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Што е Фармабренд Нова?
• Асоцијација на 12 членки, претставници на 

странски производители на иновативни лекови 



Што е Фармабренд Нова?

Ги здружува претставниците на 
иновативните фармацевтски 

компании присутни во 
Македонија

Го претставува гласот на 12 
иновативни фармацевтски 
компании кои обезбедуваат 
> 90% од иновативните лекови 
регистрирани во Македонија





Нашата улога и мисија во Македонија
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Дополнителна вредност на 
иновативните лекови

Иновативни 
лекови

Дополнителна вредност 
за пациентите

• Подобар исход за здравјето

• Подобар квалитет на живот

• Полесна апликација

Дополнителна 
вредност за 
општеството

• Заштеди во целокупниот 
третман на болеста

• Зголемена терапевтска 
предност

• Враќање на луѓето на 
продуктивен живот







Импликации
(една област како пример)

Reference: http://apps.who.int/gho/data/node.main.A864

+7%

+9%

СЗО: Стапка на смртност од карцином 2000 vs. 2012





Cancer Atlas Data: смртност од сите видови 
карцином 2012

10 countries 
with the highest 
Cancer 
mortality in the 
world

Reference:  www.canceratlas.cancer.org
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Смртност од сите видови карцином (без non-melanoma карцином на 
кожа), 2012; последните 10 места: 175-184
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Земји со највисока смртност од карцином во светот



Globocan 2012: 
Смртност од карцином во  Европа.

1 Hungary 152.1
2 Serbia 147.8
3 Macedonia 141.6
4 Montenegro 139.0
5 Croatia 136.7
6 Poland 131.0
7 Lithuania 129.0
8 Latvia 128.8
9 Romania 127.1

10 Slovakia 125.8
11 Slovenia 125.4
12 Denmark 124.9
13 Russian Fed. 122.5
14 Czech Republic 121.7
15 Belarus 120.6
16 Bulgaria 120.5
17 R of Moldova 120.3
18 The Netherlands 117.0
19 Belgium 116.2
20 Ukraine 113.9
21 Albania 112.4
22 United Kingdom 110.0
23 Ireland 108.4
24 France 107.9
25 Estonia 104.6
26 Austria 103.5
27 Italy 101.8
28 Germany 100.8
29 Norway 99.3
30 Portugal 99.0
31 Greece 98.6
32 Spain 98.1
33 Luxembourg 96.9
34 Bosnia Herz 95.1
35 Switzerland 92.5
36 Sweden 92.2
37 Malta 89.5
38 Iceland 87.7
39 Finland 86.1
40 Cyprus 78.4



World health statistics. World Health Organization 2014 (Data for 2011)

+24%+43%

Здравствени трошоци на 
државите, по глава на жител 



Потрошувачка за лекови како % од 
вкупниот здравствен буџет

OECD Health Data 2011; IMS Health Data 2014



Трошоци на ФЗОМ за лекови
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Трошоци за лекови во секундарна и терциерна здравствена заштита

Drug expenditures in sec and tert healthcare Drug expenditures in sec and tert healthcare GWT

NHIF and healthcare institutions budget realization reports for 2009, 2010, 2011, 2013 and Jan-Nov 2014
http://www.fzo.org.mk/default.asp?ItemID=9A358208C6BD144FAC0949B83CC94096 

Трошоци за 
здравство

% vs претходна 
година

Трошоци за 
лекови

% vs претходна 
година

% од здравств. 
трошок

2010 389'624'794      3.5% 82'716'009      2% 21%

2011 412'523'781      5,5% 80'311'179      -3% 19%

2012 421'757'000      2.35% 80'036'309      0% 19%

2013 430'617'180      2% 82'117'274      3% 19%

2014 448'146'029      4% 73‘940'864      -11% 16.5%

2015 469'769'950                  4.8% 70'782'524 -4% 15%



Трошоци за здравство во РМ.

