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СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТАСООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТАСООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТАСООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Во интерес на нашите осигуреници и согласно законските прописи, ФЗОМ 

годишно ги ревидира референтите цени за лекови на товар на Фондот

компаративна методологија изготвена по

цени на лекови на товар на ФЗОМ

Словенија и Бугарија. Втората годишна 

придобивки 

1. 

лекови без допла

генерика 

намалување

лековите 

директна заштеда на осигурениците

доплатите за лековите кои ги користат.

на ФЗОМ доведуваат до директна заштеда на осигурениците од 

денари, денари, денари, денари, поради намалените доплати на лековите. Намалените цени на лековите  

направија и системска

милиони денаримилиони денаримилиони денаримилиони денари т.е. овие заштедени пари 

остануваат во здравствениот систем за

потребата за лекови.  

4. Со новата методологија се воведоа 9 

фармако-терапевтски групи т.е. групи на 

лекови кои се однесвуваат за исти 

заболувања и во секоја група се

минимум 1 лек без доплата.

5. Дополнителни ефекти од оваа методологија 

бидејќи се уште постојат 

тинатинатинатина    лековилековилековилекови)))) споредбено со референтните зе
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СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТАСООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТАСООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТАСООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Во интерес на нашите осигуреници и согласно законските прописи, ФЗОМ 

референтите цени за лекови на товар на Фондот (позитивна листа)

изготвена по меѓународни искуства, што значи споредба на р

М    со цените на лековите во референтните земји: Хрватска, Србија, 

та годишна ревизија на цените стапува во сила од 1ви октовмри, 2011 год.

Од овој голем проект за Р.Македонија, се

придобивки : 

Според меѓународната методологија се обезбедија 

лекови без доплата, во 2009 2009 2009 2009 ----77777777 лекови, а во 2011201120112011

генерика без доплата за осигурениците.без доплата за осигурениците.без доплата за осигурениците.без доплата за осигурениците.     

2. Меѓународната методологија на ФЗОМ 

намалување не само на референтните цени, туку и на единствените цени

лековите и тоа на 111100000000    лековилековилековилекови    во 2010 и уште 61 во 2011 годинаво 2010 и уште 61 во 2011 годинаво 2010 и уште 61 во 2011 годинаво 2010 и уште 61 во 2011 година

директна заштеда на осигурениците, преку укинување или намалување на 

доплатите за лековите кои ги користат. Вкупниот Вкупниот Вкупниот Вкупниот број на лекови 

и доплата до    100 денари 100 денари 100 денари 100 денари изнесува    772772772772    (а во 2009 (а во 2009 (а во 2009 (а во 2009 

претставува    75%75%75%75%    процентпроцентпроцентпроцентииии    од сите лекови на позитивната листаод сите лекови на позитивната листаод сите лекови на позитивната листаод сите лекови на позитивната листа

3. Измените на цените на лековите кои паѓаат на товар 

на ФЗОМ доведуваат до директна заштеда на осигурениците од 

поради намалените доплати на лековите. Намалените цени на лековите  

направија и системска заштеда од 90 90 90 90 

т.е. овие заштедени пари 

здравствениот систем за 

Со новата методологија се воведоа 9 

терапевтски групи т.е. групи на 

лекови кои се однесвуваат за исти 

заболувања и во секоја група се воведе 

минимум 1 лек без доплата. 

ефекти од оваа методологија Фондот очекува и во наредните неколку месеци,

уште постојат 41414141  лек кои се 200%лек кои се 200%лек кои се 200%лек кои се 200%----500% т.е. 2 до 5 пати 500% т.е. 2 до 5 пати 500% т.е. 2 до 5 пати 500% т.е. 2 до 5 пати поскапи поскапи поскапи поскапи 

споредбено со референтните земји: Хрватска, Србија, Словенија и Бугарија.
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info@fzo.org.mk 

Web:                                           www.fzo.org.mk              

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТАСООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТАСООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТАСООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА    
Во интерес на нашите осигуреници и согласно законските прописи, ФЗОМ од 2010 година 

(позитивна листа) според 

што значи споредба на референтните 

со цените на лековите во референтните земји: Хрватска, Србија, 

од 1ви октовмри, 2011 год. 

се добија  следниве 

Според меѓународната методологија се обезбедија 3333    пати повеќепати повеќепати повеќепати повеќе 

2011201120112011    година година година година ----    236236236236 лекови по 

ународната методологија на ФЗОМ овозможи 

на единствените цени на 

во 2010 и уште 61 во 2011 годинаво 2010 и уште 61 во 2011 годинаво 2010 и уште 61 во 2011 годинаво 2010 и уште 61 во 2011 година,,,, а тоа доведе до 

, преку укинување или намалување на 

број на лекови сега без доплата 

(а во 2009 (а во 2009 (а во 2009 (а во 2009 ----704)704)704)704)    што сега 

од сите лекови на позитивната листаод сите лекови на позитивната листаод сите лекови на позитивната листаод сите лекови на позитивната листа....    
на цените на лековите кои паѓаат на товар 

на ФЗОМ доведуваат до директна заштеда на осигурениците од 77 милиони 77 милиони 77 милиони 77 милиони 

поради намалените доплати на лековите. Намалените цени на лековите  

Фондот очекува и во наредните неколку месеци, 

поскапи поскапи поскапи поскапи (во 2009 биле 70(во 2009 биле 70(во 2009 биле 70(во 2009 биле 70----

мји: Хрватска, Србија, Словенија и Бугарија. 
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во насока на намалување на единствените цени, Фондот во насока на намалување на единствените цени, Фондот во насока на намалување на единствените цени, Фондот во насока на намалување на единствените цени, Фондот 
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