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Нови лијекови на рецепт
Поштовани осигураници,
Нова Листа лијекова који се издају на рецепт Фонда здравственог осигурања РС почела је да се примјењује од 15.
марта, а на њој се налази 12 нових лијекова комерцијалних назива које можете подизати на рецепт. Фонд је у
сарадњи са струковним удружењима доктора, али и са вама, нашим осигураницима, кориговао Листу лијекова и
увео нове лијекове које више не морате да плаћате у пуним цијенама.
Настојали смо да овим измјенама Листу лијекова што више прилагодимо потребама осигураника, што смо, надамо
се, и постигли. Наш циљ је да свака новина коју уводимо у систем обавезног здравственог осигурања буде у вашу
корист. Због тога свакодневно анализирамо пакет права из здравственог осигурања, слушамо ваше потребе и
сугестије, јер желимо да сви заједно градимо бољи здравствени систем.

Који су нови лијекови на Листи А?

Од 15. марта се на Листи А налази шест нових лијекова
генеричких назива. То значи да сада осигураници за ове
лијекове, ако су ослобођени плаћања партиципације, неће
плаћати ништа уколико се опредијеле за лијек са референтном
цијеном. Осигураници који плаћају партиципацију за лијек са
референтном цијеном платиће само партиципацију у износу од
10 одсто цијене лијека, док су раније плаћали пуне цијене ових
лијекова.

Напомена: Доктори породичне медицине су
дужни да осигуранику пропишу лијек
генеричког назива, при томе, не сугеришући
му лијек ниједног произвођача. Обавеза
запослених у апотеци је да осигуранику
објасне који је лијек референтан, односно,
који има најнижу цијену коју у потпуности
финансира Фонд и за који неће морати да
плати доплату. Уколико осигураник инсистира
на скупљем лијеку (истог састава, дозе и
облика), одређеног произвођача, у апотеци су
му дужни објаснити да ће за тај лијек платити
поред партиципације и доплату, тј. разлику у
цијени у односу на референтни лијек.

Нови лијекови на листи А:

1

Генерички назив лијека

Врста обољења

Референтни лијек
(комерцијални назив)

Партиципација

Indakaterol 300 mcg

Лијек за лијечење хроничних
опструктивних болести
плућа

Onbrez

6,20 КМ

Indakaterol 150 mcg

Лијек за лијечење хроничних
опструктивних болести
плућа

Onbrez

6,20 KM

Alklometazon

Лијек за лијечење кожних
болести

Alfoderm

0,49 KM

Levonorgestrel-etinilestradiol

Хормонски контрацептиви

Legravan

0,28 KM

Ulipristal

Хормонски контрацептиви

Ellaone

4,60 KM

Tiotropijum

Лијек за лијечење хроничних
опструктивних болести
плућа

Spiriva

7,80 KM

За лијечење
кардиоваскуларних болести

Accupro

0,77 КМ

Kvinapril ( 10 mg)

За лијечење
кардиоваскуларних болести

Accupro

1,08 КМ

Kvinapril ( 20 mg)
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Нови лијекови на рецепт
За које лијекове је
проширена индикација?

Који су нови лијекови на Листи Б?

На листи Б се од 15. марта налази пет нових лијекова генеричких назива.
За лијекове са ове Листе сви осигураници (без изузетка) плаћају
партиципацију у износу од 50 одсто референтне цијене лијека.
Нови лијекови на листи Б:

Генерички
назив лијека

Врста
обољења

Dipiridamolacetilsalicilna
kiselina
Klopidogrel –
acetilsalicilna
kiselina
Diosmin

За превенцију
можданог удара

Nistatin-nifuratel

Dutasteridtamsulozin

Референтни
лијек
(комерцијални
назив)
Aggrenox

Партиципација

18,54 КМ

За превенцију
можданог удара

Duoplavin

21,75 КМ

Хронична венска
инсуфицијенција

Phlebodia

12,95 КМ

За лијечење
генитоуринарног
система
За лијечење
генитоуринарног
система

Macmiror

9,92 КМ

Duodart

26,41 КМ

На приједлог Удружења родитеља
дјеце обољеле од мукополисахаридозе, дијететски препарати
(нутридринк и нутринидринк) се
сада
могу
прописивати
и
обољелима
од
мукополисахаридозе тип 3, док су се раније
прописивали само обољелим од
цистичне фиброзе.
И ови препарати се налазе на
листи А, што значи да су за дјецу
до 15 година бесплатни, односно у
потпуности их финансира ФЗО РС.
Такође, осим нових лијекова,
дошло је и до уврштавања нових
доза и облика појединих лијекова.
Рецимо, раније је на листи А лијек
који осигураници користе за
нервни систем (окскарбамазепин)
постојао само у облику сирупа,
док је сада осигураницима овај
лијек доступан и у таблетама, и то
у дозама од 300 и 600 милиграма.

Шта осигураници добијају уврштавањем нових лијекова на Листу лијекова?
Захваљујући овим новинама осигураници ће сада издвајати много мање новца за ове лијекове. Раније су
осигураници лијекове који су сада уврштени на Листу плаћали у пуној цијени, јер их Фонд није финансирао, док
ће сада плаћати само партиципацију, уколико нису ослобођени ове обавезе.
Примјера ради, прије 15. марта осигураници су лијек индакатерол (за лијечење хроничних опструктивних
болести плућа) у зависности од апотеке плаћали у пуној цијени у износу од око 74 КМ, а сада ће за њега само
платити партиципацију у износу од 6,20 КМ. Конкретно, на овом лијеку осигураник може да уштеди 67 КМ.
Кућни буџет осигураника ће бити значајно растерећен захваљујући и томе што се поједини лијекови који су се
раније налазили на Листи Б, од 15. марта налазе на Листи А. Ријеч је о лијековима за лијечење хроничних
опструктивних болести плућа и за кардиоваскуларне болести. Раније је партиципација за ове лијекове износила
50 одсто, а сада 10 одсто за оне осигуранике који нису ослобођени плаћања ове обавезе. Примјера ради, за
лијек тиотропијум сада ће партиципација бити 7 КМ, а раније, док се налазио на Листи Б, она је износила 39 КМ,
односно осигураници су га плаћали скупље за чак 32 КМ.
Будите слободни и упутите нам ваше приједлоге, идеје, критике, сугестије, јер нам је циљ исти –
имати задовољне кориснике здравствене заштите.
С поштовањем,

Ваш Фонд здравственог осигурања РС
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