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ИЛЧО ЗАХАРИЕВ, ДИРЕКТОР 
НА БИРО ЗА ЛЕКОВИ 

КОН   ТРОЛИРАНИОТ КОН 
ФАР   МАЦЕВТСКИ ПАЗАР ФАР 
ГАРА   НТИРА КВАЛИТЕТНОГАРА  
ЛЕК   УВАЊЕ НАЛЕК  
ПАЦ   ИЕНТИТЕПАЦ  

Разговорот го водеше:  
МИЛЕВА ЛАЗОВА

Реформите во здравствениот сектор се во 
полн ек. Една од нив предвидува болните во 
земјава да можат да избираат со кои лекови ќе 
се лекуваат. Меѓутоа,  иако уште пред еден ме-
сец пациентите требаше да имаат право да се 
третираат со лекови кои сами ќе ги изберат, 
лекот со доплата никако да профункционира. 
Со тоа на осигурениците им е одземено закон-
ското право со рецепт и со сини картони да го 
добијат најсоодветниот лек?

ЗАХАРИЕВ: Пациентот е најдобриот индикатор за 
фармаколошкото дејство на еден препарат или лек. 
Всушност, кога ќе ја промениме терапијата тој нај-
добро знае дали таа делува на соодветен начин како 
првиот лек и затоа сигурно е дека функционирањето 
на лек со доплата, каде што имаше и второрангирани 
препарати, кои имаат цена иста како прворангираните, 
во еден момент беше добро решение. Тоа решение го 
укина Фондот, но најверојатно ќе заживее кога ќе се 
одредат референтните цени на препаратите. Некои 
ле кови имаат иста цена, но се од различни про изво-
дители, така што е добро на пациентите да им дадеме 
шанса да го изберат оној препарат за кој мислат дека 
им делува. Од стручен аспект, морам да кажам дека за 
сите лекови кои се регистрирани на територија на РМ 
и кои имаат одобренија за пуштање во промет, пот-
пишани од мене и од министерот, го гарантираме нив-
ниот квалитет. Светската здравствена организација 
твр ди дека еден лек со иста генерика, значи со ист 
состав, облик, јачина треба да делува на ист начин, но 
сепак практиката покажува нешто спротивно - дека 
често пати ефикасноста на лекот зависи од тоа како 
ќе го направиме. Секој може да направи лек, но секој 

Прим. м-р Илчо Захариев е роден 1960 г. во Делчево. Основно и средно образование 
завршува во родниот град како најдобар ученик. За неполни четири години, со про-
сечна оценка 10, се здобива со диплома на Фармацевтскиот факултет во Скопје. Пр во-
то работно место му е во "Алкалоид", каде три години е на највисоки раководни пози-
ции, потоа работи во Медицинскиот центар во Штип, во РЕ "Фармација" каде е назна-
чен за раководител на аптекарската служба, со која раководи 12 години. Паралелно е 
професор и во Средното медицинско училиште, а со своите ученици изработува 15 
научни проекти и освојува 6 први места на државно ниво. Од 2001 до 2003 г. е директор 
на Бирото за лекови, во 2005 г. е избран за претседател на Општинскиот совет во Штип. 
Потоа повторно е назначен за директор на Бирото за лекови. 

Објавува околу 100 научни труда на домашни и на меѓународни конгреси, за што ја 
добива титулата примариус. Во неговата архива има 274 телевизиски емисии од об-
ласта на здравственото воспитување на населението за лековитите растенија и 100 
радиоемисии со силна едукативна функција од областа на фармацијата. 

не може да го направи подеднакво квалитетен. Се слу-
чува за исти генерички препарати, со исти особини и 
ист начин на апликации да имаме еквивалентно раз-
лично дејство, така што пациентите оправдано реа-
гираат. 

Беше распишан нов меѓународен тендер за на-
бавка на лекови, за кој министерот за здрав-
ство Имер Селмани истакна дека "не прет ста-
вува крајно решение за пациентите, оти со не-
го нема да се реши хроничниот проблем со 
снаб дувањето со лекови". Ваш коментар?

