
Нови предлог референтни цени 

на лекови на рецепт на товар на ФЗОМ

Јули 2011 година



Референтна цена - значење

• Закон за здравствено осигурување на РМ

Референтна цена - максимален износ кој Фондот го обезбедува

за одреден лек

• Голем проект на ФЗОМ во 2009 година со поддршка од Светска• Голем проект на ФЗОМ во 2009 година со поддршка од Светска

Банка

Резултат: Правилник за утврдување на критериуми и постапка

за одредувањена референтни цени на лекови:

- Големопродажна ценa co вклучен ДДВ

- Компаративна методологија на цени на лекови од референтните

земји (Хр, Сло, Срб, Бг)

- Фармако-терапевтски групи на лекови

- Годишна ревизија на референтните цени на лековите
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Структура на презентацијата

• Методолгија на ФЗОМ за референтни 

цени (РЦ) на лекови

• Резиме од проектот 2010 год. РЦ• Резиме од проектот 2010 год. РЦ

• Годишна ревизија на РЦ на лекови 

2011г.

3



Предности  на системот на 

референтни цени на лекови

• Јасни, едноставни, еднакви и транспарентни правила за сите

• Ефикасен систем во кој здравственото осигурување плаќа:

� Само домаксималното потребно ниво

� Исто за иста тераписка вредност

� Не плаќа разлика на цена на еквивалентен лек

• Можност за избор на осигурениците

� Повеќе лекови, сопствен избор

• Зголемена конкуренција на пазарот на лекови воМакедонија

� Производителите имаат можност за усогласување на

цените на лековите со референтите цени (лек без доплата

или со доплата)
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Ревидирање на РЦ на лекови по нова 

методологија 2010 – 2011 г.

� 2010 година

1. Ревидирани РЦ за лекови од позитивна листа за ПЗЗ – мај

2. Предлог РЦ за лекови од болничката позитивна листа – октомври

Постапката е замрзната до донесување на методологија на МЗ -Постапката е замрзната до донесување на методологија на МЗ -

Бирото за лекови за утврдување на единствените цени на

лековите

� 2011 година

1. Годишнаревизија на РЦ на лекови од позитивна листа за ПЗЗ

2. Претходниизмени и дополнувања на одлуката за РЦ на лекови
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Ефекти

• ПОЗИТИВЕН ЕФЕКТ ОД МЕТОДОЛОГИЈАТА НА ФЗОМ ЗА РЦ НА 

ЛЕКОВИ  2010 ГОД.

- За само една година во РМ намалени се единствени цени 

утврдени од  Бирото за лекови (ЕЦ) на ~100 готови лекови од 

14 производители  (9% од примарна ПЛЛ)14 производители  (9% од примарна ПЛЛ)

- 246 лекови по генерика се БЕЗ ДОПЛАТА , во 2009 само 77
лекови

НО СЕУШТЕ:

- во јули 2011 г. има  околу 50 готови лекови со ниво на ЕЦ  од 

~200% до 500% во однос на цените во регионот (лекови 

за кардиоваскуларен систем, антидијабетици, хормони и др.)
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Податоци на ФЗОМ 

2008-2010 год

Година
Број  на реализирани 

рецепти

Вкупен износ со ДДВ  

(ден.)

2010 15.277.792 1.778.028.785

2009 14.965.727 1.829.110.673

2008 10.288.509 1.319.484.643

Заклучок:

Со воведување на РЦ во мај 2010 г. по новата методологија,

обезбедени се:

- Повеќе лекови за осигурениците со приближно исти финансиски

средства – 300.000 рецепти/лекови

- Тренд на зголемување на потрошувачката на лекови на товар на

ФЗОМ (број на реализирани рецепти)

- Голем број на лекови без доплата (2009 г. - 77 лекови, а во 2011 година - 246

лековипо генерика без доплата)
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Споредба на доплатите 

Лекови по генерика 2009-2010 г. 
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Споредба на доплатите 

Лекови по заштитено име  2009-2010 г.
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Резиме од активностите на ФЗОМ 

за РЦ на лековите 2009-2011 г.

