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СООПШТЕНИЕ 

 Најмалку 400.000 осигуреници полесно до лекови за хронична терапија 

 Нови измени во сферата на лекови – три големи новини во корист на 

осигурениците 

 

Со последните измени во сферата на лековите, ФЗОМ за осигурениците овозможи олеснување на 

начинот на добивање лек на товар на Фондот, поголем избор на лекови, како  и проширување на  

индикационите подрачја за лековите што може да се пропишат на товар на ФЗОМ. Овие новини имаат 

и финансиски ефекти. Се очекува заштедите за осигурениците да бидат 200.000 денари годишно, а 

Фондот, со овие новини, за лекови годишно ќе може да пренамени 2 милиони  денари.  

 

I новина -13 нови намалени референтни цени на лекови 

 

Поради влез на пазарот на 

нови регистрирани лекови во 

Република Македонија, 

ФЗОМ утврди нови намалени 

(избалансирани) референтни 

цени за лекови кои се 

користат кај пациенти со 

трансплантирани органи, 

лекови од групата на 

антидепресиви, остеопороза, 

антиепилептици, 

антипаркинсоници, за 

мијастенија гравис (нервно-

мускулна болест).  Со оваа 

новина Фондот обезбеди 

нови, во сите 13 генерики, по 

најмалку еден без доплата за 

осигурениците и одлуките се 

објавени во Службен Весник бр.138/2014 (во важност од 25.09.2014) и 141/2014 (во важност од 

02.10.2014). 

 

II новина - дополнување со 20 нови заштитени имиња на лекови 

Поради влез на нови лекови на пазарот на лекови во РМ, ФЗОМ изврши дополнување на одлуката за 

референтни цени на лекови со нови 20 заштитени имиња, со што се зголемува можноста на избор на 

лекови за осигурениците. Лековите се наменети за терапија на желудник, за намалување на масти во 
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крв, антибиотици, Алцхајмер, астма и ХОББ, карциноми, против болки и покачена телесна 

температура.  

 

III новина - измени во Позитивната листа на лекови 

1. ФЗОМ изврши промена во режимот на пропишување за 28 генерики со форма и јачина - 

тоа значи дека осигурениците ќе може да добиваат препорака за лекови од повеќе лекари 

специјалисти отколку досега. Одлуката  за измени и дополнувања на позитивната листа е 

објавена во Службен Весник бр.141/2014 со важност од 02.10.2014. 

2. ФЗОМ овозможи отсега лекот levothyroxine за штитна жлезда, да може да го препишува 

матичен лекар, при хронична примарна хипотироза. Оваа поволност ќе биде олеснување 

за 10.000 осигуреници. 

 

 

Измените се однесуваат 

на следните лекови: 

 Ursodeoxycholic 

acid (Ursofalk), кој е 

наменет за третман на 

жолчка и жолчни 

патишта, а  сега може да 

го пропишуваат и 

специјалисти 

инфектолози и болнички 

педијатри; 

 Mesalazin 

(Mesalazin, Salofalk), за 

Кронова болест, билест 

на црева (кој спаѓа во 

групата на интестинални 

антиинфламатори) и сега 

може да го пропишуваат и болничките педијатри; 

 Аmiodarone (Amiodaron, Amiokordin, Cordarone), лек за срце, наменет за третман на 

аритмии , а сега може да го пропишуваат и лекари интернисти; 

 Levothyroxine (Euthyrox, Gothyrox, Thyro 4), наменет за третман на болести на штитната 

жлезда, што отсега може да го пропишува и избран лекар при хронична примарна 

хипотиреоза со следење на ефектот од субституционата терапија преку нивото на TSH 

најмалку еднаш годишно (од 0,4-4,5µU /mL); 

 Mycophenolic acid (Myfortic, Cellcept, Trixin, Mycophenolat mofetil Actavis), лек за 

трансплантации,  кој влегува во групата на имуносупресивни лекови, а сега може да го 

пропишуваат и болничките педијатри; 
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 Tacrolimus ( Prograf, Tracsus), лек за трансплантации, кој влегува во групата на 

имуносупресивни лекови. Овој лек сега може да го пропишуваат и лекари хематолози. 

