
Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета: Фармакоекономија 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  5 

Услов:  уписана пета година, девети семестар интегрисаних академских студија фармације 

Циљ предмета: Оспособљавање студената за самостално дизајнирање и извођење фармакоекономских истраживања, обраду 

резултата и њихово тумачење, као и за примену принципа фармакоекономије у клиничкој пракси. 

Исход предмета   

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Типови фармакоекономских студија; моделирање у 

фармакоекономији; процена валидности и клиничке значајности фармакоекономских студија; принципи фармакоекономије; 

дизајнирање фармакоекономских студија. 

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Процена фармакоекономске оправданости терапијске 

стратегије; прикупљање података о трошковима и исходима лечења пацијената; информисање болесника и добијање писаног 

пристанка за учешће у фармакоекономској студији; дизајнирање и спровођење фармакоекономских студија; статистичка 

обрада резултата сопствених истраживања и њихово тумачење. 

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма: Рационалан приступ употреби лекова; максималан опрез 

при примени лекова; одговорно понашање према друштвеној заједници; свест о ограничености сопственог знања о лековима; 

мислити на будућност. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Увод у фармакоекономију; врсте трошкова и исхода у фармакоекономији; анализа минимизације трошкова (Cost minimization 

analysis); фармакоеконмска анализа трошкови/ефекат (cost/effectiveness); фармакоекономска студија односа 

трошкови/корисност (cost/utility); године живота прилагођене за квалитет: израчунавање и употреба; фармакоекономска 

студија односа трошкови/добит (cost/benefit); моделирање у фармакоекономији, примена Марковљевог модела; испитивање 

валидности и клиничког значаја фармакоекономских студија. 
 

Практична настава:  

Идентификација клиничких проблема из праксе који захтевају фармакоекономски приступ; могуће перспективе 

фармакоекономских анализа, временски хоризонти фармакоекономских анализа; практични примери студија минимизације 

трошкова; инкрементални однос трошкови/ефекат (incremental cost/effectiveness ratio). Нето добит (net benefit); генеричке 

скале за мерење квалитета живота (СФ-16 и друге), специфичне скале за мерење квалитета живота код малигних болести; 

утицај воље за плаћањем (willingness to pay) на однос трошкови/корисност и нето добит.; анализа примера студија 

трошкови/ефекат и трошкови/корисност; анализа сензитивности: врсте и значај, примери анализе сензитивности конкретних 

студија; практична примена Трееаге софтвера за израду Марковљевог модела; Практична израда фармакоекономске студије. 
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Број часова активне наставе: 45 Самостални рад 

студента: 90 Предавања:15 Вежбе:15 Други облици наставе:0 Студијски истраживачки рад:30 

Методе извођења наставе: предавања, семинари, проблем-оријентисана настава,  вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит До 70 

практична настава До 10 усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и До 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


