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СООПШТЕНИЕ 
Рекорден број на лекови без доплата и работна средба со новото раководство на 

Фармацевтската комора на Македонија 

 

Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија оддржа прва работна средба со 

новата претседателка на Фармацевтската комора 

на Македонија, доц. д-р Бистра Ангеловска. 

Директорката Парнарџиева-Змејкова и доц. д-р 

Ангеловска разговараа на голем број теми, меѓу 

кои и за стратегијата за понатамошно заедничко 

делување и оперативен план за соработка за 

идниот период, сумирање на резултатите за 

референтните цени на лековите и друго. На оваа 

средба беше констатирано дека досегашната 

соработка, која е на највисоко ниво, ќе продолжи 

и во иднина со заеднички напори и залагања за 

продлабочување на истата преку разни 

работилници, размена на стручни мислења, 

директни периодични средби и други активности. Ова има за цел унапредување на здравствената заштита 

преку овозможување полесна достапност на лекови на рецепт за осигурениците особено лековите кои се 

без доплата, поголем број на лекови без доплата, добивање на квалитетна и брза услуга во аптеките, 

вклучително и повеќе информации за осигурениците од страна на фармацевтскиот кадар во аптеките за 

начинот на употребата на лековите, несаканите појави врзани за употреба на лекови, интеракции на 

лекови, негативните ефекти од прекумерна употреба на антибиотици и слично. 
Оваа работна средба се совпадна со датумот кога почнуваат да важат новите референтни цени на 

лекови од позитивната листа. Имено, од 01 август 2012 година Фондот обезбедува рекорден број лекови 

на рецепт без доплата. Фондот за здравствено осигурување на Македонија успешно ја заврши редовната 

трета годишна ревизија и утврди нови референтни цени за лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар 

на ФЗОМ. Утврдувањето на референтните цени на лекови е транспарентен, динамичен и континуиран 

процес кој се врши според методологијата на Фондот за цени на лекови и законските прописи, при што се 

компарираат и усогласуваат референтните цени на лековите од позитивната листа со цените на лековите во 

нашата држава и во регионот (Р.Србија, Р.Бугарија, Р.Хрватска и Р.Словенија). Подобрувањето на состојбата 

за лековите на рецепт се должи и на намалените единствени цени на лекови во РМ, зголемена 

конкуренција меѓу фармацевтските компании, следење на трендот на намалување на цените на лековите во 

регионот и на континуираниот партнерски однос меѓу Фондот и фармацевтските куќи за намалување на 

цените на лековите за доброто на осигурениците. 

 

ОБВРСКИ НА АПТЕКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАЊЕ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ЗА ЛЕКОВИ БЕЗ ДОПЛАТА 

Напоменуваме дека аптеките кои имаат склучен договор со Фондот се задолжени: 

1. на видно место да го објават список на сите лекови кои Фондот ги обезбедил без доплата за 

осигурениците во А3 формат 

2. да имаат на рапослагање минимум по еден лек без доплата постојано за 25те најчесто 

користени генерики 

3. при секое издавање на лек на рецепт прво, задолжитлено да ги информираат осигурените лица 

за сите лековите на рецепт кои се без доплата, соодветно на пропишаната терапија од избран 

лекар.  
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Фондот најавува дека за подобро информирање на осигурениците листата на лекови по 

заштитено име кои можат да се подигнат на рецепт во аптеките (вкупно 398) ќе бидат 

објавени во печатените медиуми за време на викенд изданијата 04-05.08.2012 година. 

 

ЕФЕКТИ ЗА ЛЕКОВИТЕ НА РЕЦЕПТ ПО ГЕНЕРИЧКО ИМЕ 

Како резултат на целокупниот процес од вкупно 376 лекови по генеричко име од примарната 

позитивна листа, 273 лекови се обезбедени без доплата за осигурениците, односно 73% од лековите за 

примарна здравствена заштите се обезбедени без доплата за осигурениците, што е највисок процент на 

вакви лекови досега (График 1). Минатата година лекови без доплата по генерики беа 257 од вкупниот број 

лекови на рецепт, што значи пораст на оваа бројка од 16 лекови до овој момент, односно приближно 4% 

раст во 2012 година. За споредба, во 2009 година бројката на лекови без доплата беше 77, и се бележи 

значителен раст од 3,5 пати на бројот на лековите без доплата по имплементација на компаративната 

методологија на Фондот за референтни цени на лекови (График 2).  

Сумарно, од 2009 година кога бројката на лекови по генерики без доплата била 20%, во 2012 година 

е 73%, односно за периодот 2009-2012 година се бележи раст од 53% на бројот на лекови без доплта. 

Постои тенденција овој број да се зголемува и понатаму, со што ќе се намалува бројот на лекови со доплата. 

 

 График 1. Споредба на референтните цени на лековите по 

генерики без и со доплата - 2012 година График 2. Споредба на лекови по генерики без доплата и со 

доплата, 2009 – 2012 година 

Оваа година, со третата годишна ревизија на референтните цени на лековите од позитивната листа, 

Фондот обезбедува и нови лекови без доплата, а тоа се лекови за бубрежни заболувања, дерматолошки 

заболувања, лекови за намалување на покачен крвен притисок, за срцева слабост, антибиотици, лекови кои 

се користат при трансплантација на органи, лекови за респираторен систем и др.  

ЕФЕКТИ ЗА ЛЕКОВИТЕ НА РЕЦЕПТ ПО ЗАШТИТЕНО ИМЕ 

Со оваа годишна ревизија на референтните цени за 937 лекови за примарната здравствена заштита, 

ефектите се следни:  42,5% од лековите по заштитено име се без доплата, 42% од лековите се со доплата до 

100 денари, 12% се со доплата од 100 до 500 денари, а останатиот минимален дел на лекови се со доплата 

над 500 денари (График 3). Збирно, 84,5% од лековите по заштитено име се без доплата или со минимална 

доплата.  

Од најавата на Фоднот за новите референтни цени (во јуни) за нови 54 лекови по заштитено име без 

доплата,  денес , на 1ви август, а по дополнителните намалувања на цените на одредени лекови од 

фирмите, тој број изнесува 70 лекови по заштитено име кои се без доплата.  Односно нови 70 лекови по 

заштитено име без доплата од денес на товар на фондот. Значаен ефект од процесот на утврдување на 

референтните цени на лековите е и тоа што преку овој процес се постигнуваат и дополнителни намалувања 

на единствените цени на лековите во РМ. 
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График 3. Споредба на доплатата за лекови по заштитено име за ПЗЗ, 2009 – 2012 година 

 

Во прилог слики од денешниот настан 

Присутни: 

М-р Маја Парнарџиева-Змејкова 

Д-р Бистра Ангеловска 

М-р Кристина Христова 

Марија Коцева 
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