ЗАХАРИЕВ: Меѓународниот тендер е распишан на 
барање на Светска банка. Колку повеќе компании ќе 
се јават и ќе регистрираат лекови на територијата на 
Македонија ќе значи дека ќе има поголема кон курен-
ција која ќе оди во прилог и на квалитетот и на по-
добриот избор, а тоа ќе резултира и со намалување 
на цените. За државата е добро цените да паднат, но 
притоа да се задржи квалитетот, дури да биде и по-
добар. Во Македонија снабдувањето со лекови е драс-
тично подобрено. Сигурно дека не сме сосема задо-
волни од тоа како е во моментов, особено во Скопје 
ка де има монополизирана состојба. Сметам дека овие 
состојби ќе се надминат кога на 3.000 или на 4.000 
жители една аптека ќе издава лекови на лекар ски ре-
цепт од позитивната листа. Со ова на аптеките ќе им 
се даде шанса да бидат креатори на терапијата, ак тив-
но да се вклучат во здравствениот систем како стру-
чен профил, кои ќе се грижат за своите пациенти, ќе 
ги порачуваат лековите за нивното практично оп кру-
жување и со тоа ќе се воведе малку повеќе ред за па-
циентите, односно за нивните реални потреби. Се на-
девам дека во наредниот период пациентите по доб-
ро ќе се снабдуваат со лекови. 

Но, до каде е со меѓународниот тендер...

ЗАХАРИЕВ: Имаше одредени жалбени постапки 
затоа што некои компании практично беа одбиени во 
првата фаза поради некомплетна до ку ментација. Ко-
мисијата, која го спроведува меѓуна род ниот тендер 
во Фондот,  треба да ја истера работата така како што 
треба и на крај да имаме одбрани пре парати и лекови 



КОН   ТРОЛИРАНИОТ ТРОЛИРАНИОТ 
ФАР   МАЦЕВТСКИ ПАЗАР МАЦЕВТСКИ ПАЗАР 
ГАРА   НТИРА КВАЛИТЕТНОНТИРА КВАЛИТЕТНО  
ЛЕК   УВАЊЕ НАУВАЊЕ НА  
ПАЦ   ИЕНТИТЕИЕНТИТЕ  
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кои по својот квалитет нема да заостанат и, во крајна граница, 
нив ната примена во македонскиот здравствен систем ќе зна-
чи унапредување на здравството во Маке до нија. Два тендера 
веќе се поништени, а најновиот ќе биде распишан на 21 мај. 

Дали и како функционира Комисијата за лекови, фор ми-
рана од Министерството за здравство, и колку вкупно 
лекови се регистрирани? 

ЗАХАРИЕВ: Во Македонија се регистрирани околу 2.500 
лекови. Околу 120 компании имаат свои регистрации, што е 
пријатно бидејќи сме мал пазар, а сепак го привлекуваме ин-
тересот на странските компании овде да инвестираат. Осум-
десет отсто од компаниите се од референтни земји, од ЕУ, од 
Австралија, од Америка, Јапонија, Канада, кои работат според 
високи стандарди во производството на лекови, што е гара н-
ција за нивниот квалитет. Но, секако дека и домашното про-
изводство не можеме да го запоставиме. По професионализмот, 
ефикасноста на работење и стручниот профил Комисијата за 
лекови претставува една од најефикасните комисии во нашето 
пошироко опкружување. Прв пат се случува Комисијата за 
лекови да враќа одредени препарати, значи не ги регистрира 
сите, што покажува дека навистина сериозно се пристапува 
кон нивната регистрација. Сè она што го работиме, а го пра-
виме во интерес на пациентите, значи задолжителната постап-
ка за регистрација, е гаранција дека регистрираните лекови во 
земјава се со потврден квалитет, ефикасност, делотворност и, 
пред сè, безбедност. 

