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СКРАТЕНИЦИ
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1.    Вовед

Лекувањето на хепатит Ц во Македонија е скапо и поради тоа тешко достапно за луѓето мотивирани 
да се лекуваат од хепатит Ц кои некогаш мора да чекаат и подолго од една година за да бидат 
примени на лекување (Velik Stefanovska et al. 2013: 13).

И покрај тоа што ниедна категорија граѓани нема приоритет за лекување на ХЦВ (Velik Stefanovska 
et al. 2013: 13), луѓето кои инјектираат дроги и кои сочинуваат приближно 51,53% од вкупниот број 
луѓе позитивни на ХЦВ (Kiprijanovska et al. 2013: 18) во Македонија немаат достапност до лекување. 
За луѓето кои инјектираат дроги постои услов за прием на третман за ХЦВ, што подразбира да 
се лекуваат од зависности од дроги или да апстинираат од дроги. Наспроти препораките од 
меѓународните експерти за воведување сеопфатни третмани (Knerr and Merkinaite 2007: 45-46), 
ограничувањето на достапноста за лекување на ХЦВ кај луѓето кои инјектираат дроги е засновано 
на претпоставките за можна реинфекција, нивното дубиозно однесување, ограничените капацитети 
на медицинскиот третман. Поставените услови се оправдуваат со скапата фармакотерапија со 
што повторно сѐ се сведува на финансиските трошоци наместо да се посвети внимание на јавното 
здравје и на економската оправданост на финансирање на третманот со чија зголемена достапност 
се превенираат и здравствените и финансиските импликации што настануваат како последици на 
болеста.

Имајќи ги предвид ризиците од ХЦВ и потребите за итна превенција од понатамошно ширење на 
ХЦВ, и за лекување на луѓето позитивни на ХЦВ (Nelson et al. 2011: 2; Fassio 2010; Cook and Kanaef 
2008: 13; Wendy and Merkinaite 2007: 24), овој документ овозможува краток преглед на можностите 
за лекување на ХЦВ кај луѓето во Македонија кои инјектираат/-ле дроги и нуди препораки за 
поуспешен третман на ХЦВ кај оваа категорија граѓани.
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2.  Методологија

Овој документ е резултат на процената на процедурите за лекување на хепатит Ц за подобро 
разбирање на институционалниот контекст во кој се изведува лекувањето на ХЦВ кај луѓето кои 
инјектираат/-ле дроги.

Процената се изведуваше со примена на етнографски методи (Хамерсли и Аткинсон 2009). 
Примената на етнографски методи во застапувачки (развојни) цели е позната и како: квалитативно 
истражување, толкувачки метод, студија на случај, истражување со активно учество (Хамерсли и 
Аткинсон 2009: 1; McKechnie 2008: 598-999; Jordan 2008: 601-603; Somekh 2008: 4-6).

Како водечки истражувачки метод во текот на истражувањето се применуваше опсервација со 
активно учество (McKechnie 2008: 598-999). Податоците собрани со опсервациите се дополнети 
со податоци од: интервјуа, дискусии со фокусни групи, неформални разговори, формални средби. 
Дискусиите отворени на конференцијата „Достапност на третманот за хепатит Ц за корисници на дроги 
во Република Македонија – добри практики и предизвици“ послужија како основа за целокупното 
истражување и за обликување на појасна претстава за постоечките околности прикажани во овој 
документ.

Со формалните интервјуа се опфатени 19 луѓе кои инјектирале дроги, а се лекуваат/-ле од ХЦВ, 
4 претставници на здравствени установи за третман на ХЦВ и еден претставник од граѓанскиот 
сектор. Интервјуираните испитаници се клучни испитаници со долгогодишно искуство и со поширока 
перцепција за проблематиката од интерес за евалуацијата. Преку неформалните разговори и 
формалните средби се собрани многу повеќе податоци од интерес за процената, особено затоа што 
во неформалните разговори испитаниците се поотворени. Поради тоа овие податоци се земаат како 
валидни, што кореспондира со истражувачката методологија.
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3.  Вирусот на хепатит Ц

3.1.  Општи особини на вирусот на хепатит Ц

Вирусот на хепатит Ц (ХЦВ) спаѓа во групата РНК вируси и е член на фамилијата флавивириде (лат. 
Flaviviridae), (Konstantinović 1997: 5-7). Приближно 80% од носителите на ХЦВ развиваат хронична 
инфекција на црниот дроб. 3%–11% од луѓето со хроничен хепатит Ц заболуваат од цироза во 
период до 20 години, придружена со ризик од откажување на црниот дроб и од хепатоцелуларен 
карцином. (WHO 2014-a: 24; Nelson et al. 2011: 2; Fassio 2010; Cook and Kanaef 2008: 13; Wendy and 
Merkinaite 2007: 24)

ХЦВ е откриен во средината на 70-тите години на ХХ век, но сегашниот назив го добива во 1989 
година кога група автори го нарекле вирус на хепатит Ц. Дотогаш, како нов и неиспитан вирус на 
хепатит, што не се совпаѓал со веќе познатите видови на хепатит, бил означуван како НАНБ ВХ (не-
А, не-Б вирус на хепатит), (NANB VH) и бил сметан за варијанта на вирусот на хепатит Б. (Камчев и 
Камчева 2002: 29-31; Konstantinović 1997: 6, 12)

Поради својата варијабилност, ХЦВ е класификуван во 6 главни генотипски групи, со 40 поттипи 
што се карактеризираат со географска припадност. Во Западна Европа и во САД преовладуваат 
генотипите 1а, 1б, 2а, 2б и 3а. Во Јужна и во Источна Европа преовладува генотипот 1б. Во Јапонија 
и во Кина преовладуваат генотипите 1б, 2а и 2б. На Средниот Исток и во Централна Африка 
преовладува генотипот 4. Во Јужна Африка преовладува генотипот 5. Во Хонгконг преовладува 
генотипот 6а. (Konstantinović 1997: 3-11)

Вирусот на хепатит Ц најчесто се пренесува парентерално, односно преку контакт на вирусот 
со крвта на домаќинот. Најчест начин на пренос е при инјектирање дроги, трансфузија на крв 
и на крвни препарати, хемодијализа, трансплантација на органи, плазмафереза и други начини 
на парентерални преноси. Непарентерален начин на пренос е од мајка на дете во преднаталниот 
период, но ова е поредок случај. ХЦВ не се пренесува преку доење, храна, вода или преку какви било 
пријателски контакти (ракување, прегрнување, бакнување). Се смета дека луѓето кои употребуваат 
дроги се под зголемен ризик од ХЦВ поради тоа што ХЦВ, за разлика од ХИВ, не се пренесува само 
преку иглата и шприцот, туку и преку кукерот, филтерот, водата и другиот прибор за подготовка 
и за употреба на дрогата. (WHO 2014-а: 26-28; 31-33; WHO 2014-б; Wendy and Merkinaite 2007: 19, 
24-25; Камчев и Камчева 2002: 54-108; Konstantinović 1997: 25-32)

