
Во април 2014 година беше 
објавен тендерот за набавка на 
антриретровирусна терапија 
од страна на ЈЗУ Клиника за 

инфективни болести и фебрилни состојби. 
Тендерот ќе биде отворен до 2 јуни 2014 
година. За овогодинешната набавка на 
терапијата ќе се користи новиот, зголемен 
буџет за антиретровирусни лекови и 
тестови за следење на инфекцијата од 
Програмата за заштита на населението 
од ХИВ/СИДА на Владата на РМ во износ 
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1. ЛОТ 1 делив

Генеричко 
име – INN

Фармацевтска 
дозирана 

форма

Месечно 
пакување и 

јачина

Количина Број на 
планирани 
пациенти

1
tenofovir 
disoproxil 
fumarate

таблети 30x300mg 195 кутии 10

2 Nevirapine таблети 60x200mg 133 кутии 18

3 Efavirenz таблети 30x600mg 462кутии 41 

4 Ritonavir капсули/
таблети 100 mg

48 кутии 
(30 tbl 
kutija)

4

5 lopinavir+
ritonavir таблети

120x 
(200mg + 

50mg)
283 кутии 30

6 Atazanavir капсули 30x300mg / 
60x150 mg 36 кутии 3

7 Darunavir таблети 60x600mg 
/120x300mg 72 кутии 6

8 Raltegravir таблети 60x400 mg 24 кутии 2

9 Etravirine таблети 60X200 mg 36 кутии 3

10 ganciklovir aмпули 500мг 84 ампули

11 Valganciklovir таблети 60х450мг 24 кутии

  ЛОТ 2   Делив

Комбинации на фиксни дози Количина
Број на 

планирани 
пациенти

1 lamivudine  + 
zidovudine

таблети 60x(150mg + 
300mg) - 

2 
таблети

600 
кутии

69

2 tenofovir + 
emtricitabine

таблети 30x(300mg + 
200mg) 

1 таблета 360 
кутии 

22

3 tenofovir + 
emtricitabine 
+ efavirenz

таблети 30x(300mg + 
200mg + 600 

mg) 

1 таблета 513 
кутии

22

4 tenofovir + 
emtricitabine 
+ rilpivirine

таблети 30x(300mg + 
200mg + 25 

mg) 

1 таблета 24 кутии 1

ЛОТ 3 Делив

Педијатриски форми Количина
Број на 

планирани 
пациенти

1 Lamivudine Орален раствор 10мг/мл 88 flasicki 
(100ml) 1

2 Zidovudine Орален раствор 10мг/мл 198 flasicki 
(100ml) 1

3 lopinavir+
ritonavir Орален раствор 80мг + 20мг/мл 72 flasicki 2

4 Nevirapine Орален раствор 10mg/ml 120 flasicki 1

5 Efavirenz капсули 50 mg     73 кутии 1

од 17,5 милиони денари. За споредба, 
минатата година овој буџет изнесуваше 
само шест милиони денари. Од овие 
17,5 милиони денари, 16 милиони 
денари се наменети за набавка на 
антиретровирусни лекови, а 1,5 милиони 
се за набавка на тестови за следење на 
одговорот на терапијата. Како резултат 
на зголемениот буџет, се зголеми и бројот 
на тераписки можности вклучени во 
тендерот за набавка на АРТ за третман на 
ХИВ. 

Исто така, на 24 февруари 2014 година, 
беше објавен и тендерот за набавка на 
имонолошки и виролошки тестови за 
следење на ХИВ-инфекцијата. Тендерот 
беше отворен до 24 март 2014 година. Се 
очекува тестовите секој момент да бидат 
испорачани на Клиниката.

Во прилог следи спецификацијата 
од тендерот за лекови (преземена онака 
како што е објавена во тендерската 
документација).

Антиретровирусни лекови 

АНТИРЕТРОВИРУСНИ 
ЛЕКОВИ И 
ТЕСТОВИ ЗА 
СЛЕДЕЊЕ НА ХИВ 
ИНФЕКЦИЈАТА



Споредено со минатогодишниот 
тендер, оваа година може да се забележи 
тенденција на зголемување на бараната 
количина на лекот tenofovir, наспроти 
намалување на лекот zidovudine. Имено, 
додека соодносот на овие два лека 
минатата година бил 67% застапеност 
на лекот zidovudine, во единечна доза 
и во фиксни комбинации, наспроти 
33% застапеност на лекот tenofovir, 
оваа година тој сооднос изнесува 35% 
наспроти 65% во корист на tenofovir. 
Лекот zidovudine од поодамна не се 
препорачува како прва линија на 
терпија во европските и други светски 
протоколи за лекување, поради 
несаканите ефекти кои може да ги 
предизвика, како на пример анемија, 
липодистрофија итн. Дополнително, 
забележливо е отсуството на лекот 
abacavir во овогодинешниот тендер, иако 
тој е еден од најупотребуваните основни 
лекови според европските и светските 
протоколи. Иако овој лек беше набавен 
со минатогодишниот тендер, немаме 
информации дека некој пациент воопшто 
го употребувал. Исклучувањето на лекот 
abacavir од тендерот веројатно се должи 
на недостапноста на соодветни скрининг 
тестови за минимизирање на ризикот од 
евентуална сериозна алергиска реакција 
од овој лек.

