
Промени на Позитивната листа од 
15 Ноември



ЦЕЛИ

 Поедноставување на постапката за добивање на лек на
товар на Фондот

 Усогласување на режимот на пропишување со другите 
лекови од соодветните групи на лекови од Листата на 
лекови.

 Овие измени  и дополнувања почнаа да се 
применуваат од 15 Ноември 2011 год
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Кои се помогнаа во процесот!

 Доставени барања за измена на Листата на лекови од околу 25
здруженија, комори, клиники, институти, болници, здравствени
домови, како и компаратиовна анализа на Фондот.

 Доставените барањата се за
~ 130 генерики од примарна листа
~ 65 генерики од болничка  листа

Прифатени измени и дополнувања од 15 неомври
~ 65 генерики од примарна листа 
~4 генерики од болничка  листа
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Кои се помогнаа во процесот!

 Институт за белодробни заболувања и туберкулоза, 
 ЈЗУ Институт за медицина на трудот на РМ-Скопје, 
 Институт за патофизиологија и нуклеарна медицина „Академик 

Исак С. Таџер“-Медицински факултет-Скопје, 
 ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија, 
 ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести-Центар за цистична 

фиброза, 
• ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија, 
• ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија, 
• ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија, 
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Кои се помогнаа во процесот!

• ЈЗУ Клиничка болница-Битола, 
• ЈЗУ Општа болница-Охрид-Пнеумофтизиолошки диспанзер, ЈЗУ 

Здравствен дом-Скопје-Диспанзер за белодробни заболувања и 
туберкулоза, 

• Лекарска комора на Македонија, 
• Здружение на приватни лекари на РМ, 
• Македонско лекарско друштво-Здружение на пневмофтизиолози 

на РМ, 
• Здружение на приватни гинеколози и акушери на РМ–Скопје, 

Стоматолошка комора на Македонија, 
• Фармацевтска  комора на Македонија

5



ИЗМЕНИТЕ СЕ ОДНЕСУВААТ НА

• Промена на режимот на пропишување
• Дополнување со специјалисти од 

соодветна специјалност
• Проширување на медицински 

индикации
• Субспецијалистите да можат да 

препорачуваат лекови како 
специјалисти
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ПРОМЕНА ВО РЕЖИМОТ НА ПРЕПИШУВАЊЕ НА 
ЛЕКОВИТЕ

1. Промена од лек за употреба во болнички услови во лек кој се издава на
рецепт - 4 лека (генерики со фарм.дозажна форма и јачина)

- два лека се антиепилептици (levetiracetam -Keppra)
- два лека за Аlzheimer-ова болест (donepezil-Yasnal)

2. Промена од RSS на RS-3 лека (генерики со фарм.дозажна форма и јачина)
- два лека се за третман на билијарен тракт (жолчка и жолчни патишта)

(ursodeoxycholic acid- Ursofalk)
- еден лек е интестинален антиинфламаторен лек (sulfasazin-Sulfasalazin)

3. Промена од RS на RS/R-избран лекар специјалист самостојно-1 лек 
(генерика со фарм.дозажна форма и јачина)

- еден лек утеростиптик (methylergometrin-Ergotyl)
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ПРОМЕНА ВО РЕЖИМОТ НА ПРЕПИШУВАЊЕ НА 
ЛЕКОВИТЕ

4. Промена од RS на R-10 лека (генерики со фарм.дозажна форма и јачина)
- 3 лека за третман на улкусна болест

- omeprazole -Omez, Omeprazol, Omeprol, Omezol, Ulkоbos, Ultop
- lansoprazole-Lanzul, Sabax, Lansoprazol

- 2 лека -кортикостероиди за дерматолошка употреба (крем, маст)
(metylprednisolone –Advantan)

- 1  лек е антиревматик (ibuprofen)

- 4  лека се антиастматици (salbutamol-Salbutamol, Ventolin)

5. Промена од R на R/D-2 лека (генерики со фарм.дозажна форма и јачина)
- два лека антибиотици (amoxicillin-Moxilen,Amoxicilin,Hiconcil,Sinacilin)
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ПРОМЕНА ВО РЕЖИМОТ НА ПРЕПИШУВАЊЕ НА 
ЛЕКОВИТЕ

6. Промена од R/D на R-3 лека (генерики со фарм.дозажна форма и јачина)
- три лека антибиотици

- sulfametoxazole+trimethoprim- (Kotrimoksazol, 
Trimoksazol,Bactrim,Primotren, Baktimol)