Лекувањето на хепатитот Ц се изведува со комбинација на лековите Пегилиран интерферон и 
Рибаварин. За лекување на генотипите 2 и 3 се потребни 24 недели, а за лекување на генотипот 
1 и за повеќето останати генотипи се потребни 48 недели. Ефикасноста на лекувањето зависи од 
генотипот, а можни се физички и ментални нуспојави. Лекувањето на хепатит Ц е скапо поради 
монополот над генеричките лекови што го држат две светски фармацевтски корпорации. Со тоа се 
усложнува пристапот до лекување, особено за луѓето што не располагаат со соодветно здравствено 
осигурување. Дополнителна потешкотија се создава поради недостатокот на здравствени капацитети 
за дијагностика и за лекување на луѓето позитивни на ХЦВ. (Walsh et al. 2010: 75) Во Македонија 
дијагностицирање на ХЦВ се врши само во Скопје со што се отежнува пристапот до дијагностика, а 
со тоа и на лекување, за луѓето од другите општини.
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3.2. Епидемиологија на ХЦВ меѓу луѓето кои инјектираат/-ле дроги

Според процената на Светската здравствена организација приближно 130–150 милиони луѓе од 
целиот свет се носители на ХЦВ (WHO-б 2014).

Во 2010 година, во светот биле идентификувани околу 10 милиони анти-ХЦВ позитивни луѓе кои 
инјектираат/-ле дроги (во распон од 6 до 15,2 милиони луѓе). Практиката за инјектирање дроги се 
смета за еден од најголемите ризици за пренесување на ХЦВ. (Микиќ et al. 2012: 8; Nelson et al. 
2011: 5)

Меѓу здравото население во Македонија забележани се 0,4% случаи позитивни на ХЦВ, додека 
меѓу ризичните групи се идентификувани 23%–43% луѓе позитивни на ХЦВ (Kiprijanovska et al. 2012: 
68).

Во Македонија, групи под најголем ризик од ХЦВ се (Kiprijanovska et al. 2013: 18):
•  луѓето кои инјектираат/-ле дроги, со преваленца од 51,53%,
•  луѓето кои се лекуваат со хемодијализа, со преваленца од 47,91%,
•  луѓето кои со ХЦВ се инфицирале преку трансфузија, 20 со преваленца од 14,81%,
•  луѓето кои со ХЦВ се инфицирале на други ризични начини, со преваленца од 25%.

Доминантно присутен генотип во Македонија е генотипот 1, со преваленца од 52,7%, потоа следува 
генотипот 3, со преваленца од 46,3%, генотипот 2 има преваленца од 0,7%, а на инфекциите со 
мешани генотипи (Г1/Г3 и Г1/Г2) отпаѓаат 0,3% (Kiprijanovska et al. 2013: 18).

Повеќето луѓе во Македонија кои инјектираат/-ле дроги се носители на ХЦВ од генотипот 3 
(64,4%), а околу 1/3 (35,4%) се носители на генотипот 1 (Kiprijanovska et al. 2013: 18).

Приближно 80% од 1.880 луѓе кои се лекувале од зависности од дроги се позитивни на ХЦВ (Velik 
Stefanovska et al. 2013: 11).

Податоците изнесени во Биобихевиоралната студија спроведена во 2010 година, заснована 
на серолошко испитување, укажуваат дека во Македонија во 2010 година 70,1% од луѓето кои 
инјектираат/-ле дроги биле позитивни на ХЦВ (Микиќ et al. 2012: 32). Според сè уште необјавените 
податоци од Биобихевиоралната студија во Македонија спроведена во 2014 година, 64,9% од 
тестираните луѓе кои инјектираат/-ле дроги биле анти-ХЦВ позитивни.

И покрај тоа што новите податоци од биобихевиоралните студии покажуваат намалување на 
процентуалното учество на ХЦВ позитивните луѓе кои инјектираат/-ле дроги за 5,2% во однос на 
2010 година, сознанијата за ризични практики за инјектирање дроги и податокот дека приближно 
25% ХЦВ позитивни луѓе кои употребуваат дроги немаат здравствено осигурување (Velik Stefanovska 
et al. 2013: 11) упатуваат на потребата за итна интервенција.
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4.  Дијагностицирање на ХЦВ кај луѓето во Македонија кои 
инјектираат/-ле дроги

Луѓето во Македонија кои инјектираат дроги својот статус за ХЦВ најчесто го дознаваат при 
учество во скрининг студии, како што е биобихевиоралното истражување (Микиќ et al. 2012), или 
при прием на лекување од зависности од дроги. Понатамошниот процес на дијагностицирање зависи 
од мотивот за лекување.

Поединците мотивирани да се лекуваат од хепатит Ц треба да поминат долга патека за целосно 
дијагностицирање на личниот статус за ХЦВ. Овој процес подразбира контакти и тестирања во 
најмалку пет различни здравствени институции. Како што е прикажано во Приказот 4.1., лицето кое 
е мотивирано да се лекува од хепатит Ц, а не живее во Скопје, контактира со: матичниот лекар, 
Одделението за инфективни болести и фебрилни состојби во Клиничкиот центар или општата болница 
во своето или во поблиско место на живеење, Истражувачкиот центар за генетски инженеринг 
и биотехнологија при Македонската академија на науките и уметностите во Скопје, Клиниката за 
инфективни болести и фебрилни состојби или со Клиниката за гастроентерохепатологија, двете 
во Скопје, и Клиниката за клиничка биохемија во Скопје. Според опишаното, анти-ХЦВ позитивно 
лице кое инјектира/-ло дроги, а не живее во Скопје, сите тестови за прецизна дијагноза мора да ги 
направи во Скопје.

Приказ 4.1. : Здравствени институции надлежни за упатување и за дијагностицирање на ХЦВ

Матичен Лекар

Лице 
мотивирано да се 

лекува од ХЦВ

Одделение за 
инфективни 

болести

ККБ

МАНУ - ИЦГИБКИБФС или
КГЕХ
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Идеалната клиничка патека за прецизно дијагностицирање на статусот за ХЦВ кај луѓето кои 
инјектираат/-ле дроги, а кои не живеат во Скопје, е прикажана во Приказот 4.2. Жителите на Скопје 
ја поминуваат приближно истата клиничка патека, со исклучок на подрачното ОИБФС затоа што 
сите услуги во надлежност на подрачните ОИБФС ги добиваат на КИБФС или на КГЕХ. Се разбира, и 
жителите на општините надвор од Скопје можат целосната процедура за дијагностика и за лекување 
да ја завршат во КИБФС или на КГЕХ, но услугите на подрачните ОИБФС им го олеснуваат овој 
процес. Патувањето до Скопје поради дијагностика и/или лекување на ХЦВ претставува отежнувачка 
околност, особено за жителите на поодалечените општини, најмногу поради патните трошоци и 
времето.

