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PRIKAZ KNJIGE

У региону западног Балкана приметан је тренд раста популације студената основних и постдипломских
здравствених наука укључујући медицину, фармацију, стоматологију као и интердисциплинарне науке
управљања у здравству и здравствене политике. Мисао водиља уредника, свих аутора као и рецензената је била
да се пружи свеобухватан и комплетан универзитетски уџбеник из области здравствене економије и
фармакоекономије. Уређивање овог универзитетског уџбеника, према најбољем сазнању групе од око 40-так
аутора који су суделовали у његовој изради,  први је систематски напор те врсте на српском говорном подручју.
Више академских центара као и професионалних удружења је пружило суштински допринос развоју релативно
младе дисциплине здравствене економије на нашем географском и културном простору. Међу њима се истичу
медицински, економски и фармацеутски факултети државних и приватних Универзитета у Републици Србији. Ти
напори се огледају превасходно у увођењу наставе и истраживања из здравствене економије у студијске програме
и научно-истраживачку делатност. У том смислу превођењем уџбеника насталих у англо-саксонском културном
кругу се рано појавила потреба за стандардизацијом стручних појмова и литературном грађом на Српском и
осталим водећим Балканским језицима.

Уџбеник „Здравствена економија са фармакоекономијом за студенте медицинских наука“ састоји се од пет
сегмената: Општег дела (12 поглавља), Специјалног дела (17 поглавља) Фармакоекономија (36 поглавља)
Завршна Разматрања (3 поглавља) и Прилога (4 укупно укључујући Српско-Енглески/Енглеско-Српски речник,
Индекс појмова и Белешку о Уреднику) са укупним обухватом од 68 поглавља. Уводни сегмент обрађује
историјат дисциплине и питања финансирања и организације целокупне здравствене заштите са описом
историјских модела у различитим земљама. Наредни сегмент се бави појединачним економским утицајем
водећих болести на буџет националних здравствених система са тежиштем на регијама у којима постоји масиван
корпус објављених доказа. Део Фармакоекономија се бави применама метода здравствене економије на тржиште
и промет лекова као и описом финих методолошких техника које се рутински примењују у овој сфери широм
света. Завршна разматрања бацају осврт на посебан утицај тзв растућих тржишта данашњице на развој и изазове
глобалног здравља у XXI веку са тежиштем на БРИКс нацијама (Бразил, Русија, Индија, Кина). Речници и индекс
појмова представљају посбно користан завршни сегмент текста јер су настали јединственим консензусом међу
водећим стручњацима у овој области науке у Републици Србији и на простору бивше Југославије. 

Овим делом су први пут темељно обухваћена и покривена питања здравствене економије, управљања,
рационалне расподеле ресурса као и шира питања расхода условљених здравственом заштитом на нашем
културном простору. Иако је тема веома широка и захтевна, сматрам да су и уредник и аутори успели да одговоре
изазову. Настало је дело које је јединствен допринос у области интердисциплинарних наука у здравству на
Српском језику. С обзиром на значајну и дугорочну корист од оваквог уџбеника за нашу ширу академску
заједницу, Сматрам да је рукопис веома актуелан и да ће бити вишеструко користан многим генерацијама
студената медицинских и интердисциплинарних наука који ће студирати на државним и приватним
универзитетима у Републици Србији и окружењу. Овај рукопис представља прво потпуно уџбеничко штиво у
сфери здравствене економије до сада написано на Срском језику код нас и у региону Западног Балкана. 
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