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РЕАКЦИЈА И ДЕМАНТ 
На делови од сторијата „Нема антибиотик без црно на бело“ 
Од 22.10.2011 напишана од новинарот Љубица Балабан во дневниот весник „Дневник“ 

 
Бидејќи сеуште нема резултат од комуникацијата, преку телефонските јавувања и електронската 

пошта, со споменатиот новинар, ФЗОМ се реши на ваков тип на комуникација со дневниот весник 
„Дневник“.  

Фондот за здравствено осигурување не дал -„Најнова фондовска терапија- два антибиотика да не 
смеат да се препишуваат без антибиограм“. Фондот за здравствено осигурување не  –„станал главен 
дијагностичар и терапевт ниту пак строго ги ограничил лекарите да на болните им препишуваат 
антибиотици“. 

Почитуван уреднику на Дневник и почитувана новинарке,  Лекот „Amoxicillin“ со индикации : 
Инфекции на респираторен систем: синусит, отит, акутни и рецидиватни бронхитиси, бронхопневмонија; 
Генитоуринарни инфекции; Инфекции на гастер и дуоденум со Helicobacter pylori;  како и лекот и 
„Amoxicillin +clavulanic acid“ со индикации: Инфекции со Haemophylus influenzae  во средини со висока 
резистенција; Инфекции со Е.Colli и стафилококи кои создаваат пеницилиназа; Се наоѓаат на позитивната 
листа на лекови т.е. лекови кои се на товар на ФЗОМ (рецепт) од 22.08.2007 година објавени во службен 
весник бр.102.  

Фондот за здравствено осигурување на 30.07.2009 година во службен весник бр.95 дозволил 
лекот со ATC код Ј01CR02 „Amoxicillin +clavulanic acid“ да биде со режим R/D тоа значи да покрај избран 
лекар да може да го препишува и избран стоматолог. 

Сметам дека измената на позитивна листа во 2007 година или пак олеснувањење на режимот на 
препишување во 2009 година не е нешто „најново“ и секторски новинар за здравство би требало да го 
знае истото. 

Во делот каде се оцрнува, омаловажува и минимизира работата на ФЗОМ, со очигледното 
непознавање на здравствениот систем ниту во државава ниту пак во светот. Со очигледните архаични 
ставови и силни удирања во гради со изрикот „никој мене нема да ми каже што да препишувам“ би 
сакал да Ви појаснам дека „Позитивната листа на лекови“ содржи задолжителни елементи како што се 
„режим на препишување“- т.е. кој лекар и со која специјалност кој лек го пропишува; генеричко име на 
лек INN; како и индикационо поле т.е. кој лек за кои заболувања и состојби се пропишува. 

Бидејќи Јас лично разговарав со новинарката, а сеуште ме држи помнењето и како доказ имам 
испратена електронска пошта од 14.10.2011 во 14 и 42 часот со предмет лекови, во која се извадоци од 
позитивна листа во табеларен приказ (во оригинал) за 3 лека, тврдам дека , ниту пак е, пракса на ФЗОМ 
да се кажуваат заштитени имиња на лекови. Тврдам дека никогаш не е кажано дека споменатото 
„заштитено име на лек“ е лек на избор, туку е резервен антибиотик а тоа значи дека ако не делува еден 
антибиотик за определеното заболување може да се прoпише споменатиот. 

Во име на добрите односи кои секогаш сме ги имале со дневниот весник „Дневник“ очекувам 
дека ќе направите исправка на споменатата сторија и ќе ја објавите било каде во вашиот медиум. 

          
 
     Бранко Аџигогов 

Директор на сектор контрола и Портпарол 
 
       


