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СООПШТЕНИЕ 
Поголема снабденост со лекови во повеќе аптеки 

 
Фондот на Позитивната листа на лекови на рецепт покрива 450 генерики, односно 1133 лекови од 

различни производители. Овие лекови осигурениците ги подигнуваат со рецепт од матичен лекар, a за 
некои од нив потребна е препорака од специјалист/субспецијалист. Осигурениците, лековите од 
Позитивната листа може да ги подигнат во 767 аптеки на територија на цела Република Македонија, а 
значајно е што од нив се нови 61 аптекарска станица, 5 подвижни аптеки и 3 рурални аптеки, што е нов 
проект на Владата на Република Македонија за поголема достапност на лекови во руралните подрачја. 
За таа намена, зголемен е буџетот за лекови коj историски е најголем од основањето на Фондот и 
изнесува 2,46 милијарди денари. Фондот спроведува голем број на проекти поврзани со лековите, од 
кои би ги истакнале:  

1. Годишно ревидирање на референтните цени, т.е. направивме намалување на цените на 70% од 
лековите, со кои заштедивме пари на Фондот и на граѓаните и истите се користат за поголем број 
лекови.  

2. Фондот двапати годишно прави редистрибуцијата на буџетите на аптеките (квотите), во кои спаѓаат 
и аптекарските станици. Во првото шестомесечие искористеноста на квотите изнесува 95%, за 
разлика од истиот период лани, кога тој процент изнесуваше 86%. Ова е директен показател дека 
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достапноста на лекови е зголемена за осигурениците кои лековите ги подигнуваат поблиску до 
своето место на живеење.  

3. Се грижиме за здравјето на населението преку проектот „Рационална употреба на антибиотици“ и 
годинава за прв пат гледаме дека нема зголемување на потрошениот износ за антибиотици. Тоа се 
166 милиони денари за првите шест месеци. Ова особено не радува затоа што кампањата ја 
подигна свеста за штетноста од прекумерната употреба и резистенцијата на антибиотици. Секој лек 
мора да биде подигнат со рецепт. Станува збор за лекови како антибиотици, антидепресиви и 
анксиолитици за кои согласно закон мора да постои рецепт за да може да се подигнат од аптека.  

4. Владата спроведе проект „Рурален лекар“ со кој овозможи лековите од Позитивната листа да бидат 
подостапни до граѓаните, да се издаваат на рецепт кај матичниот лекар, на товар на Фондот.  

5. На граѓаните им овозможивме 24-часовен пристап до лекови преку проектот за дежурни аптеки во 
секој град, кој е транспарентно објавен на нашата web-страна.  

Сите овие проекти придонесуваат годинава да имаме поголема искористеност на лекови, кои 
според бројот на реализирани рецепти е зголемен за 10,4%, а исплатени се 7.9% повеќе пари. Тоа значи 
дека со зголемување на буџетот за лекови на Позитивна листа, а со намалување на цените на истите, се 
зголеми бројот на лекови достапни за граѓаните.  

Од јануари до крај на јуни се реализирани вкупно 10.516.229 рецепти во вкупен износ од 
1.206.274.075 денари.  Споредбено со минатата година за истиот период, разликата во бројот на рецепти 
е повеќе 10,4%, а разликата во исплатените пари е 7,9%.  
 
Табела 1. Број на реализирани рецепти и исплатени износи по години за првите половини од 2014-2015 
година 
 

    
Во однос на најпотрошувани лекови, сакаме да ги презентираме 10-те најпотрошувани лекови според 
број на пакувања и според исплатен износ. Годинава, исто како и минатата година, најкористен лек е 
еnalapril. Овој лек спаѓа во групата кардиолошки лекови, за висок притисок, чиј број на реализирани 
рецепти во првата половина за 2015 година  изнесува 971.540.  
 