Колку фабрики за лекови има во Македонија и дали 
сите работат според законските, односно европските 

стандарди и норми? Колку често излегува инспекцијата 
на терен и кои се санкциите за оние кај кои се забе-
лежуваат одредени неправилности?

ЗАХАРИЕВ: Министерството за здравство формираше 
Комисија за добра производствена практика. Р Македонија 
има добри компании за лекови и на прво место ќе ја ставиме 
компанијата "Алкалоид", која има 70-годишна традиција во 
производство на лекови. "Алкалоид" со своето примарно про-
изводство е потврдена на просторите на поранешна Југо-
славија, во опкружувањето на поранешниот Советски сојуз, 
веќе е позната во Велика Британија и во САД, што е за пофалба. 
Тука е и "Реплек фарм", амбициозна компанија која постои око-
лу 5 години. "Јака 80" реши крупен проблем и сега е четврта 
фабрика во Македонија која има своја производствена про-
грама. Функционираат и две нови фабрики - "Галафарм" и "Фи-
тофарм", современи компании со модерна технологија, со 
исклучително стручен кадар и тие претставуваат значаен дел, 
пред сè, во  галенското производство, така што ќе го дополнат 
сè она што нашите компании не можат да го направат. Се по-
јавија и компании заинтересирани за инвестирање - сло вен-
ски те партнери сакаат да отворат фабрики во Валандово, по-
тоа имаме партнери од Индонезија, од Малезија. Сè ова е во 
функција на развој на македонската фармацевтска индустрија, 
во функција на пациентите, но и во однос на нови вра боту ва ња.

Колку квалитетни лекови произведуваат овие фабрики 
и дали тие се контролираат? Имено, од пациентите мо-
же да се слушне дека овој и оној лек не е така добар ка-
ко друг, што умеат да го кажат и медицински лица. Што 
значи  тоа, без да се рече дека ова е само "муа бет"?  

ЗАХАРИЕВ: Квалитетот на препаратите во РМ, кои се ре гу-
ларно регистрирани и кои ги пуштаме во промет, е зага ран-
тиран. Министерството за здравство со својот авторитет и ние 
како Биро за лекови гарантираме за нивниот квалитет. Кон тро-
лата е максимална. Интенција на Министерството за здравство 
е редовно да го проверува нивниот квалитет. Тоа ќе го пра ви-
ме и во наредниот период со земање мостра од аптеките и 
проверка на квалитетот. Првите несакани реакции, кои се при-
јавуваат кај нас, се мали, а тоа покажува дека нашите граѓани 
користат релативно безбедни препарати. Точно е тоа што го 
реков на почетокот дека сите можеме да направиме лекови, 
но не можеме да ги направиме подеднакво квалитетни. Сепак, 
нашите фабрики настојуваат да одржат високо ниво на про-
изводство. На пример, кај "Алкалоид" продажбата на стран-
ските пазари е околу 60-70 отсто, што покажува дека нивните 
препарати многу добро се вреднуваат, а тоа е доказ за нивниот 
квалитет.

Неодамна најуспешната фабрика "Алкалоид" во Бел-
град ја доби наградата "Златен супербренд" за висок 
ква литет... 

ЗАХАРИЕВ: "Алкалоид" настапува многу офанзивно на 
ст ранскиот пазар и мислам дека тоа е добро за нашата фар ма-
цевтска индустрија. Тоа се случува и со другите македонски 
фабрики. Светскиот фармацевтски пазар е огромен, каде има 
простор да се најде место за да ги извезуваме и нашите пре-
парати. Имаме добри производствени погони, добар стручен 
кадар и тие прават добри препарати. Горд сум што една наша 
компанија како "Алкалоид" го доби признанието за висок ква-

Македонија е рекордер во број на веледрогерии, има 
околу 120, од кои 10 се сериозни кога се во пра ша ње 
лековите.

