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1. Вовед

Правото на живот е неприкосновено право втемелено во највисокиот правен акт, Уставот на 
Република Македонија.1 Ова право е загарантирано и со меѓународните договори за заштита на 
човековите слободи и права со кои се наметнуваат обврски за државата без ограничување да го 
штити правото на живот. Република Македонија има обврска да се воздржи од дејствија што можат 
да го ограничат правото на живот, но исто така има обврска да дејствува афирмативно во насока 
на зачувување на животот на поединците. Правото на живот не е изолирано право во однос на 
останатите човекови права. Имено, правото на здравје е едно од правата што е тесно поврзано со 
непречено уживање на правото на живот. Опијатното предозирање претстaвува животозагрозувачка 
здравствена состојба што бара итна интервенција. Налоксонот пак е широко прифатен лек, ефикасен, 
со минимални штетни последици, што спасува животи во случаи на опијатно предозирање. Долги 
години наназад истражувањата укажуваат на ограничената достапност на налоксонот во Република 
Македонија, што доведува до чести случаи на смрт од предозираност.2 Во смисла на позитивната 
обврска на државата, потребно е да се усвои правна рамка што ќе овозможи континуирана достапност 
и лесна пристапност до налоксонот како блокатор на опиоиди при опијатно предозирање. Налоксонот 
е на Листата на основни лекови на Светската здравствена организација (СЗО).3 Основните лекови 
се оние што ги задоволуваат приоритетните потреби во здравствената грижа на популацијата. Тие 
се избрани како резултат на распространетоста на болестите што ги третираат, доказите за нивната 
ефикасност, безбедноста при употребата и компаративната финансиска исплатливост. Основните 
лекови треба да бидат достапни секогаш, во доволна количина, во доволна доза, со сигурен квалитет 
и цена што поединецот и заедницата можат да си ги дозволат.4 

Во Република Македонија, достапноста на налоксонот и неговата примена во давањето на 
здравствената грижа се ограничени на индивидуалната ангажираност на раководителите на одделни 
здравствени установи.5 Целта на оваа анализа е да се разгледа можноста за што поголема дистрибуција 
и за достапност на налоксонот во рамките на постоечкиот систем за набавка и за дистрибуција на 
лекови во Македонија. Зголемувањето на достапноста на налоксонот треба да го унапреди правото 
на живот и здравје на лицата кои се под ризик од опијатно предозирање. Анализата нема цел да 
зборува за ефектите на налоксонот како лек, туку во анализата се тргнува од претпоставката дека 
СЗО го има ставено налоксонот на Листата на основни лекови што државата има обврска да ги 
обезбеди како минимум стандард за третман и за грижа за лицата кои употребуваат дроги. Понатаму 
специјалниот известувач за правото на највисок стандард на здравје при Обединетите нации, во 
својот Извештај го потенцира значењето на обуките за прва помош, на примената на налоксонот и 
на отворањето на соби за употреба на дроги (drug consumption rooms) како ефикасни интервенции 
во намалување на ефектите од употреба на дроги и од намалување на смртноста од предозираност.6 

Во продолежние е презентирана пошироката правна рамка преку која се создава обврска на 
државата за обезбедување на пристап до лекови со цел зачувување на животот и унапредување 
на животот. Понатаму е презентиран постоечкиот систем на здравствена заштита и постапката за 
ставање во промет на лековите преку кои се идентификува можноста за зголемување на достапноста 
на налоксонот. И на крај, Анализата дава увид во меѓународните искуства, односно како други држави 
го надминале предизвикот и овозможиле поширока примена на налоксонот и негова дистрибуција 
до лицата кои се под ризик на опијатно предозирање.
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2. Здравствена заштита во итни случаи

Националната правна рамка со која на секој граѓанин му се гарантира правото на здравствена 
заштита се состои од Уставот на Република Македонија, законите и подзаконски акти врз чија 
основа се спроведува системот на здравствена заштита. Во согласност со член 39 од Уставот, на 
секој граѓанин му се гарантира правото на здравствена заштита, а во врска со член 10 од истиот акт, 
животот на човекот е неприкосновен. Здравствената заштита, во смисла на Законот за здравствена 
заштита, опфаќа систем на општествени и на индивидуални мерки, на активности и на постапки за 
зачувување и за унапредување на здравјето и на навременото и ефикасно лекување.7 Во таа смисла, 
секој е должен во итни случаи да укаже прва помош според своите можности, во случај на опасност 
по живот да ја извести најблиската здравствена установа и да овозможи пристап до итна медицинска 
помош.8 Во итен случај, каде што станува збор за предозирање со опијати, брзиот и лесен пристап 
до налоксон е најефикасното решение за укажување на прва помош. Ова го потврдуваат и стручни 
лица кои сметаат дека во случај на опијатно предозирање клучно е првенствено да се дејствува на 
сузбивање на дејството на опијатите, а потоа да се врши детоксикација на организмот од останатите 
супстанции.9

