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СООП Ш ТЕН И Е Д О СООП Ш ТЕН И Е Д О СООП Ш ТЕН И Е Д О СООП Ш ТЕН И Е Д О ЈА ВН ОСТАЈА ВН ОСТАЈА ВН ОСТАЈА ВН ОСТА     

    
П РЕД ЛОГ РЕФЕРЕН ТН И  Ц ЕН ИП РЕД ЛОГ РЕФЕРЕН ТН И  Ц ЕН ИП РЕД ЛОГ РЕФЕРЕН ТН И  Ц ЕН ИП РЕД ЛОГ РЕФЕРЕН ТН И  Ц ЕН И     

    

ОД  П ОЗИ ТИ ВН А  Л И СТА  Н А  Л ЕК ОВИ  ВО БОЛ Н И Ч К А  И  П РИ М А РН А  ЗД РА ВСТВЕН А  ОД  П ОЗИ ТИ ВН А  Л И СТА  Н А  Л ЕК ОВИ  ВО БОЛ Н И Ч К А  И  П РИ М А РН А  ЗД РА ВСТВЕН А  ОД  П ОЗИ ТИ ВН А  Л И СТА  Н А  Л ЕК ОВИ  ВО БОЛ Н И Ч К А  И  П РИ М А РН А  ЗД РА ВСТВЕН А  ОД  П ОЗИ ТИ ВН А  Л И СТА  Н А  Л ЕК ОВИ  ВО БОЛ Н И Ч К А  И  П РИ М А РН А  ЗД РА ВСТВЕН А  

ЗА Ш ТИ ТАЗА Ш ТИ ТАЗА Ш ТИ ТАЗА Ш ТИ ТА     

    
Фондот за здравствено осигурувањ е на М акедонија (ФЗОМ ) ја инф орм ира јавноста за следново:    

    

    Во втората ф аза на утврдувањ е реф ерентни цени на лекови од позитивната листа согласно новата 

м етодологија на ФЗОМ  донесени се предлог реф ерентни цени од позитивната листа на лекови за болничкболничкболничкболничка а а а 

здравствена заш титаздравствена заш титаздравствена заш титаздравствена заш тита за 332 генерики на лекови, односно 480 лекови со заш титено им е. За останатите, приближ но 

290 заш титени им ињ а на лекови, ФЗОМ  не беш е во м ож ност да определи  предлог реф ерентна цена поради нем ањ е 

единствени цени на оф ицијалната  веб страницата на Бирото за лекови w w w .reglek.com .m k . 

Битно  за осигурениците: Овие предлог реф ерентни цени се зем аат Битно  за осигурениците: Овие предлог реф ерентни цени се зем аат Битно  за осигурениците: Овие предлог реф ерентни цени се зем аат Битно  за осигурениците: Овие предлог реф ерентни цени се зем аат предвид при реф ундирањ е на парични предвид при реф ундирањ е на парични предвид при реф ундирањ е на парични предвид при реф ундирањ е на парични 

средсредсредсредства ства ства ства од ФЗОМ  од ФЗОМ  од ФЗОМ  од ФЗОМ  за лекови од болничка здравствена заш тита.за лекови од болничка здравствена заш тита.за лекови од болничка здравствена заш тита.за лекови од болничка здравствена заш тита.    

    

Во втората ф аза на утврдувањ е реф ерентни цени на лекови од позитивната листа, согласно новата 

м етодологија на ФЗОМ , донесени се предлог реф ерентни цени од позитивната листа на лекови за и прим арна прим арна прим арна прим арна 

здравствена заш тита (лекови на рецепт ) здравствена заш тита (лекови на рецепт ) здравствена заш тита (лекови на рецепт ) здравствена заш тита (лекови на рецепт ) за 7 генерики на лекови во соодветна дозаж на ф орм а , од кои на 1 м у е 

потврдена реф ерентната цена. П редлог реф ерентната цена се однесува на следниве 6 генерики во соодветна 

дозаж на ф орм а (A m ilase+Lipase+Protease/Pankreatin ; D extriferon) и потврдена на следнава генерика (M etildigoxin). 

Битно за осигурениците:  Со донесувањ е на овие предлог реф ерентни цениБитно за осигурениците:  Со донесувањ е на овие предлог реф ерентни цениБитно за осигурениците:  Со донесувањ е на овие предлог реф ерентни цениБитно за осигурениците:  Со донесувањ е на овие предлог реф ерентни цени,,,,    осигурениците овие генерики ќе осигурениците овие генерики ќе осигурениците овие генерики ќе осигурениците овие генерики ќе 

м ож ат да ги набават на товар на м ож ат да ги набават на товар на м ож ат да ги набават на товар на м ож ат да ги набават на товар на ФФФФондот од аптеондот од аптеондот од аптеондот од аптеките (на рецептките (на рецептките (на рецептките (на рецепт    од кои 3 лекови по генерика се без доплатаод кои 3 лекови по генерика се без доплатаод кои 3 лекови по генерика се без доплатаод кои 3 лекови по генерика се без доплата))))    не не не не 

како случаите докако случаите докако случаите докако случаите досегасегасегасега----    кога осигуреницкога осигуреницкога осигуреницкога осигурениците ги купувале приватно и отпосле барале реф ундација за истите.ите ги купувале приватно и отпосле барале реф ундација за истите.ите ги купувале приватно и отпосле барале реф ундација за истите.ите ги купувале приватно и отпосле барале реф ундација за истите.    

    

П отсетувањ е: Согласно новата м етодологија која ја воведеП отсетувањ е: Согласно новата м етодологија која ја воведеП отсетувањ е: Согласно новата м етодологија која ја воведеП отсетувањ е: Согласно новата м етодологија која ја воведе    ФЗОМФЗОМФЗОМФЗОМ     од 01.05.2010 годинаод 01.05.2010 годинаод 01.05.2010 годинаод 01.05.2010 година    за реф ерентни цени од за реф ерентни цени од за реф ерентни цени од за реф ерентни цени од 

позитивната листа на лекови за прим арна здравспозитивната листа на лекови за прим арна здравспозитивната листа на лекови за прим арна здравспозитивната листа на лекови за прим арна здравствена заш тита (лекови на рецепттвена заш тита (лекови на рецепттвена заш тита (лекови на рецепттвена заш тита (лекови на рецепт)))),,,,    од 77од 77од 77од 77    лекови по генерика за лекови по генерика за лекови по генерика за лекови по генерика за 

кои нем ало доплатакои нем ало доплатакои нем ало доплатакои нем ало доплата,,,,    листалисталисталистатататата    е прош ирена и сега осигурениците нем аат доплата за 240 лековие прош ирена и сега осигурениците нем аат доплата за 240 лековие прош ирена и сега осигурениците нем аат доплата за 240 лековие прош ирена и сега осигурениците нем аат доплата за 240 лекови    по генерикапо генерикапо генерикапо генерика....    

    

Н апом ена: Рокот за доставувањ е на забелеш ки по објавените предлог реф ерентни цени (w w w .fzo.org.m k) од страна на 

носителите на реш енија за ставањ е на одреден лек во пром ет на РМ  до Управниот одбор на Фондот е заклучно со 

09.11.2010 година.  

              

                  Бранко А џигогов 

П ортпарол    

 