Приказ 4.2. : Неформален приказ на патеката за дијагностицирање на ХЦВ

Клиничка патека за дијагностицирање на ХЦВ

Упат до подрачно Одделение за 
инфективни болести и фебрилни состојби 
по барање на пациентот.

Матичен лекар

Генотипизација на ХЦВ.

Хемилуминисценција со микропартикули.

Утврдување на статус за ХЦВ.

Упатување на понатамошни прегледи и 
тестирања во КИБФС во КГ Скопје.

Аплицирање на пропишана терапија.

Следење на статусот за ХЦВ и напредокот 
на лекувањето кај пациентите.

Прецизни тестови за утврдување на 
статусот на ХЦВ.

Упатување до ККБ за генотипизација и за 
хемилуминисценција со микропартикули.

Конзилијарно мислење и прпишување на 
соодветна терапија.

Третман на ХЦВ.

Упутување на подрачно ОИБФС на 
понатамошно лекување.

Подрачно ОИБФС

КИБФС или КГЕХ

МАНУ-ИЦГИБ

ККБ
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Надлежностите на институциите вклучени во клиничката патека за дијагностицирање се наброени 
во продолжение.

Табела 4.1.: Надлежности на институции за упатување и за дијагностицирање на ХЦВ

ИНСТИТУЦИЈА НАДЛЕЖНОСТИ

Матичен лекар
•  Упат до подрачно Одделение за 
инфективни билести и фебрилни 
состојби по барање на пациентот.

Подрачно одделение за инфективни болести и 
фебрилни состојби

•  Утврдување на статус за ХЦВ;
•  Упатување на понатамошни 
прегледи и тестирања во  КИБФС или 
КГЕХ во Скопје;
•  Аплицирање на пропишана терапија;
•  Следење на статусот за ХЦВ 
и напредокот на лекувањето кај 
пациентите.

Универзитетска клиника за инфективни болести 
и фебрилни состојби

или

Универзитетска клиника за 
гастроентерохепатологија

•  Конзилијарно мислење и 
пропишување соодветна терапија;
•  Третман на ХЦВ;
•  Упатување до подрачно ОИБФС на 
понатамошно лекување.

Македонска академија на науките и уметностите 
– Истражувачки центар за генетски инженеринг 
и биотехнологија

•  Генотипизација на ХЦВ.

Универзитетска клиника за клиничка биохемија •  Хемилуминисценција со 
микропартикули.

Наспроти идеалната клиничка патека, вистинската клиничка патека за дијагностицирање на 
статусот за ХЦВ, што постои во практика, изгледа многу посложено. Во вистинската клиничка 
патека се вклучени организациите за намалување на штетите од употребата на дроги и центрите за 
лекување на зависности од дроги.

Клиничка патека за дијагностицирање на ХЦВ
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Се разбира, освен што клиничката патека е потешко сфатлива затоа што повеќе е заснована на 
човечки фактор отколку на институционален протокол, вклученоста на ОНШ и на ЦЛЗД ја зголемува 
мотивацијата за дијагностицирање и за лекување од ХЦВ. Вработените во ОНШ и во ЦЛЗД имаат 
директни контакти со луѓето кои инјектираат/-ле дроги и многу често се во позиција на медијатор, 
почнувајќи од мотивација за тестирање до мотивација за доследно завршување на лекувањето на 
хепатит Ц.

За целосна дијагностика често се потребни 4–6 месеци, а некогаш и подолго време, што се потврдува 
и со истражувањето спроведено од МИА (Velik Stefanovska et al. 2013:13). Во тој временски период 
жителите на општините надвор од Скопје мораат повеќепати да доаѓаат во Скопје, што се одразува 
на нивната финансиска состојба, а аналогно на тоа и на мотивацијата за тестирање и за лекување. 
Вработените во ОНШ и во ЦЛЗД настојуваат да им ги олеснат процедурите воспоставувајќи контакти 
со здравствените установи што се занимаваат со дијагностика и со третман на ХЦВ. За намалување 
на бројот на патувањата, честопати примероците за анализа на крвта се испраќаат преку роднини, 
пријатели, нерегистрирани автопревозници или преку брза пошта, што се несоодветни начини за 
транспорт на примероци наменети за лабораториска анализа (Камчев et al. ХХХХ: 88-96).

„Иначе, ич не нѐ лечеа, не му беше гајле до 2007 на никој за нас. До 2006. Никој. 
Само што бевте невладини вие, ХОПС, некој се заинтересира, иначе никој, никој не 
му беше гајле... Немавме терапија, немавме информации, не знаевме ништо. Пример, 
не бевме информирани. Немаше..., центар како прво овде, да нѐ информира. Што, 
како... (Во Центарот за зависности во Битола доаѓа лекар од ОИБФС при ЈЗУ Клиничка 
болница „Д-р Трифун Пановски“ – Битола, н.з.) прожектира, ова, она, ни објаснува 
како да се пазиме, што да се пазиме, што ни се опциите, како ни се. Иди овде со 
прожектори, идат, ти објаснуват, пак колку-толку сега се знаи за тоа. Пред тоа не се 
знаеше ништо за болеста. Ни како се префаќа, ни што се префаќа, ништо. Сега барем 
имаме колку толку информации за лечењето.“ 
(А ХОПС, AU_VD_HCV2014_I_LT_009 [03.07.2014]: 4-5)

„Јас кога го дознав мојот (ХЦВ, н.з.) статус значи, а..., се информирав тука во ХОПС 
како треба да постапам... (лице од ХОПС, н.з.) конкретно ми кажа дека треба да си 
направам..., во МАНУ да си го одредам генотипот кој е. А, потоа, доколку сакам да се 
лекувам на едната или на другата..., варијанта, нели, од клиниките, да отидам со тие 
документи затоа што ќе ми требаат и..., стварно се наоѓаат.“ 
(А ХОПС, AU_VD_HCV2014_I_LT_007 [02.07.2014]: 14)

„Ме отепаја со тоа..., со тоа патот. Нѐ отепаја. Богами. И барем да има помош од тоа 
социјалното, барем. Ние не сме богати деца сигурно со..., има и богати, не велам, 
само нема некој да плаќа толку. Одење, враќање, одење, враќање, одење, враќање.“ 
(А ХОПС, AU_VD_HCV2014_I_LT_009 [03.07.2014]: 8)
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Со резултатите од тестовите лицето мотивирано да се лекува од ХЦВ добива потврда од лекарски 
конзилиум составен од тројца лекари: гастоентерохепатолог, нефролог и инфектолог (Velik Ste-
fanovska et al. 2013:12). Лекарскиот конзилиум го составува и потврдата ја обезбедува здравствената 
установа надлежна за целосната дијагностика, а тоа се или КИБФС или КГЕХ.
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5.  Лекување на ХЦВ кај луѓето во Македонија 
кои инјектираат/-ле дроги

5.1. Мотивација за лекување

Врз основа на наодите од теренското истражување се забележува дека мотивацијата за лекување 
претставува една од најголемите пречки за барање за прием и за успешно завршување на 
лекувањето. Значајна улога за мотивирање за лекување на ХЦВ на луѓето кои инјектираат/-ле дроги 
имаат организациите што се занимаваат со намалување на штетите од употреба на дроги и центрите 
за лекување на зависности од дроги. Вработените во ОНШ и во ЦЛЗД честопати посредуваат во 
комуникацијата меѓу луѓето кои употребуваат/-ле дроги и здравствените установи што вршат 
дијагностика и третман на ХЦВ. Се случува лекарот надлежен за третман на ХЦВ да побара помош од 
лекарот или социјалниот работник надлежен за третман на зависности од дроги за мотивирање на 
одреден пациент да го продолжи лекувањето на ХЦВ и редовно да се одѕива за прием на терапијата 
за ХЦВ.