Според Протоколот за ургентна тријажа, налоксонот се применува во животозагрозувачка состојба 
што бара брза интервенција.10 Во пракса, брзата помош не е секогаш во можност да одговори на 
ургентната ситуација кога станува збор за предозирање со опијати. Проблемот со недостатокот на 
ресурси на брзата помош на територијта на Република Македонија го отежнува соодветниот одговор 
на здравствениот систем во случаи на предозирање, а резултатот е смртни случаи. Сознанијата од 
терен укажуваат дека Службата за итна медицинска помош и домашна посета не може да стаса 
навремено на секој повик за помош. Конкретен пример е Службата за итна медицинска помош во 
Куманово што располага само со две возила и со две екипи, а покрива огромна територија од три 
општини во кои до некои села воопшто нема соодветна патна инфраструктура. Слична ситуација 
постои и во Скопје каде што во некои предградија, како Шуто Оризари, воопшто нема соодветна 
патна инфраструктура, а уште помалку соодветно обележани улици, иако се наоѓаат недалеку 
од централното градско подрачје.11 Покрај ненавременото пристигнување на итната медицинска 
помош, во пракса проблем е и недостатокот на налоксонот во службите за итна медицинска помош. 
Затоа несоодветната и ненавремена помош претставува ризичен фактор за зголемена смртност во 
случаите со опијатно предозирање во Македонија.

Од друга страна, заштитата на правата на пациентот се заснова на начелото на хуманост, што 
подразбира почитување на личноста на човекот, физичкиот и психичкиот интегритет на личноста, 
како и сигурноста на човекот.12 Правото на искажување на болка и ослободување од непотребна 
болка, во согласност со тековното знаење во медицината, е централно прашање што треба да се има 
предвид при воспоставувањето на системот на широко и лесно достапен налоксон. Имено, начелото 
на достапност подразбира постојано достапни и пристапни здравствени услуги на сите пациенти 
подеднакво, без дискриминација по која било основа.13 Нерамномерната и ограничена достапност 
на налоксонот го нарушува правото на еднаква заштита на животот и на здравјето на лицата кои 
употребуваат дроги бидејќи современите достигнувања во медицината повеќепати го потврдиле 
значењето на лесно достапен налоксон за животот и за здравјето на лицата кои се под ризик од 
опијатно предозирање.     
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3. Правна рамка за ставање во промет на лекови 

Лековите што се употребуваат во хуманата медицина, условите и начинот за обезбедување 
на нивниот квалитет, безбедноста и ефикасноста, начинот и постапките за нивно производство, 
испитување, ставање во промет, промет, формирање на цени, контрола на квалитет, огласување и 
инспекциски надзор, се регулира со Законот за лекови и други медицински помагала.14 Лековите што 
се користат во Македонија треба да бидат достапни во прометот на лекови врз основа на одобрение 
за ставање во промет издадено од Бирото за лекови по доставената потребна документација и во 
постапка пропишана со Законот за лекови и други медицински помагала. 

Во согласност со Законот за здравствено осигурување, Фондот за здравствено осигурување 
на Македонија ја утврдува листата на лекови што паѓаат на товар на Фондот. Лековите според 
листата на лекови што со општ акт ја утврдува Фондот, на кој министерот за здравство дава 
согласност, како и помошните материјали што служат за примена на лековите и на санитетските 
и на другите материјали потребни за лекување, спаѓаат во основните здравствени услуги во 
примарната здравствена заштита. Со задолжителното здравствено осигурување, на осигурените 
лица им се обезбедува право на основни здравствени услуги, вклучувајќи и достапност до лековите 
на Позитивната листа.15 Позитивната листа ги содржи лековите што имаат одобрение за ставање 
во промет во Република Македонија.16 Досега не е поведена постапка за добивање на одобрение за 
ставање во промет на налоксонот, што значи дека како лек не е регистриран во Македонија. Сепак 
налоксонот се наоѓа на Листата на лекови што спаѓаат на товар на Фондот.17 Ова е исклучителна 
ситуација каде што лек што не е регистриран се наоѓа на Листата на лекови покриени од ФЗО. Во 
согласност со Упатството за критериумите, начинот и постапката за изменување и дополнување на 
листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Р. Македонија, 
позитивната листа може да содржи и нерегистриран лек ако се работи за неопходен лек и од 
витално значење во дијагностиката и во терапијата.18 Несомнено надлежените органи во областа 
на регулирање на пазарот на лекови ја препознале важноста од достапноста на налоксонот и покрај 
тоа што не е поведена постапката за добивање на одобрение за ставање во промет од овластен 
подносител. 