Не можам да сфатам една "маалска" аптека да не ги 
знае своите пациенти, нивните потреби за лекови. Ќе 
дојде ден и ред кога во аптеките кафе ќе им варат на 
пациентите.
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литет "Златен супербренд", за лек на годината. Тоа е "Кафе ти-
нот" во неговите три форми - класичниот "Кафетин" против гла-
воболка, и против болки од различно потекло, потоа "Кафетин 
колд" кој се користи против настинки и сега "Кафетин мен-
струал". 

Пред неколку месеци Вие и министерот Селмани ги 
посетивте погоните за производство на лекови на оваа 
фабрика. Покрај пофалните зборови за неа, имате ли не-
кои забелешки?

ЗАХАРИЕВ: Контролата на производствениот процес кон-
тинуирано се спроведува од наша страна. Тоа се однесува и за 
"Алкалоид", и за "Реплек Фарм", и за сите фабрики за лекови. 
Дури ги посетуваме и странските компании кои прв пат ре ги-
стрираат лекови кај нас. Мораме да се увериме во технолошкиот 
капацитет и во стручниот профил на вработените кои изра-
ботуваат лекови. "Алкалоид" направи две модерни фабрики 
во државава, инвестираше огромни средства и мислам дека 
неговата нагорна линија е во тек. Задоволни сме од нив, но тоа 
не значи дека не треба да ги контролираме, напротив во ин-
терес и на "Алаклоид" и на другите компании е да вршиме по-
стојана контрола. Нашите граѓани заслужуваат фабриките да 
произведуваат квалитетни лекови. Морам да потенцирам де-
ка во технолошкиот процес на производство на лекови, од 
увозот на суровина до финалниот производ пред да се најде 
во аптеката, самите компании имаат процес на контрола која 
гарантира максимално квалитетни лекови. Особено се гор-
деам со тоа  што во нашата фармацевтска индустрија сè повеќе 
млади луѓе се вклучени во производствениот процес.   

Имате ли сознанија за одредени пратки на лекови кои 
илегално влегуваат во земјава? Што се случува кога ќе 
се откријат, односно дали постои можност за сузбивање 
на ваквата појава?

ЗАХАРИЕВ: Дефинитивно, Бирото за лекови, односно Ми-
нис терството за здравство, е цврсто решено, со сите рас по-
ложливи средства и механизми кои ни се на располагање во 
државава, да се сузбие секое недефинирано влегување на 

лек. Да се разбереме, квалитетот на лековите, нивната ста бил-
ност и ефикасност во голема мерка зависи од тоа како тие се 
про изведуваат, но и како се транспортираат, чуваат и скла ди-
раат. Ако не е запазена и една од овие компоненти, од така ка-
ко што пропишал производителот, лекот може да претрпи од-
редени промени, односно да се појават некои материи кои 
можат да бидат штетни по здравјето на пациентот. Нема сред-
ства, механизми кои ќе оправдаат вакво неодговорно од несу-
вање. Ако некои фармацевти тоа го прават заради некој ситен 
профит, ние ќе бидеме ригорозни и нема да има милост за ни-
кого. Тоа треба сите да го знаат. Со задоволство можам да кон-
статирам дека за седум месеци во аптеките се направени 460 
контроли. Ако на почетокот наоѓавме големи количества ле-
кови, кои имаа недефиниран влез од соседните земји - Гр ција, 
Србија, Бугарија, Косово, последните месеци тоа е ми нимално, 
ретко. Аптеките сфатија дека не се продавници и дека треба 
најпрофесионално да се однесуваат и да бидат во функција на 

Господине Захариев, Вие сте и претседател на Др жав-
ната комисија за дроги. Колку ова зло ја зафати маке-
донската популација?