Во некои општини мотивацијата за лекување на ХЦВ е многу помала и има повеќе слободни места. 
Фреквенцијата на побарувачката некаде е периодична, некаде постои постојано висока побарувачка, 
а во некои општини има многу мала побарувачка за лекување на ХЦВ. Така „Во Тетово колку сакаш 
има (слободни места за лекување на ХЦВ, н.з.). Оти знаеш, овде во Тетово ја кога сум се лечел, 
доаѓале луѓе од Велес, од Битола, од Штип, зашто овде има..., има слободни места, знаеш.“ (А ХОПС, 
интервју, AU_VD_HCV2014_I_LT_006 [01.07.2014]: 7) Во периодот кога е спроведувано теренското 
истражување, слободни места за лекување на ХЦВ имаше во Тетово, во Штип и во Битола, а во 
Куманово постоеше долга листа на чекање. Во Скопје фреквенцијата е променлива.

5.2. Прием за лекување за ХЦВ

Официјално ниедна категорија пациенти позитивни на ХЦВ нема приоритет за лекување, освен 
пациентите на дијализа, но приоритетот се признава само пред другите пациенти на дијализа кај 
кои заболувањето не е многу развиено (Velik Stefanovska et al. 2013: 13). Сепак се забележува дека 
слична практика се применува и за луѓето кои инјектираат/-ле дроги. Поточно, поради ограничените 
капацитети, приоритет за лекување на ХЦВ добиваат луѓето кои инјектираат/-ле дроги кои се во 
поразвиен стадиум на болеста.

Поголема пречка при прием на лекување претставуваат ограничените финансиски капацитети 
на здравствените установи и поради тоа онаму каде што постои поголем интерес за лекување се 
составуваат листи на чекање (Velik Stefanovska et al. 2013:13).

Најголемо ограничување за прием на лекување на ХЦВ постои за луѓето кои сѐ уште активно 
инјектираат дроги. Според податоците од теренското истражување, постои непишан консензус меѓу 
здравствените установи да не се примаат на лекување од ХЦВ луѓето кои активно инјектираат дроги. 
Како главна причина за оваа практика се наведува можност од реинфекција поради употребата на 
нестерилен прибор, а лекарите надлежни за лекување на ХЦВ наведуваат дека луѓето кои активно 
инјектираат дроги не се мотивирани да се лекуваат од ХЦВ и дека на нив не треба да се троши и 
така скапата фармакотерапија.
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Интересно е што овој став го потврдуваат и луѓето кои се лекуваат/-ле од ХЦВ. Според нивните 
изјави, додека активно употребувале дроги не биле мотивирани да се тестираат за ХЦВ или да се 
лекуваат од ХЦВ бидејќи најголем приоритет им било да се снабдат со дрога.

И дел од луѓето кои се лекувале од ХЦВ сметаат дека на третман треба да се примаат само луѓето 
кои престанале да употребуваат дроги и кои навистина се мотивирани лекувањето да го спроведат 
во потполност. И тие, како и лекарите, овој свој став го оправдуваат со ограничените капацитети и 
скапата фармакотерапија.

„Мене, конкретно докторката како што ми кажа, специфична е значи програмата, 
затоа што и она најверојатно..., сега како лекови делуваат врз организмот. Да 
не се прави екстра..., напор или..., сакаат да бидам..., да бидам чист. Можеби се 
работи..., за редовноста, заради редовноста. На програмата. Затоа што треба да се 
пијат апчињата нели секојдневно, да се оди еднаш неделно и да се биде сигурен во 
тоа што се прави, што е најважно да се истрае во..., во тие 6 месеци. Да ја истера 
програмата до крај, за да може да има..., нели резултати.“ 
(А ХОПС, AU_VD_HCV2014_I_LT_007 [02.07.2014]: 10)

„Мислам, ме проверија тоа дали (инјектирам, н.з.). Да, да, да. Оти ни рекоја после 
она, може да ни ја укинат терапијата. Пример, ако конзумираме (дроги, н.з.). Уште во 
Скопје ми рекоа. Демек ако се она..., можи и не да ни укинат, туку да биди неуспешна. 
Не само..., неуспешно да биди лекувањето. И мене тоа ми беше повеќе страв да не не 
успеи. ...отколку за џабе се, толку трчање, а да не го излечам џигерот. Нема ефект. 
Така. А, мислам ја немав маки од џигерот, ама ќе имав маки.“ 
(А ХОПС, AU_VD_HCV2014_I_LT_009 [03.07.2014]: 12)

„Па, не. На тестот за хероин треба да си негативен за да те прават со биопсија и така. 
Толку ми требаше фактички. Неколку пати и..., после тоа не..., дури не дојдов тука 
(да се лечи во програма за зависности, н.з.) не ни стануваше муабет да го лечам. 
Пошто земав (хероин, н.з.).“ 
(А ХОПС, AU_VD_HCV2014_I_LT_011 [03.07.2014]: 2)

„Значи ја од 2010 почнав да тражам (начин да биде примен на третман за ХЦВ, н.з.). 
Додуше и не..., не, викам. Не беше (не бев, н.з.) спремен за порано... (за лекување, 
н.з.) ...уште дроги сум користел, така..., треба и моментот да... Тука..., кај мене 
е..., моралнио момент..., пошто сакам, а..., знам дека..., сфаќаш. Значи, ако сакам 
да го искористам тоа, сакам да го искористам (лекувањето, н.з.) како што треба, а 
(не, н.з.) на некој да му го земам тоа што..., (местото што..., н.з.) го заслужува... . 
И..., додека сам се дрогирал, значи мислил сам дека нема да успеам и ја..., мислам 
дека некој чист..., сеа верувам дека..., е сега така сигурно мислам. Порано..., повеќе 
преовладувал тој момент. Никој нема кој да те потикне, разбираш.“ 
(А ХОПС, AU_VD_HCV2014_I_LT_001 [25.06.2014]: 3)
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Всушност, слични ограничувања за лекување од ХЦВ кај луѓето кои инјектираат/-ле дроги има 
во повеќе земји во Југоисточна и во Средна Европа. Повеќето ограничувања за прием на лекување 
се засновани на стравувања од можна реинфекција кај луѓето кои сѐ уште активно инјектираат 
дроги, стравувања од можен рецидив, стравување од можно непридржување кон третманот поради 
претпоставката за дубиозност кај луѓето кои инјектираат/-ле дроги, поради големите трошоци за 
лекување и слично. (Knerr and Merkinaite 2007: 45-46)