7.  Промена од R на RS-3 лека (генерики со фарм.дозажна форма и јачина)
- три лека опоидни аналгетици (morphine-Novamorf)
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Дополнување на специјалисти од 
соодветни спацијалности (плус)

 За-29 лека , зголемен бројот на специјалисти кои можат да го 
препорачаат

- 2 лека за билијарен систем (жолчка и жолчни патишта) (ursodeoxycholic 
acid – Ursofalk) – дополнети се лекар спец. од центар за цистична фиброза, 
а за капсулите и интернист и хирург

- 1 лек за интестинални антиинфламаторни лекови (sulfasazin-Sulfasalazin)- -
дополнет со специјалист интернист и хирург

- 1 лек за олеснување на дигестија вклучително и ензими (Panaze, Kreon)-
дополенти со специјалист интернист

- 2 антитромботични лекови (acenocoumarol-Sinkim, Acenokumarol,Sintrom)
– дополнети со специјалист трансфузиолог

- 1 онколошки лек (cyproteron-Androcur)- дополнет со специјалист онколог
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Дополнување на специјалисти од 
соодветни спацијалности (плус)

- 1 за болести на штитна жлезда (levothyroxine-Euthyrox Eltroxin, Thyro-4) –
доополнети со специјалист по нуклеарна медицина, субспецијалист 
ендокринолог

- 3 антитироидни лекови (propylthiouracil-Propiltiouracil, thiamzol-
Thyrozol,Strumex,Tiamazol) – дополнети со специјалист по нуклеарна 
медицина, субспецијалист ендокринолог

- 7 леказа третман на туберкулоза (rifampicin-Rifamor, Rifampicin; isoniazid, 
isoniazid+pyridoxin, ethambutol) – дополнети со специјалист 
пневмофтизиолог

- 2  антипаркинсоници (pramipexole-Oprymea, Mirapexin)- дополнети 
специјалист невропсихијатар

- 9 лека за респираторниот систем (beclomethasone, budesonide-Tafen, 
fluticasone-Flixotide, Rinoco, Flixonase)- дополнети со  специјалист по 
медицина на трудот, специјалист по клиничка имунологија и 
алергологија
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Допрезицирање на режим

 3 лека (генерики со фарм.дозажна форма и јачина) кај кој во режимот се 
додава по препорака на центар за цистична фиброза, 

- два лека антибиотици ( tobramycin, colistn-Colomycin)

- еден лек е во групата на експекторанси ( за искашлување), со исклучок на 
комбинации со супресанти на кашлица (dornase-alfa-Pulmozyme)
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ПРОМЕНА ВО ИНДИКАЦИИТЕ

Дополнување-12 лека (генерики со фарм.дозажна форма и 
јачина)

- 2 антиаритмици (propafenon- propafenon,propafen) – плус коморни 
аритмии

- 4 лекови за кардиоваскуларен систем плус - хипертензија и 
ангина пекторис

- bisoprolol-Byol, Bipresso, Bisobel,Bisoprolol,Concor,Bisocor;  
- carvedilol-Coryol, Carvetrend, Dilatrend, Karvedilol, Karvilex, 

Milenol
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ПРОМЕНА ВО ИНДИКАЦИИТЕ

- 6 антибиотици:
- amoxicillin-Moxilen,Amoxicilin,Hiconcil,Sinacilin; 

плус тонзилофарингит, профилакса на бактериски ендокардитис 
при х хируршки процедури во устата и горните респираторни 
патишта

- benzathinephenoxymethyl penicilline -Ospen; 
плус лекување на стрептокни аеробни и анаеробни инфекции, 
вклучително и одонтогени  инфекции

- amoxicillin+clavulanic acid- Amoksiklav, Klamox, 
Panklav,Augmentin)
плус инфекции на горен и долен респираторен тракт, инфекции 
на урогенитален тракт, инфекции на средно уво , одонтогени 
инфекции
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Право за субспецијалист да препорачува 
како специјалист

 ВОВЕДУВАЊЕ НА НОВ ЧЛЕН:

Во Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот е донесена Одлука за
додавање на нов член кој треба да гласи: „ Доколку лековите од член 1 од
Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено
осигурување на Македонија според режимот на пропишување се
пропишуваат од избран лекар по препорака на лекар специјалист од
одредена специјалност, истите лекови може да се пропишуваат од
избран лекар по препорака на лекар субспецијалист од соодветната
специјалност.“
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