ЗАХАРИЕВ: Имаме сериозен проблем кој е глобален. Вла-
дата ја усвои Националната стратегија за борба против дроги, 
формиран е Национален центар за следење на дроги. Др жав-
ната комисија сериозно се зафати со овој проблем. Тоа е зло 
на човештвото, во него се вртат огромни пари. Страдаат мла-
дите генерации. Тој проблем беше подеднакво третиран од 
здравствен, од социјален, од фамилијарен аспект, дури и од 
органите на прогонот, но сега тврдиме дека тоа е државен 
проблем, кој треба државата да го решава. Факт е дека Ма ке-
донија е интересна земја од два аспекта. Првиот е тоа што ова 
е транзитно подрачје на кое од Блискиот Исток многу лесно 
доаѓаат преработките од афионот. Во нашето опкружување се 
одгледува канабисот, а Македонија има идеални услови за 
одгледување на одредени видови суровини за производство 
на дроги. Кај нас, легалниот промет на супстанци кои се ко-
ристат како синтеза на синтетски дроги е максимално кон тро-
лиран и ние сме единствена држава на Балканскиот Полуос-
тров каде досега не е откриена фабрика за производство на 
синтетски дроги. Извештаите кои пристигнуваат од Меѓуна-
родниот борд се позитивни, но не можеме да бидеме задо-
волни зашто на територијата на РМ имаме повеќе од 8.000 
зависници. На овој план треба да работиме многу и морам да 
ги пофалам и Државната комисија и Царината затоа што се 
покажаа многу ефикасни. Со максимално посветување на 
државата на овој проблем мораме да го намалиме бројот на 
зависници, оние кои тоа веќе се да ги излекуваме и да ги 
вклучиме во системот на државата. 

Позитивната листа му е потребна на македонскиот 
пациент, а државата гарантира дека тие лекови ќе им 
бидат достапни на болните. Таа мора да биде производ 
на потребите на македонскиот пациент, како и на мож-
ностите на системот.

здравјето на болниот. Факт е дека има обиди да се внесат фал-
сификувани лекови во земјава, меѓутоа царинските служби 
мно гу успешно се справуваат со ваквите појави. От криен е 
шверц на успешен фалсификат - вијагра, каде беа за пле нети 
око лу 900 таблети. Нивната цена беше повисока од 10.000 
евра, но таа е ништо во однос на последиците кои би ги имале 
ако тој препарат се пуштеше во промет. Имаше обиди за фал-
сификување и на други препарати, меѓутоа навреме се от-
криени и повлечени. Тоа се прави на државната граница. Име-
но, на терен имаме средена состојба што покажува дека ефи-
касноста и нашата одлучност да се справиме со тој про блем 
дава резултати. Се надевам дека тој тренд ќе продолжи и на-
таму, така што во македонските аптеки граѓаните ќе знаат дека 
се наоѓаат само лекови со проверен и потврден ква литет.  

Скопските аптеки беа преплавени со таблети за ле ку-
вање бронхијална астма, за воспаленија и за кашлица 
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M еа инервју

ИЛЧО ЗАХАРИЕВ

со поминат рок? Има ли пријави за несакани дејства од 
одредени лекови и доколку ги има што се презема про-
тив увозниците или кон "чуварите" на ваквите лекови?

ЗАХАРИЕВ: Законот за лекови е многу ригорозен кога во 
некоја аптека ќе се најде лек со недефинирано потекло, без 
соодветна декларација, со непроверен квалитет, шверцуван 
препарат или фалсификат. Доколку на терен најдеме нешто 
такво - дилеми нема. Тие веднаш се запленуваат и се униш ту-
ваат. Во однос на лековите за бронхијална астма, факт е дека 
тие беа со пократки рокови, но не со изминати. Нема да до з-
волиме во аптеките да се пуштат препарати со сомнителен 
квалитет. Апсолутно, апелираме до граѓаните, доколку имаат 
такви сознанија или ако забележат нешто недефинирано, вед-
наш да се обратат до Бирото за лекови. Нашите телефони им 
се на располагање. 