Поради претходно опишаните стравувања од луѓето кои имаат искуства со употреба на дроги 
и кои сакаат да се лекуваат од ХЦВ се бара доказ дека се излекувани од зависноста од дроги или 
дека најмалку шест месеци се лекуваат во некој од центрите за зависности во Македонија. Според 
податоците од теренското истражување овој доказ не мора да биде доставен во облик на службена 
писмена потврда, туку може да се добие преку лична комуникација меѓу лекарот одговорен за 
лекување на зависноста од дроги и лекарот одговорен за лекување на ХЦВ кај барателот/-ката 
на здравствени услуги. Некои баратели се примени на лекување од ХЦВ само со усна изјава дека 
повеќе не употребуваат дроги и/или со соматски преглед. Врз основа на ова може да се заклучи дека 
критериумите за прием на лекување од ХЦВ повеќе се засновани на лични процени на надлежните 
лекари отколку на стандардизирани институционални протоколи.

Меѓународните искуства покажуваат дека наведените стравувања не се секогаш оправдани и дека 
со поголема посветеност од страна на лекарите и со воведување посеопфатни третмани и луѓето кои 
активно инјектираат дроги можат успешно да се лекуваат од ХЦВ (WHO 2014-a; Knerr and Merkinaite 
2007:45-46). За жал, во Македонија, со исклучок на поединечни случаи, се забележува недостаток на 
визија за неопходноста од мултисекторска соработка и за потенцијалните општествени, здравствени 
и економски придобивки од мултисекторската соработка.

(Се надоврзуваат мислења од тројца испитаници истовремено, н.з.) „Па, не ги даваат 
на сите, затоа што не се сите стабилни. И мешаат со дрога, со ова, она и затоа... 
– И не смее да му дава – ...не смее на секој да му дава. – Пошто многу почнале, 
па зафркнале или отишле... – Мора да е психички стабилен...   – Па, и у право се 
(лекарите, н.з.), до некаде. – Па, у право се. – ...он ќе зима..., ќе земе дрога или 
нешто, може компликации да... – Мора да биде психички стабилан, нема шанси. – Да. 
– Тоа е... – Затоа не даваат на секого.    – Мора да е психички стабилан.“ 
(А ХОПС, AU_VD_HCV2014_I_LT_003 [30.6.2014]: 42)
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5.3. Лекување на ХЦВ

Лекувањето на луѓето заболени од хепатит Ц го спроведуваат ЈЗУ Универзитетска клиника 
за инфективни болести и фебрилни состојби - Скопје, ЈЗУ Универзитетска клиника за 
гастроентерохепатологија - Скопје и одделенијата за инфективни болести и фебрилни состојби во 
клиничките центри и општите болници во другите градови во Македонија (Velik Stefanovska et al. 
2013:12-13).

По сложената процедура за дијагностицирање на статусот за ХЦВ, опишана во Поглавје 4, 
процедурата за лекување е едноставна. Во потврдата од лекарскиот конзилиум е наведена 
соодветната терапија за секој пациент поединечно, што може да зависи од генотипот, од телесната 
тежина и од присутноста на вирусот во организамот. За носителите на ХЦВ со генотип 1 лекувањето 
трае 48 недели, додека за носителите на ХЦВ со генотип 2 лекувањето трае 24 недели.

Во здравствениот систем во Македонија, за лекување на ХЦВ е достапна следнава фармакотерапија:

Стандардна
(двојна терапија)

Пегасис (Pegasys)
(фабричко име: Пегилиран интерферон 
алфа-2а 
(Pegylated interferon alfa-2a))

во комбинација со

Копегус (Copegus)
(генеричко име: Рибаварин (Ribivarin))

ИЛИ

Пегинтрон (Pegintron)
(фабричко име: Пегилиран интерферон 
алфа-2б 
(Pegylated interferon alfa-2b))

во комбинација со

Ребетол (Rebetol)
(генеричко име: Рибаварин (Ribivarin))

За лекување на потешките случаи на заболување од ХЦВ од генотипот 1 се користи тројна 
терапија составена од една од двете комбинации од двојната терапија со додаток Боцепревир 
(Boceprevir), (пазарно име: Виктерлис (Victerlis)). Виктерлис е регистриран во Регистарот на лекови 
на Република Македонија во 2013 година, но трошоците за набавка не се покриени од Фондот за 
здравствено осигурување на Република Македонија и не е достапен за лекување (Velik Stefanovska 
et al. 2013:12).

За случаи кога има нетолеранција или контраиндикација на Рибаварин се спроведува лекување 
со монотерапија со Пегинтрон (PegInterferon α-2b).

Пегасис или Пегинтрон се аплицираат еднаш неделно, како инјекции, во здравствените установи 
што вршат лекување од ХЦВ. Дозирањето на Пегинтрон се врши според телесната тежина на 
пациентот, додека дозирањето на Пегасис е независно од телесната тежина на пациентот. Трошоците 
за оваа фармакотерапија се целосно покриени со средства од ФЗО за сите здравствени осигуреници.

Рибаварин (Копегус или Ребетол) се прима секојдневно, како таблети. Можат да се набават 
само во две аптеки во Скопје. Се издаваат како месечна терапија, според пропишано мислење од 
конзилијарната комисија. Здравствените осигуреници плаќаат само дел од полната вредност за оваа 
фармакотерапија. И покрај тоа што трошокот што тие лично го поднесуваат изнесува околу 600,00 
денари месечно, зависно од пропишаната доза и од производителот, треба да се земе предвид дека 
повеќето од овие пациенти се веќе финансиски исцрпени, а поради спецификите при лекувањето кај 
многу од нив во тој период се намалува работоспособноста. За пациентите кои живеат во општините 
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надвор од Скопје, на овие трошоци се додаваат и патните трошоци за превоз до Скопје, што зависи 
од оддалеченоста. На пример, само повратен билет Битола – Скопје чини 600,00 денари. Превозот 
низ Скопје отвора дополнителни трошоци. Во случај на погрешно напишан рецепт од матичниот 
лекар, здравствените осигуреници мора да се вратат со уредно пополнет рецепт за да добијат 
Рибаварин со што дополнително се оптоварува нивната финансиска моќ.

Најновата генерација лекови Софосбувир (Sofosbuvir) и Симепревир (Simeprevir) се сметаат за 
поефикасни во лекувањето на ХЦВ, но премногу се скапи и сѐ уште не се регистрирани во Македонија. 
Во светот веќе се започнати иницијативи за намалување на цената на овие два лека за да се зголеми 
достапноста до нив и да се подобри лекувањето на ХЦВ (Hill and Cooke 2014).

