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Вовед

Третманот на хепатит Ц инфекцијата е 

јавно здравствен проблем. Третманот на 

хепатит Ц инфекцијата е и човеково право.

Република Македонија повеќе години има 

искуство во третманот на оваа инфекција 

со моно, а сега и со двојна терапија. Иако 

таа е возможна, сепак, сè уште е ограничен 

пристапот за сите оние на кои им е потребна.

До 2012 година, само Фондот за 

здравствено осигурување преку Клиниката 

за инфективни болести и фебрилни состојби, 

Клиниката за гастроентерохепатологија и 

некои инфективни одделенија при општите 

болници обезбедува средства за третманот 

за хепатит Ц.

Од 2012 година, па до крајот на 2016 

година, трошоците за лекување на оваа 

инфекција кај 47 корисници на дроги ги 

поддржува и Глобалниот фонд за борба 

против СИДА, туберкулоза и маларија.

Дали е ова доволно?

ХОПС организираше конференција со 

присуство на засегнати страни на тема  
„Достапност на третманот за хепатит Ц за 
корисници на дрога во РМ – добри практики 
и предизвици “ со цел подигнување на 

свесноста за потребата од широко достапен 

третман на оние на кои им е потребен и 

придобивките од инвестирањето во овој 

третман.
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Препораки за третманот на Хепатит Ц од СЗО 
(Светска здравствена организаицја)

Во последната публикација на Светската 

здравствена организација од април 2014 година 

– Насоки за скрининг, грижа и третман на лицата 

со хепатиот Ц инфекција се дадени следниве 

препораки:

Промоцијата на човекови права и еднаков пристап 

до тестирање и третман се главни водечки принципи 

во овие препораки.(37)

Пристапот до здравствена заштита е основно 

човеково право и важи подеднакво за сите мажи, 

жени и деца, независно од нивниот род, раса, 

сексуална преференца, социоекономски статус 

или практики во однесувањето, вклучувајќи ја и 

употребата на дроги. (37)

Во земјите со среден и со висок развој, најголем 

дел од инфекции со хепатит Ц се случуваат 

меѓу лицата кои инјектираат дроги (ЛИД) и кои 

употребуваат нестерилен прибор за инјектирање 

и заразени раствори од дроги. Од проценетите 16 

милиони луѓе во 148 земји кои активно инјектираат 

дроги, 10 милиони се заразени со хепатит Ц. 

ЛИД, кои се заразени со хепатит Ц, се во поголем 

ризик од смртност како одраз на инјектирањето 

на дроги (интравенската употреба на дроги), 

нискиот социоекономски статус, слабиот пристап до 

здравствена заштита и факторите на средината. (27)

Дополнителна добивка од третманот на ЛИД е тоа 

дека со третманот на инфекцијата со хепатит Ц се 

превенира и се намалува преваленцата на хепатит Ц 

инфекцијата во оваа популација. (65)

Третманот за хепатит Ц инфекцијата е ефикасен 

и економски исплатлив меѓу ЛИД и затоа СЗО 

препорачува сите возрасни и деца со хронична 

инфекција на хепатит Ц, вклучувајќи ги и ЛИД, да 

бидат вклучени во проценката за третман. (90)

 (Guidelines for the screening, care and treatment of 
persons with Hepatitis C infection, WHO, April 2014)

Препораки за третманот на Хепатит Ц од EMCDDA 

(Европски мониторинг Центар за дроги и зависност од 
дроги)

Студиите покажуваат дека активните корисници 

на дроги можат успешно да се лекуваат покажувајќи 

слични нивоа на посветеност како и оние кои не се 

корисници на дроги и ризикот од повторна инфекција 

не е повисок во споредба со ризикот кај лица кои не 

се корисници на дроги. Понатаму третманот на значаен 

дел од корисниците на дроги кои се инфицирани со 

хепатит Ц овозможува значајно да се намали преносот 

на инфекцијата во иднина.

Скорешните препораки и декларации за консензус во 

Австрија, во Франција и во САД препорачуваат одлуката 

за третмант да се носи за секој случај поединечно и 

активните корисници на дроги да не се исклучуваат по 

автоматизам. 

 (Drugs in focus - Bimonthly briefing of the European 
Monitoring Centre for Dtrgus and Drug Adiction, 2003)
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Проблем со евиденцијата на податоци за 
тестирање и за третман:

Во фокусот на дискусиите на Конференцијата беа 

прашањата за проблеми во следењето на податоците 

поврзани со преваленцата на хепатит Ц, скринингот за 

добивање поголем увид во преваленцата, податоците 

за бројот на лица кои се на третман за хепатит Ц, како 

и непријавувањето на случаите на хепатит Ц (ХЦВ), 

но и недоставување резултати од генотипизацијата 

која се прави само во една институција во целата 

држава – МАНУ (Македонската академија на науките 

и уметностите). Беа детектирани повеќе области во 

однос на проблемот со недостаток на информации. 