ти и точно знам каква е состојбата со резервите. Покрај мене, 
потребно е и оние кои се на одговорни функции, моите сора-
ботници, претставниците на Фондот постојано да бидат при-
сутни во аптеките и да издаваат лекови, па да почувствуваат 
како е кога нема лек, а пациентот навистина има потреба од 
него. За хроничните болни не смее да нема лекови, граѓаните 
плаќаат придонеси и мораме да им дадеме квалитет во рам-
ките на постојната позитивна листа. И понатаму ќе бидеме на 
терен, можат да нè критикуваат, но само тоа ќе биде наш ко-
рек тор.

По Вашето назначување за директор на Бирото за ле-
кови, ги посетивте  аптеките и во една од нив неколку 
часа работевте како "фармацевт". Што беше мотивот и 
целта на овој Ваш потег?

ЗАХАРИЕВ: Уште во октомври навестивме дека постојано 
ќе бидеме на терен, ќе бидеме присутни таму каде што се па-
циентите. Не можеме од нашите кабинети да го видиме одне-
сувањето на фармацевтите кон пациентите, воедно и каква е 
состојбата со снабдувањето со лекови, доколку не се најдеме 
на лице место за и ние да се почувствуваме директно засег-
нати. Што значи тоа? Треба да бидеме пациенти, но малку и 
фар мацевти. Секој ден по еден час минувам во аптека. Тоа го 
правам за да видам дали пациентите се задоволни од нашето 
работење, дали има доволно лекови. Едноставно, граѓаните 
не треба да се грижат дали ќе има лекови. Тоа е наша работа. 
Лекови треба да има доволно. А фармацевтите треба да знаат 
дека постојано ќе бидат опсервирани. Од први до петти во ме-
сецот сите аптеки, кои имаат договор со Фондот за здрав стве-
но осигурување, се снабдуваат со лекови, добивам лагер лис-

Ваши се зборовите дека во генот на нашиот човек е да 
биде здрав и издржлив, затоа што е роден во поднебје со 
ретка и богата природа...

ЗАХАРИЕВ: Тоа е точно. Со векови нашиот народ се потпирал врз 
своите традиционални методи на лекување. Всушност, до пред 
Втората светска војна имаше малку аптекари и лекари во Ма ке-
донија, но затоа, пак, постоеше силна традиционална медицина. 
Вековното искуство на овие простори практично е слеано од 
сознанијата и од големите знаења од периодот на антиката. Она 
што Александар Македонски го донел до Ин дија, потоа арапската 
медицина преку Турција имала силно влијание на овие простори, 
исто така, и западните влијанија не биле мали,  присутна е и ста ра-
та македонска традиционална медицина, така што во Македонија 
се слеале многу искуства. Со сите тие вековни искуства на една 
територија, која од Бога е надарена со многу сончеви денови, со 
исклучително по вол на клима, со убави планини и полиња на кои 
успеваат повеќе од 3.000 растенија, нашиот народ има можности 
да дојде до оригинални, традиционални лекови за лекување. До-
сега сум подготвил околу 280 телевизиски емисии во делот на 
здрав ственото просветување. Сакам да  истакнам дека во при ро-
дата нè опкружуваат стотици лековити растенија, само треба да 
ги познаваме и можеме дома да направиме квалитетни лекови. 
Стилот на живеење, начинот на исхрана, користењето при род ни 
лековити ресурси кај нашиот народ го создал имунитетот. Овој 
народ не зависи многу од хемијата. Имено, добро е во аптеките 
да има лекови, но убаво е и своето здравје да го не гуваме ко рис-
тејќи ги природните лековити ресурси со кои Ма кедонија изо би-
лува. Ова е и порака до граѓаните да излезат во природа,  да на-
берат чај, еве сега цвета ајдучката трева, по тоа кантарионот, мај-
чината душица, нането, камилицата, чае ви кои мора да ги има во 
секоја домашна аптека.   

Дали се соочивте со ситуација пациент да побара од-
реден лек, а во аптеката да го нема?