Налоксонот се наоѓа и на Листата на есенцијални лекови што, во согласност со член 107 од 
Законот за лекови и други медицински помагала, ја носи министерот за здравство.19 Имено, лековите 
што се издаваат на рецепт, односно лековите што се на Листата на есенцијални лекови, можат да 
бидат во промет ако имаат формирана цена во согласност со Законот за лекови и други медицински 
помагала.20 Налоксонот се наоѓа на Листата на есенцијални лекови, што значи дека за него може да 
се формира цена и може да се стави во промет. Досега не е формирана референтна цена од страна 
на Фондот за здравствено осигурување.

Во Република Македонија лек може да се стави во промет доколку има издадено одобрение за 
ставање во промет.21 Подносител на барањето за одобрение може да биде производителот на лекот 
со претставништво во Македонија или правен застапник/претставништво/подружница на странскиот 
производител во Македонија. Досега не е поднесено барање од овластен производител. Барање 
за ставање на позитивна листа на одреден лек може да поднесе носителот на одобрението за 
ставање на лек во промет во Република Македонија (производител, застапник), како и болничките 
терапевтски комитети.22

Од досега наведеново произлегува дека налоксонот е достапен во Македонија во ограничени 
рамки, и тоа само во мал број здравствени установи. На Позитивната листа на лекови стои дека 
налоксонот се применува во болнички услови. Имено, местото и начинот на издавање на лекот се 
утврдуваат во постапката за ставање на лекот во промет, односно во одобрението за ставање во 
промет се утврдува дали лековите можат да се издаваат во аптека само на рецепт, без рецепт и 
лекови што се употребуваат само во здравствена установа.23 Начинот на издавање на лековите го 
утврдува Комисијата за лекови, што најчесто за ампуларна терапија утврдува режим за аплицирање 
на терпијата од страна на здравствени работници. Сепак налоксонот не бил предмет на оценка на 
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Комисијата на лекови, а производителот на налоксонот предвидува издавање на лекот на рецепт.24 
Ова укажува дека во Македонија постои построг режим на издавање на налоксонот од оној пропишан 
од производителот. 

Според моменталната состојба, налоксонот е достапен во одредени здравствени установи во кои 
одговорното лице презело иницијатива за набавка на налоксон преку интервентен увоз. Агенцијата 
за лекови, односно Бирото за лекови издава одобрение за увоз на лек што нема одобрение за 
ставање во промет, а е на Листата на есенцијални лекови. Според ова се дозволува интеревентен 
увоз на налоксон по барање на здравствена установа, што преку веледрогерија може да се обезбеди 
одредено количество налоксон. Ова количество не може да се стави во промет, туку може да се 
употреби исклучително од страна на здравствената установа што го набавила. 

Истражувањето за примена на налоксонот при опијатно предозирање укажува на одделни случаи 
во кои здравствените установи имаат одредена количина на налоксон добиена преку донација. 
Имено, не е потребно одобрение за ставање во промет на лекови доколку лековите се добиени 
како донација. За да може да се прифати и да се користи донација во лекови, потребно е за нив да 
постои одобрение за увоз на лековите што се предмет на донацијата. Овие лекови не можат да се 
ставаат во промет, односно нив може да ги применува само здравствената установа што ја примила 
донацијата.25

Од горенаведеново призлегува дека иако налоксонот е есенцијален лек што е дел од основната 
здравствена заштита, сепак е со ограничена достапност за лицата кои имаат неопходна потреба 
во животозагрозувачки состојби. Налоксонот во форма на ампула, што е единствено достапен во 
Македонија, задолжително треба да се аплицира од страна на здравствени работници.

За споредба, постојат лекови, исто така, во ампули што се пропишуваат на рецепт и се аплицираат 
од страна на пациентите. Оваа форма на дистрибуција одговара со препораките на производителот 
на налоксон дека за негово издавање е потребен рецепт од лекар, а нанесувањето не е ограничено 
да биде исклучително од страна на здравствени работници. Лековите што се користат за третман 
на дијабет, инсулин, се пропишуваат по препорака на лекар специјалист, а со рецепт се земаат од 
страна на пациентот и се аплицираат од страна на пациентот. Инсулинот според својствата има 
поголема опасност од предозирање, негативни придружни појави што не се познати кај налоксонот. 
Со Упатство за практикување на медицина заснована на докази при инсулински третман на тип 1 
дијабетес се дадени инструкции за начинот на примена на инсулинот кај пациентите кои сами го 
нанесуваат и по повеќепати на ден.  Пациентите кои се на инсулинска терпија можат да користат 
шприц за да го инјектираат инсулинот ако тие така претпочитаат. Пациентите кои користат трајни 
пенкала со кертриџи треба да научат како да го користат пенкалото ако е неопходно да се повлече 
инсулинот од кертриџот и да се инјектира со шприц.26