1. Зголемен број на издадени лекови во 

ПЗЗ

2. Повеќе лекови без доплата2. Повеќе лекови без доплата

3. Повеќе лекови со намалена доплата

4. Поголема искористеност на квотите на 

ПЗУ аптеките
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Годишна ревизија на РЦ на лекови 

– јули 2011 година

• Во оваа фаза се анализирани  859 лекови со 

заштитени имиња или 344 лекови по генерика со 

фармацевтска форма и јачина од примарната 

позитивна листапозитивна листа

- Се дава предлог за корекција на РЦ на лекови онаму 

каде што цената на лекот се разликува од цената во 

регионот на истиот лек
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Споредба на нивото на цените 

на лекови   2010 / 2011 г.

НИВО НА ЦЕНА

– лекови по генерика

2010 г.

број

2010 г.

%

2011 г.

број

2011 г.

%

Над 100 % 97 27% 61 19%

Од 79,23 % до 100 % 38 10% 60 19%

Од 51,46 % до 79,23 % 63 17% 69 22%

Напомена: Податоци без лековите во ФТГ

•Заклучоци:
1. Референтните цени на лекови од примарна ПЛЛ во 2011 година се

подобро усогласени со цените на лековите во референтните земји

2. Во регионот постои тренд нанамалување на цените на лековите

3. Во РМ има ЕЦ повисоки од 100% цена на лекот во референтните земји

Под 51,46 % 138 38% 99 31%

Без споредбена цена 29 8% 26 8%
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Нови фармако – терапевтски 

групи на лекови

Формирани се нови 4 фармако-тераписки групи на лекови:

1. G група - Лекови за бенигна хипертрофија на простата (terazosin, tamsulosin,

finasteride, dutasteride)

2. M група - нестероидни антиинфламаторни и антиревматски лекови

(ibuprofen, ketoprofen, diklofenak)

3. N група - Антиепилептици (carbamazepin, valproic acid, lamotrigine,

topiramat)topiramat)

4. R група - Лекови за болести на респираторен тракт - назални препарати

(budesonide, beclomethasone, fluticasone)

РЦ се усогласени на ниво на група по Дефинирана Дневна Доза

(ДДД), фармацевтска јачина и пакување (29 лекови по генерика во новите

групи од кои 15 се без доплата)

Досега се вкупно 10 фармако-тераписки групи на лекови:

(новите 4 гр. + статини, АЦЕ инхибитори, Н2 – блокатори, инхибитори на протонска

пумпа, калциум блокатори, бисфосфонати) 13



Фармако – терапевтски групи на лекови

(статистика)

Лекови Генерика Заштитено име

ФТ група Намалени Зголемени Непроменети Намалени Зголемени Непроменети

Лекови за

бенигна

хипертрофија на
3 0 2 8 0 7

хипертрофија на

простата - G

Нестероидни

антиинфламаторн

и и антиревматски

лекови - М

5 0 4 18 0 22

Антиепилептици-N  5 6 0 11 20 0

Лекови за болести

на респираторен

тракт - назални

препарати -R

1 1 2 2 2 3

Вкупно 14 7 8 39 22 32
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Статистика – нови предлог РЦ  

на лекови

� Резултати :

Лек  по Зголемени Намалени Непроменети
Зголемени 

%

Намалени 

%

Непроменет

и %

ПРЕГЛЕД НА ПРОМЕНА НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ
Генерика

28 115 201 8,14% 33,43% 58,43%

Заштитено 

име
88 246 517 10,24% 28,64% 60,19%
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Финансиски ефект за ФЗОМ

0 денари  - Нема  заштеди за Фондот

Алокација и оптимизација на средствата 

наменети за лекови во примарната 

здравствена заштита
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Следни чекори

1. Рок 15 дена за коментари од носителите на 

решенијата на лековите за кои се 

предложени нови референтни  цени

2. Разгледување на забелешките и преговори 

за специфични лекови (ранливи категории 

на осигуреници)

3. Финални референтни цени на лекови

(септ.-окт. 2011 г.)
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Очекувани  резултати

• Поголем број на достапни лекови

• Повеќе лекови без доплата• Повеќе лекови без доплата

• Намалени доплати за лековите

• Најдобра терапија со соодветна цена
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Благодариме на вниманието !
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