Во однос на тестирањето што се спроведува и во 

однос на дополнителните испитувања, недостасуваат 

податоци за ХЦВ преваленцата меѓу дарителите на 

крв, но и за генотипизација на ХЦВ. Нема податоци 

и за вкупниот број на третирани пациенти од ХЦВ, а 

недостасуваат и податоци за тоа дали има лица кои 

сами приватно плаќаат третман за ХЦВ. Сите овие 

податоци треба да се доставуваат до Институтот 

за јавно здравје како одговорна институција што ги 

собира овие податоци и кои сите ние ќе можеме да 

ги употребиме во креирањето на јавноздравствените 

политики и планови.  

Во насока на проблемот во следењето на податоците, 

друг проблем е што МАНУ е научна институција, 

а не дијагностичка лабораторија во рамките на 

здравствениот систем со што се наметнува прашање 

за постоење на уште еден проблем за координација 

и комуникација меѓу различни институции вклучени 

во делот со дијагностика, со третман и со грижа за 

лицата носители на хепатит Ц.  

“Резултатите и податоците што ги добиваме 
како Институт, ги добиваме преку научни 
трудови што се објавени во списанија”  - вели 

Д-р Голубинка Бошевска од Институтот за јавно 

здравје
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истражувања што зборуваат дека третманот на ХЦВ 

меѓу активните корисници на дроги кои инјектираат е 

поуспешен отколку кај корисниците на дроги кои се на 

супституциска терапија. 

Во ваква ситуација може да се заклучи дека третманот 

на активните корисници на дрога кои инјектираат не 

е само прашање на избор и одлука на здравствената 

институција, туку јавно здравствено прашање за кое 

треба да разговараат сите засегнати страни и да донесат 

заедничко решение.

Беше истакната и потребата од психосоцијална 

поддршка на лицата кои се на третман за хепатит Ц, пред 

сè, поради долготрајноста на третманот и мотивирање на 

истрајност во третманот, но и поради високиот ризик од 

појава на депресија како контраиндикација од достапните 

лекови за хепатит Ц. Во таа насока беше дискутирана 

и потребата за поддршка на здравствените работници 

во третманот од хепатит Ц од страна на здруженија на 

граѓани што овозможуваат психосоцијална поддршка за 

лицата кои се носители на хепатит Ц.

Третман на активни корисници на дроги кои 
инјектираат:

Според досегашните спроведени биобихејвиорални 

истражувања меѓу корисници на дроги, во Македонија 

околу 74% во 2010 година, односно 64,9% во 2014 

година од тестираните активни корисници на дроги 

кои инјектираат се носители на хепатит Ц. 

Од друга страна, постои пречка за лекување од 

хепатит Ц на активните корисници на дроги кои 

инјектираат, услов кој бара корисниците на дроги 

најмалку 12 месеци да апстинирале од употреба на 

дроги или да се лекуваат/лекувале од зависност. Како 

главна причина за овој услов здравствените работници 

го наведуваат ризикот од можна повторна инфекција и 

залудно потрошени средства за лекување.

И покрај општата согласност за недостаток на 

податоци, постоечките сознанија укажуваат дека 

активните корисници на дрога кои инјектираат се 

важна заедница кога станува збор за превенција на 

хепатит Ц и во таа насока треба да се увидат начините 

на кои можат да бидат вклучени во третманот. 

Ова прашање предизивика жестока дискусија 

и спротивставени ставови на учесниците. Дел од 

здравствените работници беа против вклучување 

на активните корисници на дрога кои инјектираат 

поради ризикот од можна повторна инфекција. Дел од 

учесниците сметаа дека тие треба да бидат вклучени 

на третман бидејќи на таков начин не само што 

ќе се направи третман на лица кои се носители на 

хепатит Ц туку и се прави и превенција од неговото 

ширење. Исто така беа споделени информации за 

“Пристапот до животоспасувачки третман за 
хепатит Ц не е само јавно здравствено прашање, 
туку и прашање на човекови права.” – вели 

Арчил Талаквадзе, Замениk Министер за правда и 

извршување на санкции на Грузија

“Корисниците на дрога потребно е да имаат 
пристап до третман затоа што се носечка сила на 
епидемијата со хепатит Ц и доколку не се таргетира 
оваа целна група, ќе се појави епидемија и меѓу 
општата популација” - вели Паата Сабелашвили, 

Менаџер на Грузиската Мрежа за намалување на 

штети
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Проблеми со цените на третманот:

Еден од најголемите предизвици за кои се разговараше 

се однесуваше на високите трошоци за лекување, од 

една страна, и ограничениот буџет на клиниките, од 

друга страна. Дополнително на ова се надоврзува и 

доцното откривање на ХЦВ – кога веќе се настанати и 

други компликации со што цената на третманот чини 

двојно или тројно повеќе. 