Исто така, оваа година може да се 
забележи зголемување на бројот на 
побарани кутии на фиксни комбинации, 
односно оваа година тој број изнесува 
1500 кутии, наспроти минатогоднишната 
количина од 1100 кутии. Ова е 
битно поради фактот дека фиксните 
комбинации значително го олеснуваат 
придржувањето на пациентите до 
терапијата. 

Здружение за поддршка на луѓето што живеат со 
ХИВ – ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје

„Дебарца“ 56-4, 1000 Скопје / тел.: 076 350 340 / 
e-mail: zaedno.posilni@hera.org.mk

Овој информатор за состојбите со пристапот до терапијата за ХИВ е 
подготвен од Здружението за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – 
ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје. Тој има цел да ги информира сите вклучени 
страни, особено надлежните институции и донесувачите на одлуки, и 
јавноста, за постоечките проблеми и предизвици во обезбедувањето 
континуирана антиретровирусна терапија и здравствена грижа за луѓето 
со ХИВ и да посочи на можностите за нивно надминување.

Поддржано од:

Неизвесен исход до 
завршувањето на тендерот

Судејќи од минатогодишното 
искуство, Македонија плаќа драстично 
пониски цени за антиретровирусни 
лекови споредено со другите земји од 
регионот. Тое се должи на фактот што 
најголемиот дел од лековите немаат 
одобрение за ставање во промет во РМ 
и беа набавени како генерички лекови 
кои на светскиот пазар имаат драстично 
помали цени, односно повторно беа 
набавени по принципот на интервентен 
увоз. Се надеваме дека оваа година нема 
да се повтори ситуацијата од минатата 
година, кога поради недоволниот буџет 
не беше набавен дел од лековите кои беа 
побарани со тендерот и беа предвидени 
за терапија на неколку пациенти со ХИВ. 
Со минатогодишната набавка на АРТ, 
беа набавени лекови во износ од 5,5 
милиони денари, додека недостасуваа 4,5 
милиони денари за да се комплетираат 
потребите на Клиниката за третман на 
лицата кои живеат со ХИВ. Но, и покрај 
значителното зголемување на буџетот 
за набавка на АРВ лекови и тестови за 
следење на инфекцијата оваа година, 
тешко е да се предвиди вкупниот износ 
на набавката, поради тоа што најголем 
дел од антиретровирусните лекови не се 
регистрирани и немаат одредена цена 
во Република Македонија. Останува 
да видиме каков ќе биде исходот од 
тендерот во однос на покривањето на 
целосните потреби, како и во однос на 
цените што би се постигнале. Споредено 
со цените на антиретровирусните 
лекови во регионот, вкупниот износ 
на оваа набавка би можел и двојно да 
ги надмине проектираните средства. 
Треба да се истакне дека буџетот за 

ЛЕКОТ ZIDOVUDINE 
ОД ПООДАМНА НЕ 
СЕ ПРЕПОРАЧУВА 

КАКО ПРВА ЛИНИЈА 
НА ТЕРПИЈА ВО 

ЕВРОПСКИТЕ И ДРУГИ 
СВЕТСКИ ПРОТОКОЛИ 

ЗА ЛЕКУВАЊЕ, ПОРАДИ 
НЕСАКАНИТЕ ЕФЕКТИ 

КОИ МОЖЕ ДА ГИ 
ПРЕДИЗВИКА

БУЏЕТОТ ЗА НАБАВКА 
НА АРВ ЛЕКОВИ Е 
ИСКЛУЧИТЕЛНО 
ВАРИЈАБИЛНА 
КАТЕГОРИЈА, 

ОСОБЕНО ЗАТОА ШТО 
ПРОЕКЦИЈАТА НЕ СЕ 

ТЕМЕЛИ НА ДЕТАЛНА 
АНАЛИЗА И ПРЕСМЕТКА 

НА ТРОШОЦИТЕ ЗА 
ЛЕКОВИТЕ

набавка на АРВ лекови е исклучително 
варијабилна категорија, особено затоа 
што проекцијата не се темели на детална 
анализа и пресметка на трошоците за 
лековите. За жал, праксата и понатаму 
останува единствена релевантна 
основа за анализа со цел да се изготви 
проекција за потребните средства за 
следната година, особено кога се работи 
за лекови што не се регистрирани, па 
оттаму немаат официјална цена во РМ. 
Сепак, покрај праксата, во ваков случај 
би било логично и неопходно да се 
земат предвид цените во референтните 
земји според Методологијата на 
Министерството за здравство – Бирото 
за лекови за одредување на цените на 
лековите. 

НАБАВКА НА ОПРЕМА ЗА 
ГЕНОТИПИЗАЦИЈА НА ХИВ

 
Според информациите што ги 

добивме од директорот на Клиниката 
за инфективни болести, се предвидува 
набавка на опрема за генотипизација 
на ХИВ. Имено, со оваа опрема ќе се 
овозможи утврдување на евентуални 
гени на резистентност на вирусот 
кон одредени лекови, а со самото 
тоа и одредување на оптималната 
терапија за секој пациент. Според она 
што беше потврдено на состанокот 
на Националниот координативен 
механизам, одржан на 25 февруари 
2014 година, 40% од трошоците за 
новата апаратура се обезбедени преку 
проектот поддржан од Глобалниот фонд 
со пренамена на заштедени средства за 
која веќе е добиено одобрение, додека 
60% се кофинансирани од буџетот на 
Клиниката за инфективни болести.

К.Б.