ЗАХАРИЕВ: Многу е непријатно кога аптеката ги нема ос-
новните препарати. На пример, препарат за зголемен при ти-
сок, кој чини 30 денари. Можам да сфатам да нема скапи пре-
парати, но евтини - е тоа не можам. Не можам да сфатам една 
"маалска" аптека да не ги знае своите пациенти, нивните по-
треби за лекови. Реков дека ќе дојде ден и ред кога аптеките 
кафе ќе им варат на пациентите. Аптеките  веќе се мотивирани 
да им се посветат на болните. Пораката е многу јасна, нема да 
толерираме неодговорност во фармацијата. 

Често пати граѓаните не можат да ги најдат лековите за 
кои имаат рецепт, односно им се кажува дека лекот го 
нема на рецепт, но приватно може да се купи. До кога 
вака?

ЗАХАРИЕВ: Од 1 мај, со вклучувањето на околу 500 аптеки 
во системот на Фондот кога е во прашање позитивната листа, 

Во државава има доволно лекови. Како Биро за Во државава има доволно лекови. Како Биро за 
лекови одговорни сме да има лекови и од лекови одговорни сме да има лекови и од 
позитивната и од негативната листа.позитивната и од негативната листа.
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тој проблем се надминува. Инаку, во државата има доволно 
лекови. Како Биро за лекови одговорни сме да има лекови и 
од позитивната и од негативната листа. Значи, да има доволно 
во нашата фармацевтска индустрија, која работи во три сме-
ни, веледрогериите да имаат доволно резерви кои во секое 
време ќе им бидат достапни на крајните потрошувачи - па-
циентите, а да има и доволно лекови во аптеките. Сигурно де-
ка во делот на позитивната листа се зголемени средствата и 
добрите рационални нарачки, а и системот на плаќање по ус-
луги ќе доведе до 90 отсто задоволство кај пациентите. Мо-
жеби ќе се јават и одредени реакции од страна на болните, но 
досега имавме обратен случај - 10 отсто задоволни, а 90 отсто 
незадоволни. Имаше и оправдани реакции. Ако некој цел жи-
вот издвојувал за здравствено осигурување, кога ќе се најде 
во ситуација да доживее, на пример, мозочен удар или заболи 
од дијабет или, пак, од некоја друга болест, нормално има пра-
во да бара соодветна терапија и да ја добие во првата аптека 
која е во близина на неговото живеалиште. 

Господине Захариев, од 1 до 5 во месецот честа слика 
беше и сè уште е редицата пациенти во аптеките. Таму 
се создаваше метеж пред шалтерите, и по некол куча-
сов но чекање некои од нив остануваа без потребниот 
лек?

ЗАХАРИЕВ: Тоа се случуваше само во Скопје. Во внатреш-
носта на државава не е така. Уште минатата година повеќе ап-
теки беа вклучени во системот на Фондот. Формирањето по-
требни количества беше многу порационално. На пример, во 
Штип немаше дефицитарност затоа што имаше добро ор гани-
зирана фармацевтска служба. Во Скопје имавме такви про бле-
ми. Пораката до пациентите е да комуницираат со ап теките, а 
фармацевтите ќе треба да го покажат својот огромен стручен 
потенцијал, да им се посветат на пациентите за тие правилно 
да се лекуваат. 

Министерот Селмани истакна дека аптеките несоод-
ветно планираат и нарачуваат лекови, што се должи на 
монополот кој владееше, за кого тој даде ветување де-
ка ќе му се види крајот. На хартија ова веќе го има, но 
што е со реалноста?

