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Рубриките ФОРУМ и 
ПИСМА ја отсликуваат 
нашата отво  реност кон 
јавноста. Овде автен-
тич но обја ву ваме и текс-
тови кои не се во со глас-
ност со нашата уреду-
вач ка по литика.

Приватните аптеки во Ре-
публика Македонија и оваа 
зима можат да бидат на сан-
кани од старо-новите струк-
тури во ФЗО, во Бирото за 
лекови и во Министерството 
за здравство. Имено, иако 
пред Законот сите аптеки се 
исти при доделувањето на 
квотите за работење со по-
зитивната листа, сепак пос-
тојано на крај воскреснуваат 
некои аптеки на некои моќ-
ници (газди), па без разлика 
дали имаат или немаат до-
волно тимови за работа (фар-
мацевт и техничар), тие ус пе-
ваат на чудесен начин да до-
биваат многу поголеми кво-
ти од она што им следува. А 
истите тие потоа во своите 
аптеки издаваат лекови под 
името второрангирани, кои 
воопшто не биле предмет на 
претходниот тендер или биле 
исклучени заради немање 
соодветни нормативи, кои ги 
бара Министерството за здрав-
ство.

Со последното случување 
во ФЗО навистина не знаеме 
дали директорот на ФЗО ги 
средува работите или, пак, 
им овозможува и натаму да 
продолжат на истите оние 
кои со старата гарнитура пра-
веа ршум во фармацијата.

Сега потпомогнати со над-
ворешни членови од пора-
нешната гарнитура (вработе-
ни во фирми на кои многу им 
овозможиле) и на свои пу-
лени во сегашната гарнитура 
на ФЗО, повторно да рако-
водат  со ситуацијата.

Имено, ако од директорот 
на ФЗО со писмо бр. 10-11599/1 
од 28.12. 2006 година се по-
ништува одредбата од прет-

ходниот директор да се из-
даваат второрангирани пре-
парати, кои не биле предмет 
на последниот јавен повик 
за лекови, следниот ден под 
притисок го променува ре-
шението сосема спротивно 
на Законот за издавање на 
второрангирани препарати. 
Прашањето до премиерот е 
што сака да постигне и кого 
тој штити?

Прашање е, исто така, дали 
сè уште ќе постојат дисконти 

на лекови (никаде ги нема во 
светот) или на крај един-
ствената цена ќе биде оза-
конета?

Неразбирливо е како Град-
ски аптеки од Скопје, кои се 
купени од тројца нови соп-
ственици на 2.6.2006  година, 
сè уште се водат како ЈЗО и 
сè уште го држат монополот, 
овозможувајќи си заработу-
вачка на неколку начини (са-
мите знаат како). 

Исто така, истовремено но -
вите сопственици на Градски 
аптеки - Скопје се сопс тве-
ници и на веледрогерии и на 
фабрики. Со тоа се косат со 
законот т.е. истите не смеат 
да имаат и аптеки.

И може да се набројуваат 
уште многу примери кои би 

оделе во недоглед, но пра-
шањето е дали и оваа Влада, 
дали и овој премиер, дали и 
овој министер, дали и овој 
директор на ФЗО, ќе бидат 
неми гледачи на тоа што се 
случува, или конечно ќе им 
дојде крај на цунами фирми-
те и на фирмите кои мислат 
дека со нив почнала и со нив 
ќе заврши фармацевтската 
дејност. 

Го повикуваме одго вор ни-
от во Комисијата за ан ти ко-
рупција да си ја врши ра бо-
тата во согласност со за кон-
ските нормативи.
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на приватните аптеки во 
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