Луѓето кои се лекуваат од ХЦВ, поради специфичноста на лекувањето, имаат пристап до 
психолошка поддршка во здравствените установи каде што ја примаат терапијата. Наодите од 
теренското истражување покажуваат дека преовладуваат позитивни мислења за психолошката 
поддршка.

Постои комуникација меѓу здравствените установи што спроведуваат третман на ХЦВ, но 
недоволно за да се иницира дискусија за воспоставување интегративен сеопфатен модел што ќе 
овозможи третман за ХЦВ и на луѓето кои активно инјектираат дроги.

Гледано во целина, моделот на лекување е доминантно медицински со што се објаснува пречката 
за прием на лекување на луѓе кои активно инјектираат дроги.
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5.4. Лекување на ХЦВ кај луѓето кои инјектираат/-ле дроги, а немаат 
здравствено осигурување

Приближно 25% (б=407) од луѓето кои инјектираат/-ле дроги позитивни на ХЦВ немаат здравствено 
осигурување. Се претпоставува дека половината од овие луѓе ќе имаат потреба од третман на ХЦВ, 
што не можат да си го дозволат. Поради тоа Глобалниот фонд за борба против СИДА, туберкулоза и 
маларија во 2010 година ѝ додели на Македонија средства за лекување 235 неосигурени пациенти 
со ХЦВ годишно. Но, и покрај тоа што спроведувањето на овој проект е почнато, сѐ уште нема 
податоци за бројот на пациенти и за интересот за лекување (Velik Stefanovska et al. 2013:11).

Наодите од теренското истражување покажуваат дека лекувањето преку оваа Програма е достапно 
само на ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби во Скопје со што 
се отежнува пристапот за заинтересираните за лекување кои живеат подалеку од Скопје.

Дополнителна слабост во спроведувањето на оваа Програма е што луѓето за кои се наменети 
средствата не се запознаени со постоечката можност.

Третман на вирусен хепатит Ц во Македонија: 
Пристап до лекување за луѓе кои употребуваат/-ле дроги
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6.  Трошоци за лекување на ХЦВ

Пресметката на трошоците за лекување на ХЦВ е сложен процес затоа што зависи од видот 
на фармакотерапијата што се аплицира и од индивидуалното дозирање на фармакотерапијата. 
Фармакотерапијата со Пегинтрон (PegInterferon α-2b), со Копегус и со Ребетол се дозира според 
телесната тежина на пациентот, додека дозирањето на фармакотерапијата со Пегасис (PegInter-
feron α-2a) е независно од телесната тежина. Дозирањето на целокупната фармакотерапија зависи 
од генотипот на ХЦВ. Во табелите 6.1. и 6.2. се прикажани примери со пресметани трошоци за 
фармакотерапија за генотипите 1, 2, 3 и 4.

Табела 6.1.: Споредба на вкупен трошок (со пресметан ДДВ) за еден пациент за третман со двојна 
терапија во времетраење од 48 недели за генотип 1 и 4

Телесна тежина Пегасис (PegInterferon α-2a) 
+ Копегус (Ribivarin) **

Пегинтрон (PegInterferon α-2b) 
+ Ребетол (Ribivarin)

65-75 кг € 13,168 € 9,231

76-80 кг € 14,045 € 10,652

81-85 кг € 14,045 € 11,155

86-105 кг € 14,045 € 13,194 

**  Дозирањето на Пегасис e независно од телесната тежина, а Копегус се дозира според 
горенаведенава шема.

Табела 6.2.: Споредба на вкупен трошок (со пресметан ДДВ) за еден пациент за третман со двојна 
терапија во времетраење од 24 недели за генотип 2 и 3

Телесна тежина Пегасис (PegInterferon α 2a) 
+ Копегус (Ribivarin)**

Пегинтрон (PegInterferon α 2b) 
+ Ребетол (Ribivarin)

65-75 кг € 6,145 € 4,616

76-80 кг € 6,145 € 5,326

81-85 кг € 6,145 € 5,577 

**  Дозирањето на Пегасис e независно од телесната тежина, а Копегус се дозира според 
горенаведенава шема.
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Набавката на фармакотерапијата се прави преку јавен повик за набавки што го објавува секоја 
здравствена установа, што има потреба од вакви лекови, во зависност од своите потреби и од 
можностите. Поради ограничените буџети на здравствените установи, онаму каде што има поголема 
побарувачка за лекување се составуваат листи на чекање (Velik Stefanovska et al. 2013:13).

Се разбира, во претходните примери се прикажани само трошоците за фармакотерапијата. 
Доколку во пресметката на трошоците за лекување на ХЦВ се вкалкулира процентуалниот износ 
што го издвојуваат здравствените установи за лекување на само оваа категорија пациенти, вкупната 
сума би била повисока, а уште повеќе би пораснала доколку во неа се вкалкулираат и трошоците 
што ги поднесуваат самите пациенти. Сепак ваквите пресметки ги надминуваат рамките на овој 
документ и овде вниманието ќе биде задржано само на трошоците за фармакотерапијата.

И здравствените установи, и снабдувачите со лекови се согласуваат дека цените на 
фармакотерапијата се високи, и дека со намалување на цените, како што е случај во други земји во 
светот, ќе се создадат можности за лекување на повеќе луѓе позитивни на ХЦВ.

Причината за одржување на постоечките цени на фармакотерапијата ја објаснуваат со малиот 
пазар, односно малите количини на нарачките. Според нив доколку се нарачуваат поголеми 
количини од фармакотрапијата ќе се намали и цената. Здравствените установи одговараат дека 
немаат можности за набавка на поголеми количини од фармакотерапијата и со тоа кругот се затвора.

И здравствените установи, и снабдувачите со лекови излезот го гледаат во вклучување на 
креаторите на политики, кои можат да придонесат за зголемување на конкурентноста и за 
намалување на цените на фармакотерапијата. За жал, до составувањето на овој текст не е забележан 
никаков видлив напор направен од страна на надлежните институции за намалување на цените на 
фармакотерапијата.

ИСКУСТВА

Египет

Египет претставува еден од најдобрите примери во светот за успешни политики 
за справување со епидемијата на ХЦВ. Преваленцијата од околу 6 милиони луѓе 
позитивни на ХЦВ, што изнесува 10% од вкупниот број на население, ги поттикнала 
надлежните институции да побараат соодветно решение за успешно лекување. 
Локално произведуваниот лек за ХЦВ Реиферон ретард (Reiferon Retard), конкурентен 
на Пегилираниот интерферон алфа-2а и алфа-2б, им овозможил на надлежните 
институции добра преговарачка основа за намалување на цените на овие два лека 
со нивните производители. Роше (Roche) и Мерк (Merck), производителите на 
Пегилираниот интерферон алфа-2а и алфа-2б, се согласиле да ги намалат цените на 
фармакотерапијата. Но, во случајов, најголем успех на египетските институции е што 
во рок од шест години се избориле за шесткратно намалување на цените на лековите. 
Цената на Пегилираниот интерферон е намалена од 12.000 на 2.000 САД долари за 
48-неделен третман. (Kaplan 2013: 192-194)
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Тајланд