ЗАХАРИЕВ: Од нашите луѓе на теренот, од реакциите на па-
циентите, констатиравме дека нарачката на лекови во ап те-
ките не соодветствува со реалните потреби на болните. Како 
држава и како здравствени власти не смееме да дозво лиме во 
одредена аптека, парите и нејзиниот буџет да бидат поврзани 
во пет-шест скапи лекови, а да ги нема основните. Овој про-
блем го лоциравме уште во септември или октомври, бидејќи 
работевме интензивно. Сега воведената промена директно ќе 
ја почувствуваат пациентите. Гарантирам дека снаб деноста со 
лекови, бројот на услуги рапидно ќе се зго лемат, така што 
болните ќе бидат многу позадоволни. Верувам дека ќе се на-
малат сите незадоволства од аптеките. Треба мал ку време да 
се адаптираат приватните аптеки кои прв пат се вклучени во 
системот на Фондот и кои прв пат издаваат ле кови од по зи-
тивната листа. Но, мислам дека тоа брзо ќе се надмине. Крајна 

цел, како што најави и министерот Селмани, ни е да имаме за-
доволни пациенти. Тоа постојано ќе го сле ди ме и нема да до-
зволиме било какви импровизации во делот на снабдувањето 
со лекови.  

Веледрогериите ни се слаба страна. Каква е соработ-
ката со нив и како би ги класифицирале, односно како 
би го окарактеризирале нивното однесување и начин 
на работа?

ЗАХАРИЕВ: Веледрогериите се стратешки партнери на ма-
кедонскиот здравствен систем. Ние сме сервис и на индус три-
јата, и на веледрогериите, и на аптеките. Наша цел е на веле-
дрогериите да им овозможиме полесен влез на лековите во 
државава. И тоа го правиме преку практикување на увозни 
доз воли, кои се издаваат за еден ден. Значи, многу брзо и екс-
педитивно. Кај нас веќе нема да има интервенции и ургенции. 
Јас не ги познавам директорите на веледрогериите. Маке-
донија е рекордер во број на веледрогерии, има околу 120, од 
кои 10 се сериозни кога се во прашање лековите. Имаме доб-
ра соработка и мислам дека и тие се задоволни од нашиот од-
нос кон нив. Во нивните магацини има доволно лекови и овие 
10 веледрогерии работат според високи стандарди за скла-
дирање и чување и за соодветна дистрибуција на лековите. Ги 
контролираме и досега за нив немаме  никакви забелешки во 
делот на доброто складирање на лековите. 

На почетокот наоѓавме големи количества лекови со 
недефиниран влез од соседните земји, Грција, Србија, 
Бу   гарија, Косово, а сега тоа е минимално. Аптеките сфа-
тија дека не се продавници и дека треба најпро фесио-
нал но да се однесуваат и да бидат во функција на здрав-
јето на болниот.

Што е со позитивните листи? Постојано се менуваат та-
ка што граѓаните тешко можат во нив да се снајдат...

ЗАХАРИЕВ: Напротив, позитивната листа не е сменета уш-
те од 2004 година. Каква позитивна листа ќе имаме такво ќе ни 
биде и националното здравје. Позитивната листа му е потреб-
на на македонскиот пациент, а државата гарантира дека тие 
лекови ќе им бидат достапни на болните. Социјалната состојба 
во државата е тешка, 40 отсто од населението практично е не-
вработено, а многумина вработени навреме не добиваат сини 
картони... Сепак, позитивната листа гарантира дека сите па-
циенти, без разлика на нивниот социјален статус, местото на 
живеење и степенот на пружената здравствена заштита, можат 
да ги земат своите лекови. Позитивната листа мора да биде 
производ на потребите на македонскиот пациент, второ на 
можностите на системот, и можам да кажам дека најголеми 
реакции оправдано има токму од граѓаните - пациенти кога е 
во прашање оваа листа, особено во делот кога одреден лек ќе 
премине на негативната листа. Тогаш пациентот навистина со 
право реагира! Зошто? И тогаш кога ќе ставиме нови лекови 
на позитивната листа треба да образложиме зошто. Добрите 
медицински, фармацевтски, фармаколошки и економски кри-
териуми се основните предуслови за самите препарати, со 
што се создаваат можности за проширување на позитивната 
листа. Сега Комисијата интензивно работи и верувам дека 
наскоро ќе има резултати. 