Во првите 10 најкористени лекови, по генерика, се лекови за намалување на висок притисок, за 
подобрување на циркулацијата, за регулирање на шеќерот, за намалување на мастите и антибиотиците. 
 
Табела бр.2 - Топ 10 лекови по број на рецепти за прва половина на  2015 година споредено со 2014 

Р.б
р. 

ATC код Генеричко име-INN 
Број на рецепти 

2014 
Број на рецепти 

2015 

 
2014 (јануари-јуни) 2015 (јануари-јуни) Разлика % 2015/2014 

Вкупно рецепти 9.528.233 10.516.229 10,37 

Вкупен износ (денари) 1.117.921.039 1.206.274.075 7,90 



Адреса: Македонија бр. 5, 1000 Скопје 
Тел.:  02 3289 054 
Централа.:  02 3289 054 
Факс:  02 3289 048 
Е-пошта:  info@fzo.org.mk 

 

1 C09AA02 Enalapril ( за притисок и срце) 897.286 971.540 

2 N05BA01 Diazepam (за смирување) 425.129 502.105 

3 C09AA03 Lisinopril (за притисок и срце) 438.745 481.072 

4 C04AD03 Pentoxifylline (за циркулација) 455.103 446.326 

5 A10BA02 Metformin (за шеќер) 366.401 435.000 

6 C07AB07 Bisoprolol (за притисок и срце) 289.995 349.991 

7 C10AA05 Atorvastatin (за намалување на масти) 262.442 305.079 

8 C03AA03 Hydrochlorothiazide (диуретик) 252.304 290.238 

9 A02BA02 Ranitidine (за желудник) 254.461 281.689 

10 J01CR02 Amoxicillin+clavulanic acid (антибиотик) 281.487 274.397 

 
Во однос на издвоените финансиски средства, Фондот најмногу пари има исплатено за следниве 
лекови 
 
Табела 3 -  Топ 10 лекови по вкупен износ за прва половина на  2015 година 
 

Р.бр. ATC код Генеричко име-INN 
Вкупен износ 

2014 
Вкупен износ 2015 

1 C10AA05 Atorvastatin (за намалување на масти) 56.000.862,42 58.974.441,24 

2 G04CA02 Tamsulosin (за простата) 41.794.470,75 50.043.048,67 

3 R03AK06 Salmeterol, fluticasone (за астма и ХОББ) 38.345.560,49 44.397.750,96 

4 C10AA07 Rosuvastatin (за намалување на масти) 35.211.341,44 42.590.495,89 

5 J01CR02 Amoxicillin+clavulanic acid (антибиотик) 45.332.438,56 40.375.131,13 

6 R03BA05 Fluticasone (за астма, ХОББ) 35.619.434,68 36.527.671,12 

7 C04AD03 Pentoxifylline (за циркулација) 37.133.881,03 36.506.129,41 

8 C09CA01 Losartan (за притисок) 33.524.397,04 33.683.235,40 

9 C09AA02 Enalapril (за притисок и срце) 28.270.808,41 30.411.769,76 

10 A10BA02 Metformin (за шеќер) 24.555.171,00 28.750.724,49 

 
Фондот прави различни типови анализи и истите ги става на увид на јавноста и на стручната фела преку 
годишните и полугодишните извештаи, а од истите би ја издвоиле потрошувачката на лекови по групи, 
каде предничи ATC групата C-лекoви за кардиoваскуларниoт систем со реализирани  4.573.294 рецепти во 
износ од 332.119.041 денари. 