• Трошоци за здравството

како % од БДП

Извор: World Development Indicators, World Bank;  Eurostat, EU

-Трошоци за здравство~ 390 мил. €
(<200 € по жител)
-Трошоци за здравство (2015) 
4,28% од БДП
-Трошоци за здравство-13,8% од 
вкупен буџет на Владата (најниско 
за последните 7 години)
- Трошоци за здравство во јавен 
сектор 68,9 % од вкупен трошок за 
здравство
- Трошоци за лекови на товар на 
државата во 2015 - 36 мил. €
Константно намалување на % 
на трошоци од здравствениот 
буџет на лекови од 2010 (од
21% во 2010 до 15% во 2015)

*Прикажаните вредности се приближни 
* Извор: www.fzo.org.mk; www.stat.gov.mk ; www.finance.gov.mk



Можни решенија

Пристап 
до нови 
лекови

Зголемување на % на трошоци за 
лекови во рамките на здравствениот 
буџет

Инвестирање на заштедите од 
снабдување во нови, иновативни лекови

Постоење на активна и подобрена регулација на 
рефундирањето
(Комерцијални договори…)

Дополнителни извори на финансирање –
ЗДРАВСТВЕН ДЕНАР



Можни решенија.

Партнерство

Доверба

Дијалог

Градење на 
модерен и 
одржлив 

здравствен 
систем во РМ

Пациентски
организации и 

здруженија
Здравствени
власти

Здравствени
работници

Фарамацевтска 
индустрија



Нашата визија

• Поддршка на визијата за модерен, 
одржлив здравствен систем во Македонија

Сакаме систем кој: 

- ќе им овозможи на сите пациенти еднаков и 
навремен пристап до најсовремените и 
најбезбедни лекови, исти какви што имаат и 
пациентите од ЕУ и регионот, како 
дополнување на современата дијагностичка 
технологија  



Нашата визија

• Сакаме систем кој: 

- ќе поддржува иновации, реално согледувајќи го 
балансот помеѓу придобивката и ризикот

- ги овластува граѓаните (граѓански права-ЕУ 
законодавство) да донесат информирана одлука за 
своето здравје 

- ќе осигура почитување на врвни стандарди во 
снабдувањето со лекови 



Нашата визија

• Поддршка на креаторите на здравствената 
политика преку балансирање на буџетот да 
обезбедат здрава и продуктивна работна сила 

• Да ја покажеме нашата одговорност и 
лидерство во промовирање на одговорното 
работење преку практикување на 
транспарентност и етика во локалното 
работење



Кои се нашите заложби?

• Подобрен пристап на пациентите до 
иновативната терапија преку:

- регулиран и контролиран систем од страна на                 
државата кој ќе овозможи навремена примена на     
иновативните лекови

- понатамошно усогласување на постоечката
регулатива за да се осигура примена на ефикасна и 
безбедна терапија

- пристап на здравствените работници до новините 
во терапијата преку пренесување на медицински 
сознанија 



Кои се нашите заложби?

• Пренесување на знаењето и искуството на 
совесен и одговорен начин во нашата 
земја

- да бидеме солиден и доверлив партнер на 
здравствените авторитети во унапредување на 
здравствениот систем

- доверлив партнер на пациентите и нивните 
организации за ефикасен и безбеден третман, 
контролиран систем на дистрибуција и медицински 
информации за подобар квалитет на животот.



Етика и транспарентност

Однесување за пример кој ќе им служи 
на здравствените власти како референца 

за споредба

Придонес со допонителна 
транспарентност за просперитет на 

здравствениот систем

Лидери во стандардите за медицинска 
промоција



Нашите заложби

• Етички кодекс на однесување потпишан 
од членките на Фармабренд Нова во 
Македонија

 Саморегулација и контрола на работењето, 
локално

 Подигање на стандардите не само на иновативните 
компании туку и на целата фармацевтска 
индустрија



Нашите заложби

• Номинација за членство на Фармабренд 
Нова во EFPIA

 Членство во европската федерација

 Дополнителна мониторинг и гаранција од EFPIA за 
транспарентност и етичност во работењето

 Поголем пристап до иновативните терапии 
достапни за пацентите во ЕУ   



Нашите заложби

• Заложба локалните закони да ја воведат 
транспарентноста и етичноста во 
работењето во фармацевтската индустрија 
со здравствената заедница, здравствените 
авторитети,здруженијата на пациентите и 
Владата

 Регулирање на фармацевтскиот пазар, заштита на 
правата на пациентите



Што можете да очекувате од 
Фармабренд Нова?

• Промоција на правото на сите пациенти да имаат 
пристап до иновативната терапија која ќе им 
овозможи најсоодветен третман, како и пациентите во 
ЕУ

• Промоција на сите предности на ефикасност и 
безбедност кои ги нуди иновативната терапија, 
поддржано со медицински докази

• Промоција на транспарентност и етика во 
работењето, преку сопствениот пример



Се работи за подолг, поздрав, попродуктивен и поквалитетен 
живот за луѓето, што ќе допринесе на локалната економија и 

БДП



• Прашања

Ви благодарам


