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 Ефикасност клозапина (Clozapin) као „атипичног“ 
антипсихотика препознатa je још раних '60. Примарне индикације 
за примену клозапина према смерницама националних пси-
хијатријских удружења су: 1) терапорезистентна схизофренија и 
схизоафективни поремећај са перзистентним суманутостима и 
халуцинације умереног или тешког степена, а да претходно, два 
или више третмана антипсихотицима нису показала резултате и 
2) пацијенти који болују од схизофреније или схизоафективног 
поремећаја и у високом су суицидалном ризику. 
 Но, упркос томе да се клозапин узима као златни 
стандард у терапији схизофреније због његове доказане 
ефикасности, још увек смо далеко од оптималног прописивања 
овог лека. Претпоставља се да је 30 % пацијената са 
схизофренијом терапорезистентно, односно, задовољавају 
критеријуме за примену клозапина. Па, ипак, стопа прописивања 
клозапина се знатно разликује од земље до земље. Претпоставља 
се да страх од озбиљних нежељених ефеката овог лека доводи до 
избегавања прописивања. При томе се мисли ма могућ настанак 
1) агранулицитозе, 2) метаболичких нежељених ефеката и 3) 
миокардитиса (чија је учесталост највиша у Аустралији и Новом 
Зеланду и тражи додатно истраживање). 
 Други разлози ограничене примене клозапина леже у 
потреби улагања додатног напора због мониторинга крвне слике 
ради ране деткеције гранулоцитопеније и агранулоцитозе као и 
неке специфичности на тржишту лекова које су незавсне од 
карактеристика самог лека. Ови нежељени ефекти код 
пацијената на клозапину могу бити превенирани, детектовани и 
лечени. Jедан мали проценат нежељених ефеката клозапина може 
бити и фаталан што потенцира значај увођења нових сазнања о 
леку у клиничку праксу.
 Осим примене у добро дефинисаним ситуацијама, 
клозапин се примењује у неким психијатријским ситуацијама за 
које је клиничко искуство показало да је примена клозапина 
оправдана, али, са друге стране, немамо још увек довољно 
валидираних података да би смо клозапин и промовисали као 
лек у тим у одређеним клиничким ентитетима. Такође, примена 
клозапина са другим медикаментима може довести до 
удружених манифестација, најчешће нежељених па је разумавање 
клиничких интеракција клозапина посебно важно познавати.  
 Kурс ће бити значајaн допринос повећању нивоа знања о 
клозапину имајући у виду да је предавач, dr Dan Cohen, 
представник јединствене Clozapine Plus Collaboration Group. 
 Свест о користима и ризицима у примени клозапина је 
од суштинске важности за повећање употребе овог 
психофармака кога неки психофармаколози нашег времена 
називају и lifesaving agent.

ПРОГРАМ КУРСА

12.00-12.15 Регистрација учесника

12.15-12.30 Приступни тест

12.30-14.30 Prescribers fear as a major side 
  effect of clozapine
  Dr Dan Cohen

14.30-14.45 Пауза

14.45-15.30 Интеракције Клозапина- 
  импликације за клиничку праксу
  Проф. Д. Миловановић

15.30-16.15 Појава агранулоцитозе током 
  лечења клозапином

16.15-17.00 Off- label примена клозапина  
  (примена клозапина ван 
  потврђених индикација)
  Проф. Д. Игњатовић Ристић
 
17.00-17.45 Клиничке интеракције- пример из  
  наше праксе

17.45-18.00 Завршни тест и евалуација

18.00-18.30 Додела сертификата

 
 Циљ курса је да се повећају знања о индикацијама за 
примену Клозапина, да се максимално умање нејасноће око 
потенцијалне агранулицитозе при примени Клозапина, да се 
повећа ниво знања у вези других нежељених ефеката Клозапина. 
Такође, циљ курса је и повећање знања о клиничким 
интеракцијама Колозапина са другим лековима.
 Потецијални полазници курса су лекари, фармацеути, 
медицинске сестре и техничари

 Истина и заблуде у примени клозапина је акредитован 
курс одлуком здравственог савета републике Србије од 
16.03.2015. године као међународни курс прве категорије и носи 
7 бодова за полазнике.

КОНТАКТ И ИНФОРМАЦИЈЕ:

Факултет медицинских наука: www.medf.kg.ac.rs
Телефон: (034) 306-800 лок. 131 
Е-mail: draganarisitic4@gmail.com ili kme@medf.kg.ac.rs
Кoтизација: 4000 динара
Котизацију уплатити на жиро рачун Факултета медицин-
ских наука у Крагујевцу 840-1226666-19, позив на број 97    
50 03062015


