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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на член 9 став 1а точка 8 и став 1в точка 2 и член 56 став 1 точка 3 од 
Законот за здравственото осигурување („Службен весник на РМ" бр. 25/2000, 34/2000, 
96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007 и 36/2007), Управниот одбор 
на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 
04.02.2008 година донесе 

 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ 

ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Листата на лекови кои паѓаат на Товар на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија (Сл. Весник на РМ бр. 102/07, 104/07 и 151/07), на страна 38 од Службениот 
весник зборовите од *3 Индикации:  

“*3 Индикации: Хроничен хепатит В-Кај пациенти зависници од и.в. дрога и алкохол 
најмалку 12 месеци, на возраст до 65години. Вклучува и лекување на перинатални, 
имуносупримирани пациенти, декомпензирана цироза и предтрансплантациски случаи со: 

а. серолошки профил: Wild type (HbeAg, HBV DNA поз.), precore мутанти (HBV DNA 
поз.).   

б. присутна вирусна репликација >6месеци 
в. биохемиски-перзистентно покачено ниво на ALT (>2х) 
г. хистолошки доказ за хронично воспаление 
д. должина на апликацијата: до конверзија на HbeAg во анти Hbe или  долготрајна 

терапија (12-  24 месеци) зависно од појавата на мутанти,со одобрување на клиничка 
комисија која го ревалуира лекувањето секои 6 месеци до максимално траење на 
лекувањето до 24 месеци. 

- Хроничен хепатит С -Кај пациенти зависници од и.в. дрога и алкохол кои 
апстинираат од користење на и.в. дроги и алкохол најмалку 12 месеци, на возраст до 65 
години: 

а. серолошки профил: анти HCV поз, HCV RNA (PCR поз.) 
б. присатна вирусна репликација> 6месеци 
в. биохемиски-перзистентно покачено ниво на ALT 
г. хистолошки доказ за хронично воспаление 
д. терапијата се спроведува максимално 48 недели со тоа што по 24 недели терапија, 

клиничката комисија го ревалуира лекувањето (се проверува HCV RNA -PCR). Ако тестот 
е негативен терапијата се продолжува уште 24 недели, односно терапијата се прекинува 
ако тестот е позитивен. 

*KK –по препорака на Клинички конзилиум лекот се аплицира на клиниката за 
Инфективни и фебрилни состојби “,  

се заменуваат со зборовите: 
“ *KK  - по препорака на Клинички конзилиум од соодветната клиника лекот може да 

го пропишува лекар субспецијалист гастроентерохепатолог, нефролог и инфектолог. “   
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник 

на Република Македонија", а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за 
здравство. 
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