Некои од учесниците истакнаа дека цените на 

лековите се големи поради кампањите. Доколку би 

немало кампањи, цената на лековите би се намалила. 

Фармацевтските компании зборуваа дека се отворени 

за преговарање, но не наидуваат на соработка од 

клиниките. Во однос на преговарањето се зборуваше за 

искуствата од Грузија, што ги презентираше заменикот-

министер за правда и извршување на санкции.  

Во нивното искуство започнале со воведување на 

третман за ХЦВ во затворите при што и тие преговарале 

за намалување на цените на третманот. Самите 

преговори се воделе на високо ниво со вклученост на 

претставници од Владата на Грузија.

“Третманот за хепатит Ц, генотип 1, чини 
15.000 евра за да го излечите пациентот, да го 
направите работоспособен или околу 8.000 евра 
за генотип 2 и 3.” - вели Д-р Јоксимовиќ, Клиника 

за гастроентерохепатологија

“Искуството на Грузија покажа дека 
намалувањето на цените за 60% водеше кон 
зголемување на пристапот до лекување за 200 
проценти зашто за 200 проценти повеќе лица имаа 
придобивка од тоа намалување на цените и се 
пријавија за третман.”   – вели Арчил Талаквадзе, 

заменик-министер за правда и извршување на 

санкции на Грузија.

 “Петпати повеќе пациенти имаат пристап 
до третман без дискриминација – без разлика 
дали се корисници на дрога или не. Докторите 
имаат бенефит да имаат голема група на 
пациенти со кои ќе работат, владата е среќна 
зашто ќе потроши исто пари, а ќе лекува 5 пати 
повеќе луѓе, дури и фармацевтските компании 
имаат бенефит зашто бројот на третмани што ќе 
го продадат ќе се зголеми многу.” - вели Паата 

Сабелашвили, Менаџер на Грузиската Мрежа за 

намалување на штети
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Заклучоци/Препораки:

• За подобрување на следењето на информациите 

за ХЦВ преваленцата и третманот потребно е да се 

подобри скринингот со вклучување на матичните 

лекари, редовно тестирање на бремените жени и 

лицата кај кои се вршат хируршки интервенции, 

но и примена на законските одредби во однос на 

известување за евиденцијата, во однос на ХЦВ 

скринингот и во однос на третманот. Во исто време 

треба да се работи на подигнување на свеста кај 

општата популација за навремено откривање на ХЦВ.

 

• Она што е за почеток важно е препознавање на 

проблемот со хепатит Ц како јавно здравствен проблем 

и проблем од аспект на човекови права. Ваквиот 

пристап би се фокусирал на проценка на здравјето на 

заедниците што се во ризик за да се идентификуваат 

здравствените проблеми и приоритети, да се направат 

јавни политики за подобрување на здравствените 

проблеми и приоритети и да се овозможи еднаков 

пристап на сите до здравствените услуги кои се со 

ефективен трошок.  

• Во таа насока потребно е да се подобри 

соработката на сите засегнати страни (здравствени 

институции, Министерството за здравство, Фондот за 

здравствено осигурување, пациентите, корисниците 

на дроги и граѓанските организации), да се подобри 

координацијата од која ќе произлезе и креирање 

на национална стратегија за превенција, третман и 

грижа за хепатит Ц. 

• Дополнително на тоа треба да се направат напори 

за намалување на цените на третманот за хепатит Ц, 

што беше предложено да се постигне преку преговори 

меѓу сите засегнати страни (Министерството за 

здравство, Фондот за здравствено осигурување, 

Клиниката за инфективни болести и фебрилни 

состојби, Клиниката за гастроентерохепатологија, 

општите болници, пациентите, здруженијата на 

граѓани, како и фармацевтските компании), како 

и разгледување на можностите за правење на 

централизирана набавка. Со намалувањето на цените 

на третманот за хепатит Ц ќе се овозможи поголем 

опфат на лица кои имаат хепатит Ц, што е и крајна 

цел на секоја здравствена политика.

• Како препорака беше извлечено и тоа дека 

интернистите од другите градови треба да бидат 

вклучени во третманот на ХЦВ, иницијатива која исто 

така може да придонесе за поголема достапност на 

третманот за оние кои имаат потреба.

