо-
логијом, могла би обухватити пацијенте по 
протоколима у домовима здравља, са циљем 
да се утврди да ли, и у којој мјери специјали-
сти прописују бензодиазепинске препарате у 
складу са интернационалним смјерницама и 
водичима добре клиничке праксе. 
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