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Скриптата ,,Клиничка фармација и фармакотерапија” е наменета првенствено на студентите на 

студиската програма - магистер по фармација, кои го слушаат предметот Клиничка фармација 

и фармакотерапија на Факултетот за медицински науки, на Универзитетот ,,Гоце Делчев” во 

Штип. Текстот е претставен во согласност со наставниот план и програма по клиничка 

фармација и фармакотерапија, а подготвен со цел да им помогне на студентите во 

совладување на предвидениот материјал и да им го направи учењето полесно и поинтересно.  

Со помош на овој текст студентите ќе се запознаат со поимот и дефиницијата за клиничка 

фармација, главната цел и нивоата на дејствување на клиничките фармацевти, нивната улога 

и задачи во современиот интегриран здравствен систем. Оваа скрипта ќе им овозможи на 

студентите да ги прошират своите знаења за интеракциите на лекови и механизмите на нивно 

настанување, да ги препознаваат лековите со висок потенцијал за појава на интеракции, како и 

групите пациенти со зголемен ризик за интеракции на лекови. Посебно внимание е посветено 

на несаканите реакции на лекови, нивната класификација на тип А и тип Б, најважните фактори 

на предиспозиција, механизмите за нивно настанување, утврдување и следење, како и со 

системот за известување за несакани реакции на лековите. Во текстот се повторуваат и 

утврдуваат и најважните поими од областа на клиничката фармакологија, а се воведува и 

поимот за клиничка фармакокинетика како примена на фармакокинетиката во широк опсег на 

клинички случаи. Студентите се запознаваат и со основните принципи на фармакоекономијата 

и управувањето со лекови. Целта на фармакоекономијата е да се постигне оптимален однос 

помеѓу цената и ефектите на фармацевтските продукти, притоа земајќи ги предвид етичките 

вредности на фармацијата кои го ставаат „здравјето на пациентот пред економскиот бенефит“. 

Фармакоекономските методи се користат да им помогнат на пациентите, болниците, 

осигурителните компании и на здравствените работници во донесувањето на правилна одлука 

за тоа кои лекови да бидат избрани за терапија. Посебно поглавје во ова учебно помагало е 

посветено на интерпретација на лабораториските резултати, неопходно за успешно 

функционирање на клиничките фармацевти. Исто така, во текстот се претставени и препораки 

за примена на лекови во специфични популациони групи (деца, стари, новороденчиња...), како 

и примена на лекови кај болни со пореметена функција на работа на бубрег/црн дроб.  

Сепак, за успешно совладување на предвидениот материјал од клиничка фармација и 

фармакотерапија, студентите треба активно да ги употребат и стекнатите знаења од другите 

предмети, посебно од фармакологија и клиничка биохемија. Исто така, неопходно е и редовно 

следење на практичната и теоретска настава. Секако, за одредени прашања, се препорачува и 

користење на литературата која е претставена на крајот на текстот, а која ни послужи во 

подготвување на оваа скрипта. Се надеваме дека изнесените информации во скриптата на 

студентите ќе им бидат од корист во нивното натамошно студирање, но и во текот на 

професионалната кариера, како прирачник за брзо потсетување на наученото.  

Скриптата ,,Клиничка фармација и фармакотерапија” ја рецензираа проф. д-р Емилија Јаневиќ-

Ивановска и вонр. проф. Бистра Ангеловска. Им должиме голема благодарност за вложеното 

време и труд и корисни и добронамерни сугестии во однос на обликувањето на овој текст. 

 

Од авторите
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