 
За Фондот, осигурениците се секогаш на прво местo и нашите политики ги креираме со цел задоволни 
осигуреници, квалитетни здравствени услуги.  
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Потрошувачка на лекови по број на рецепти  по групи на лекови за различни заболувања 
 
Табела на потрoшувачка на лекoви пo АTC групи за период  јануари-јуни, 2013-2015 година 

ATC група на лекови 
  

2013 2014 2015 
Разлика 

% 
Разлика 

% 

(I ниво според ATC) 
  (јануари-

јуни) 
(јануари-

јуни) 
(јануари-

јуни) 
2014/2013 2015/2014 

A 
Лекови со дејство на 
дигестивниот тракт и 

метаболизмот 

број на 
рецепти 

1.104.370 1.168.441 1.299.466 5,80 11,21 

вкупен 
износ 

96.490.758 96.013.643 106.068.295 -0,49 10,47 

B 
Лекови кои делуваат 

на крвта и 
крвотворните 

органи 

број на 
рецепти 

96.004 106.310 139.185 10,73 30,92 

вкупен 
износ 

8.542.451 9.227.732 16.178.558 8,02 75,33 

C 
Лекови кои делуваат 

на срце и крвни 
садови 

број на 
рецепти 

3.844.530 4.178.859 4.573.294 8,70 9,44 

вкупен 
износ 

281.687.357 312.379.770 332.119.041 10,90 6,32 

D 
Дерматолошки 

број на 
рецепти 

97.692 108.094 116.876 10,65 8,12 
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лекови вкупен 
износ 

10.529.115 12.061.221 13.077.653 14,55 8,43 

G 
Лекови кои делуваат 
на генитоуринарен 

тракт и полови 
хормони 

број на 
рецепти 

265.962 293.593 321.362 10,39 9,46 

вкупен 
износ 

71.131.503 81.615.338 91.305.247 14,74 11,87 

H 
Лекови со дејство на 

жлездите со 
внатрешно лачење 

со исклучок на 
полови хормони и 

инсулини 

број на 
рецепти 

123.932 131.300 141.274 5,95 7,60 

вкупен 
износ 

14.764.903 15.571.542 16.026.004 5,46 2,92 

J 
Антиинфективни 

лекови за системска 
употреба 

број на 
рецепти 

922.987 985.519 1.043.145 6,77 5,85 

вкупен 
износ 

163.596.857 166.402.045 166.479.588 1,71 0,05 

L 
Антинеопластични и 
имуномодулаторни 

лекови 

број на 
рецепти 

27.755 27.976 27.386 0,80 -2,11 

вкупен 
износ 

19.128.561 18.257.964 19.880.136 -4,55 8,88 

M 
Лекови со дејство на 

коскено мускулен 
систем 

број на 
рецепти 

467.587 477.646 513.453 2,15 7,50 

вкупен 
износ 

46.254.772 49.586.676 53.756.752 7,20 8,41 

N 
Лекови со дејство на 

централен нервен 
систем 

број на 
рецепти 

1.260.485 1.366.241 1.589.407 8,39 16,33 

вкупен 
износ 

177.371.960 168.409.916 176.208.054 -5,05 4,63 

P 
Лекови за лекување 

на инфекции 
предизвикани со 

паразити 

број на 
рецепти 

13.441 13.457 12.256 0,12 -8,92 

вкупен 
износ 

1.093.249 1.072.326 1.047.554 -1,91 -2,31 

R 
Лекови за третман 

на болести на 
респираторен 

систем 

број на 
рецепти 

459.001 493.492 546.084 7,51 10,66 

вкупен 
износ 

132.021.727 156.456.364 180.529.647 18,51 15,39 

S 
Лекови кои делуваат 

број на 
рецепти 

161.319 176.906 191.512 9,66 8,26 
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на сензорни органи вкупен 
износ 

27.398.611 30.778.870 33.274.270 12,34 8,11 

V 
Останато 

број на 
рецепти 

303 399 1.529 31,68 283,21 

вкупен 
износ 

72.947 87.632 323.275 20,13 268,90 

 
Вкупно 
рецепти 

8.845.368 9.528.233 10.516.229 7,72 10,37 

 

Вкупен 
износ 

(денари  
со 5% 
ДДВ) 

1.050.084.772 1.117.921.039 1.206.274.075 6,46 7,90 

 