“Водството и заедничката акција на државата 
и на невладиниот сектор, и седнување на маса и 
преговарање и договарање со фармацевтскиот 
сектор, доведува до драстично намалување 
на цената на третманот. Она што кај нас би 
чинело 19.000 долари за 48 неделен третман 
за 1 пациент, во Грузија чини помалку од 
5.000 долари, во Украина околу 5.500 долари, 
а во Египет ја имаме најниската цена од 2.000 
долари.” - Андреј Сених



Искуствата на Грузија во намалување на цените 
за третман на Хепатит Ц:

Заменик-министерот за правда и извршување на 

санкции од Грузија Арчил Талаквадзе и програмскиот 

менаџер на Грузиската мрежа за намалување на штети 

Пата Сабелашвили го презентираа искуството на 

Грузија во имплементирање на програма за третман на 

хепатит Ц во затвори.

Причината за отворање ваква програма бил 

високиот процент на смртност во затворите како 

последица на инфекција со хепатит Ц при што поради 

оневозможување на третман за хепатит Ц неколку 

затвореници ја тужеле државата во Европскиот суд за 

човекови права. По ваквите реакции, Владата на Грузија 

согледува дека прашањето на третирање на хепатит 

Ц е прашање на човекови права и јавно здравствен 

проблем кој бара поширок фронт на дејствување. 

Токму затоа во дизајнирање на програмата вклучува 

експерти од областа на јавното здравје, епидемиолози, 

правници, инфектолози, економисти. 

Пред започнување со имплементирање на 

програмата, се направила анализа на постоечката 

состојба на третманите, како и епидемиологијата на 

хепатит Ц во затворите. 

Клучниот момент во реализирање на програмата 

било намалување на трошоците на третманот на 

хепатит Ц, односно намалување на цените на лековите 

што се користат при тој третман. Потребата за ваква 

акција доаѓа оттаму што цената за третманот за хепатит 

Ц е многу висока со што се ограничува можноста повеќе 

лица да бидат вклучени на третман. За да се постигне 

намалување на цените, најпрво била направена 

анализа на цените на лековите во различни земји, како 

и соодносот на цените на лековите споредено со бројот 

на третмани набавени од државите/клиниките. Пред 

набавка на лековите, Владата на Грузија на највисоко 

ниво преговарала со фармацевтските компании за 

почетно намалување на цените. Преговорите за набавка 

на лековите се воделе во насока на намалување на 

цените генерално во државата, не само за програмата 

во затворите. Покрај преговорите за цените, Владата 

при набавката распишува компетитивен тендер со фер 

критериуми што фармацевтските компании го оцениле 

како недискриминирачки/неисклучувачки за нив. Токму 

тој модел придонел за големо намалување на цените 

на лековите со што се зголемува бројот на третмани, 

односно повеќе лица имале можност да се вклучат на 

третман. 



Поддржано од:

и Фондации отворено општество 
(Open Society Foundations)

Во сите овие години, ХОПС застапува 
за подобрување на пристапот до третман 
на хепатит Ц инфекцијата кај корисниците 
на дроги. Бројни активности со сите 
засегнати страни се спроведени во насока 
на подобрување на системот на евиденција, 
измена на протоколот за третман во 
согласност со препораките на СЗО и другите 
меѓународни организации, намалување 
на цените на лекувањето, подобрување 
на психосоцијалната поддршка за лицата 
на третман и зголемување на буџетот за 
третман на хепатит Ц.

Многу е важно сите оние кои директно или 
индиректно работиме во ова поле сериозно 
заеднички да пристапиме во решавањето на 
проблемите поврзани со третманот и да ја 
прифатиме одговорноста за него.

www.hops.org.mk/publikacii

ХОПС
Опции за здрав живот Скопје

Инфо за активности:

• На 28 јули 2014 година, Светскиот ден за хепатит, 

граѓанските организации испратија повик до министрите 

за здравство од Европската унија и директорите на 

фармацевтските компании повикувајќи на универзален 

пристап до ефективен третман за хепатит Ц во земјите од ЕУ 

и пошироко.

• 23–24 октомври 2014 година се одржа првата Европска 

конференција за хепатит Ц и употреба на дрога. За време на 

Конференцијата е креиран Берлинскиот манифест: Хепатит Ц 

е сериозен јавно здравствен проблем – Време е за дејствување  

– (Хепатит Ц – Пристап до лекување, тестирање, третман и 

грижа за лицата кои употребуваат дроги) проследен со објава 

за петиција.

• 27–28 ноември 2014 година во Рим се одржа 

Конференција на министрите за здравство од земјите од ЕУ по 

повод 10-годишнината од Даблинската декларација за ХИВ/

СИДА. Едната од темите на разговор на оваа Конференција 

беше пристапот до третман за ХИВ и хепатит Ц.