Во Тајланд 1,4 милиони луѓе (2,2% од вкупното население) се носители на ХЦВ. 
Од вкупниот број луѓе позитивни на ХЦВ, 90% се луѓе кои инјектираат дроги. 
Притисокот што го направиле неколку здруженија и групи на граѓани ги натерало 
надлежните институции да почнат преговори со Роше (Roche) и Мерк (Merck), 
производителите на Пегилираниот интерферон алфа-2а и алфа-2б, и да се изборат 
за намалување на цената на Пегилираниот интерферон на 4.800 САД долари по 
лекувано лице. Покрај тоа, лекувањето на ХЦВ е вклучено во основниот пакет на 
здравствени услуги. Сепак граѓаните сметаат дека цената на фармакотерапијата 
треба повеќе да се снижи и продолжуваат со застапувањето. (Kaplan 2013:192-194)

Грузија

Во 2013 година, Грузија стана втора земја во светот по најевтин третман за 
хепатит Ц, веднаш по Египет. На јавниот повик одржан во декември 2013 година 
била постигната цена од 7.500 грузиски лари (приближно €3.230) за 48-неделен 
третман, односно 3.750 ГЕЛ (приближно €1.615) за набавка на лековите за 
третман на ХЦВ. Поради структурата на грузискиот здравствен систем, предност 
за бесплатно лекување на ХЦВ добиле луѓето позитивни на ХЦВ кои отслужуваат 
затворски казни, но најавено е дека бесплатното лекување ќе стане достапно за 
сите на кои им е потребно. Интересно е да се истакне дека Владата на Грузија 
ги презема овие мерки откако сѐ повеќе граѓани заболени од ХЦВ почнуваат 
да ја тужат сопствената држава пред Европскиот суд за човекови права поради 
ускратување на правото на лекување.  (Gogosashvili 2014)

Украина

Во септември 2013 година, Меѓународниот сојуз за ХИВ/СИДА во Украина објави 
дека постигнале договор со МСД да ја намали цената на лековите за ХЦВ од $12.000 
на $5.000 за 48-неделен третман. За жал, ова намалување важи само за луѓето со 
коинфекција со ХИВ/СИДА, но Меѓународниот сојуз за ХИВ/СИДА продолжува со 
застапувањето за поголем опфат во лекувањето на ХЦВ. (International HIV/AIDS 
Alliance in Ukraina 2013)
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И додека во Македонија сѐ уште се дискутира за намалување на трошоците за лекување со 
лековите од старата генерација, во светот веќе се водат иницијативи за намалување на трошоците 
за лекување со фармакотерапијата од новата генерација. Новите лекови во САД се продаваат 
по цена од $84.000 (Софосбувир (Sofosbuvir)), односно $66.000 (Симепревир (Simeprevir)). Некои 
претставници на стручната јавност сметаат дека цената на овие лекови може да се намали $78–$166 
за дванаесетнеделно лекување. (Hill and Cooke 2014; Kaplan and Swan 2014: 178-182)

При пресметката на трошоците за лекување на луѓе заболени од ХЦВ треба да се има предвид 
дека нелекувањето може да биде многу поскапо доколку се развие цироза на црниот дроб. Како 
илустрација, според пресметките на ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија 
во Скопје, третманот на цироза на црн дроб за еден пациент чини околу 1.868.204,00 денари 
(€30.328), но и покрај тоа, во рок од 5 до 7 години, пациентот може да почине. Доколку се изврши 
трансплантација на црн дроб, цената на трансплантацијата би изнесувала околу 6.160.000,00 денари 
(€1.000.000) на што се додаваат уште по приближно 61.000,00 денари (€ 1.000) месечни трошоци за 
терапија и за редовни контроли. (Јоксимовиќ 2014: 32-35)

Третман на вирусен хепатит Ц во Македонија: 
Пристап до лекување за луѓе кои употребуваат/-ле дроги
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Третман на вирусен хепатит Ц во Македонија: 
Пристап до лекување за луѓе кои употребуваат/-ле дроги
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7.  Заклучок

Луѓето кои инјектираат/-ле дроги спаѓаат во најбројната категорија луѓе позитивни на ХЦВ, со 
преваленца од 51,53%. И покрај тоа, достапноста до лекување на ХЦВ за оваа категорија граѓани 
е ограничена поради претпоставките за можна реинфекција, дубиозно однесување на луѓето кои 
инјектираат дроги, ограничените капацитети на медицинскиот третман, што се оправдува со скапата 
фармакотерапија.

На луѓето кои инјектираат дроги им се поставува услов да престанат со употреба на дроги за 
да бидат примени на лекување од ХЦВ наместо да се воведат сеопфатни програми за прием и за 
лекување на ХЦВ. Поставените услови ги заштитуваат вработените во здравствените установи, кои 
се посветени на својата конкретна дејност, но не придонесуваат за намалување на преваленцијата 
на ХЦВ.

Протоколот и упатствата за лекување на ХЦВ се едноставни, но процедурата за прием на 
лекување е сложена и демотивирачка. Луѓето мотивирани да се лекуваат од ХЦВ треба да поминат 
низ сложени процедури за да добијат целосна дијагноза и соодветна терапија. И покрај тоа што 
терапијата е бесплатна за луѓето кои инјектираат/-ле дроги, тие се изложени на низа дополнителни 
трошоци за превоз, за лабораториски анализи и за набавка на дел од фармакотерапијата. Овие 
трошоци се повисоки за пациентите кои живеат подалеку од Скопје затоа што главната дијагностика 
и Рибаваринот се достапни само во Скопје.

Центрите за лекување зависности од дроги и организациите што работат на намалување на 
штетите од употреба на дроги значително придонесуваат за мотивирање на луѓето кои инјектираат/-
ле дроги да се тестираат и да се лекуваат од ХЦВ. Тие честопати преземаат дел од одговорностите 
на здравствените установи.

Трошоците за лекување на ХЦВ се високи поради високите цени на фармакотерапијата и тие 
секогаш се користат како изговор за избегнување на прашањето за опфаќање повеќе пациенти 
мотивирани да се лекуваат од ХЦВ. При дискусиите за трошоците за лекување се запоставува фактот 
дека ХЦВ е јавноздравствено прашањe, а се игнорира и фактот дека ХЦВ може да доведе до развој 
на хепатоцелуларен карцином (Nelson et al. 2011: 2; Fassio 2010; Cook and Kanaef 2008: 13; Wendy 
and Merkinaite 2007: 24), чие лекување е поскапо и потешко од лекувањето на ХЦВ.

При пресметката на трошоците за лекување на луѓето кои веќе се носители на ХЦВ се занемарува 
фактот дека со посеопфатен третман, всушност, се превенира понатамошно ширење на ХЦВ, а со 
тоа се превенира и потенцијалното зголемување на трошоците во иднина.