 Salmeterol, fluticasone (Seretide discus, Airflusal forspiro) и Budesonide, formoterol 

(Symbicort turbohaler) и Formoterol, beclometasone (Foster) и  Tiotropium bromide 

(Spiriva) кои влегуваат во групата на антитасматици сега може да го пропишуваат и 

интернисти и пнеумофтизиолози од центар за астма и ХОББ и пулмоалерголози. 

3. ФЗОМ направи дополнувања и корекции за индикациите на лекови што се наоѓаат на 

Позитивна листа - отсега осигурениците ќе може да добиваат лекови на товар на ФЗОМ и 

за нови индикации. 

 Дополнување на индикации има кај следните лекови: 

 

 Ursodeoxycholic acid (Ursofalk) кој е наменет за третман на жолчка и жолчни патишта, 

а  сега може да се пропишува за терапија на деца до 14 години болни од цистична 

фиброза и со алажил синдром; 

 Cefadroxil (Alycef, Duracef) и Cefuroxime (Zinnat, Xorimax, Aksef, Cefaks, Megasef, 

Inceptum-sanovel) и Cefaclor (Alfacet, Cefaklor Alkaloid) од групата антибиотици 

цефалоспорини,  што сега може да се пропишува и за генитоуринарни инфекции; 

 Amoxicillin (Sinacilin, Hiconcil. Moxilen, Almacin, Ospamox) што спаѓа во групата на бета 

лактамски антибактериски средства, а  сега може да се пропишува и за одонтогени 

(стоматолошки) инфекции; 

 Dydrogesterone (Dabroston), кој спаѓа во групата на полови хормони и лекови за 

третман на гениталниот систем сега може да се пропишува и за крварење во рана 

бременост; отсутна, скудна и ретка менструација;  обилна, честа и нередовна 

менструација;  друго означено ненормално крвавење од утерус и вагина. 

 

4. Поширок опсег на употреба на лекот, преку бришење на индикации е овозможено за: 

 

 Benzathine phenoxymethylpenicillin (заштитено име Ospen) со новите измени нема 

ограничување во делот на индикации, односно, истиот ќе може да се пропишува 

без ограничувања од матичните лекари кај бремените жени и малите деца;  

 Cefalexin (Cephabos, Cefalexin Alkaloid, Palitrex) со новите измени нема 

ограничување во делот на индикации, односно, истиот ќе може да се пропишува 

без ограничувања од матичните лекари, согласно регистрираните индикации за 

лекот.  

 Корекција на индикација кај: 

 

 Tamsulosin (Tanyz, Tamlos, Bazetham, Tanyz eras, Tamprost, Tamsulozin) и Finasterid 

(Finasteride Lek, Finpros, Proscar, Finasterid) и Dutasteride (Dutasteride) се брише 

индикацијата Артериска хипертензија во комбинирана терапија; по препорака на 

лекар специјалист интернист бидејќи лекот не е наменет за таа индикација; 
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5. Дополнување на нови фармацевтски дозажни форми – кај 4 генерики е извршено 

дополнување со нови форми, со што е зголемен изборот на лекови за осигурениците.  

 

 Isosorbid mononitrat, лек за срце (едно ново заштитено име) се дополнува со формата 

„таблета со продолжено ослободување“ 

 Metoprolol, лек за срце и покачен крвен притисок (едно ново заштитено име) се 

дополнува со формата „инјекции“. 

 Paracetamol, лек против болки и покачена телесна температура (три нови заштитени 

имиња) се дополнува со формата „инјекции„; 

Venlafaxin, антидепресив (11 нови заштитени имиња) се дополнува со формата 

„капсули со продолжено/модифицирано ослободување“ 

 

 