Лекувањето на ХЦВ со лековите Софосбувир и Симепревир, од најновата генерација лекови, се 
смета за скапо и недостижно за здравствениот буџет на Република Македонија.

И здравствените установи, и снабдувачите со лекови излезот го гледаат во вклучување на 
креаторите на политики, кои можат да придонесат за зголемување на конкурентноста и за 
намалување на цените на фармакотерапијата. За жал, до завршувањето на овој текст не е забележан 
никаков видлив напор направен од страна на надлежните институции за намалување на цените на 
фармакотерапијата.

Гледано во целина, главни пречки за опфаќање на поголем број луѓе кои инјектираат/-ле дроги 
со третманите на ХЦВ се трошоците за лекување и условот со кој се оневозможува прием на 
лекување за луѓето кои активно инјектираат дроги. Имајќи предвид дека ХЦВ најчесто се пренесува 
парентерално (WHO 2014-б; Wendy and Merkinaite 2007: 19, 24-25; Камчев и Камчева 2002: 54-108; 
Konstantinović 1997: 25-32), не може да постои изговор за овие пречки што оневозможуваат успешно 
намалување на преваленцијата на ХЦВ, а го ограничуваат и пристапот до соодветна здравствена 
заштита.
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8.  Препораки

•  Креаторите на политики треба да разберат дека лекувањето на хепатит Ц е прашање 
на јавното здравје и дека не може да се третира исклучително од економска перспектива, 
особено затоа што и за економската перспектива нема оправдување кога ќе се земе предвид 
потенцијалот за зголемување на бројот на заболени од хепатоцелуларен карцином (Nelson et 
al. 2011: 2; Fassio 2010; Cook and Kanaef 2008: 13; Wendy and Merkinaite 2007: 24).

•  Да се развие национална стратегија за превенција и за третман на хепатит Ц во Македонија, 
што ќе биде заснована на платформата за унапредување на јавното здравје, постојано следејќи 
ги позитивните искуства и трендови од Македонија и од светот.

•  Да се изнајде начин за намалување на цените на фармакотерапијата за ХЦВ, со што ќе 
се создаде можност за лекување на повеќе луѓе мотивирани да се лекуваат од ХЦВ и ќе се 
намали преваленцијата на ХЦВ.

•  Да се изнајде начин за набавка на лековите од најновата генерација лекови за лекување на 
ХЦВ, Софосбувир и Симепревир, по пониски цени и со тоа да се олесни лекувањето на луѓето 
позитивни на ХЦВ.

•  Да се овозможи дијагностицирање на ХЦВ во повеќе регионални центри низ Македонија за 
да се олесни пристапот и за да се намалат трошоците на пациентите.

•  Да се консултираат претставниците на заедницата при промена на постоечките политики 
и при креирање нови политики со кои се засегнати луѓето кои инјектираат/-ле дроги и 
лекувањето на ХЦВ.

•  Да се поддржи работата на центрите за лекување на зависности од дроги и на организациите 
што работат на намалување на штетите од употреба на дроги затоа што нивното посредство 
при тестирање и при мотивација за лекување придонесува за зголемување на бројот на луѓе 
кои инјектираат/-ле дроги кои се лекуваат/-ле од ХЦВ.

• Да се финансираат програми за воведување сеопфатен пристап во лекувањето на ХЦВ 
позитивните луѓе кои инјектираат/-ле дроги за да се надмине ризикот од можна реинфекција 
и од можен рецидив.

•  Да се финансираат проекти за мотивација за лекување на ХЦВ меѓу луѓето кои инјектираат/-
ле дроги за да се намали преваленцијата на ХЦВ.

8.1. Препораки за креаторите на политики
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• Здравствените установи што овозможуваат третмани за ХЦВ треба да разберат дека 
поставувањето услови за прием на лекување за луѓето кои активно инјектираат дроги го 
зголемува ризикот од зголемување на преваленцата на ХЦВ, а тоа е обратнопропорционално со 
изговорите за економската неоправданост на лекувањето на ХЦВ кај оваа категорија граѓани.

•  Здравствените установи кон лекувањето треба да пристапат од јавноздравствен аспект и 
како кон човеково право.

•  Да се опремат регионални лаборатории за тестирање и за дијагностика на ХЦВ низ Македонија 
за да се олесни пристапот и за да се намалат трошоците на пациентите.

•  Да се воведат сеопфатни програми за лекување на ХЦВ позитивни луѓе кои инјектираат/-
ле дроги за да се овозможи остварување на правото на лекување и за полесно решавање на 
јавноздравствените прашања.

•  Да се оствари поблиска соработка со центрите за лекување на зависности од дроги и со 
организациите што работат на намалување на штетите од употреба на дроги, што можат да 
овозможат поддршка за воведување сеопфатни програми за лекување на ХЦВ позитивни луѓе 
кои инјектираат/-ле дроги.

•  Да се започне со интензивно застапување за воведување сопфатни програми за лекување 
на ХЦВ меѓу луѓето кои инјектираат/-ле дроги.

•  Да се започне со интензивно застапување за опфаќање на поголем број ХЦВ позитивни луѓе 
кои инјектираат/-ле дроги со програмите за лекување на ХЦВ.

•  Да се инсистира на експертска вклученост на ЦЛЗД и ОНШ при креирањето на политики и 
донесувањето на одлуки што се однесуваат на лекувањето на ХЦВ кај луѓето кои инјектираат/-
ле дроги.

• Да се воведат посебни програми/проекти за мотивација на ХЦВ позитивните луѓе кои 
инјектираат/-ле дроги да се тестираат и да се лекуваат од ХЦВ.

•  Да се воведе континуирана едукација за ХЦВ меѓу луѓето кои инјектираат/-ле дроги.

• Да се оствари и да се одржува постојана соработка со здравствените установи што 
овозможуваат лекување на ХЦВ за прашања од интерес за луѓето кои инјектираат/-ле дроги.

8.2. Препораки до здравствените установи што овозможуваат третмани за ХЦВ

8.3. Препораки за центрите за лекување на зависности од дроги и за 
организациите што работат на намалување на штетите од употреба на дроги
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•  Да се истражуваат нови подрачја за лекувањето на ХЦВ кај луѓето кои инјектираат/-ле 
дроги за посеопфатен пристап во намалувањето на преваленцијата на ХЦВ. На пример, со 
истражувањето прикажано во овој документ не се опфатени условите за превенција, за 
тестирање и за третман на ХЦВ во затворите, а тоа е едно од клучните прашања за успешна 
превенција.

•  Да се спроведува постојан мониторинг и евалуација на програмите за лекување на ХЦВ меѓу 
луѓето кои инјектираат/-ле дроги поради брзо воведување промени засновани на потребите 
на пациентите и на условите во здравствените установи.

•  Да се објавуваат научни студии, реферати и извештаи од истражувањата и да се учествува 
на научни собири за да се прошируваат знаењата и искуствата за унапредување на лекувањето 
на ХЦВ кај луѓето кои инјектираат/-ле дроги.

8.4. Препораки за истражувачите
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