Понатаму, според Позитивната листа на лекови, хормоните за хипофиза и за хипоталамус, 
познати како хормони за раст кај деца, со генеричко име соматропин, се применуваат на Клиниката 
за педијатрија, по препорака на конзилиум на педијатри – ендокринолози.27 Според Одобрението 
за ставање во промет на различните дози на лекот соматропин, дел од нив се применуваат во 
здравствени институции, а дел се издаваат на рецепт, иако препораката од производителот е да се 
издава на рецепт.28 Во пракса, според информацијата од Фондот за здравствено осигурување, од 
2012 година овој хормон го издава Клиниката за педијатрија за три месеци, а лекот се аплицира од 
страна на пациентите по добиената обука за начинот на аплицирање на лекот.29 

Режимот на издавање на лековите што се издаваат на рецепт може да биде променет и тие да 
се издаваат без рецепт доколку се приложат релевантни резултати од претклинички и од клинички 
испитувања.30 Законот експлицитно не ја дава можноста за промена на режимот на издавање на лек 
што се употребува во здравствена институција, но по аналогија на претходното може да се очекува 
дека постоечките научно засновани резултати за дејството на налоксонот се доволни да се промени 
режимот на издавање и на примена. 
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Република Македонија во процесот на приближување на националното законодавство кон 
европското, во најголем дел го усогласи Законот за лекови и други медицински помагала со Директивата 
2001/83/EC за медицински производи за хумана употреба.31 Во врска со класификацијата на лековите, 
Директивата предвидува медицински производи што се издаваат со рецепт и медицински производи 
што не се издаваат со рецепт. Според Директивата одредени лекови се пропишуваат на рецепт ако 
лековите можат да претставуваат директна или индиректна опасност, дури и кога се употребуваат 
правилно без медицинска супервизија; лекови што често и во најголем број случаи се употребуваат 
неправилно, а што може да резултира со директна или со индиректна опасност за човечкото 
здравје; содржат супстанции или препарати чие дејство или реакција бара дополнителна истрага 
или најчесто се пропишани од лекар за парентерално администрирање. Директивата предвидува 
надлежните институции да можат да пропишат дополнителни класификации на лековите што се 
издаваат на рецепт, а што се применуваат во специјализирани области. Според Законот за лекови 
и други медицински помагала, лек што се издава без рецепт е лек со широк спектар на терапевтски 
индикации, со мала токсичност, со мала можност за предозирање, со незначителни интеракциии, со 
добро познати индикации за пациентите и е соодветен за самолекување. Налоксонот е лек со мала 
токсичност, без можност од предозирање, со незначителни интеракции, со што се квалификува во 
лек чиј режим на издавање треба да се промени во насока на обезбедување на поголема достапност. 
И според споменатава Директива, налоксонот не треба да биде класификуван во лек што би се 
применувал исклучително од страна на здравствени работници. 
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НАЛОКСОНОТ СПАСУВА ЖИВОТИ
Анализа на правната рамка за зголемување на достапноста на налоксонот при опијатно предозирање во 
Република Македонија



4. Фактори што треба да влијаат на зголемувањето на достапноста на 
налоксонот

Еден од предизвиците во пишувањето на оваа Анализа е недостатокот од официјални податоци 
за бројот на лица починати од предозираност со опијати. Исто така недостасуваат податоци за 
смртни случаи како последица на ограничениот пристап до налоксонот како ефикасен и брз блокатор 
на опијатите. Водењето на сеопфатна статистика и нејзино редовно ажурирање на бројот на лица 
кои употребуваат дроги, лица кои преживеале опијатно предозирање и лица кои починале како 
резултат на опијатно предозирање може да произведе дополнителен аргумент за потребата од 
промена на режимот на дистрибуција на налоксонот и зголемување на достапноста на налоксонот. 

Исто така, при креирањето на системот на дистрибуција на налоксонот, неопходно е да се има 
предвид контекстот во смисла на спроведувањето на политиката на дроги, структурата на лицата кои 
употребуваат дроги, најчесто употребуваната дрога, постоење на програми за третман на зависност, 
степенот на поддршка на лицата кои употребуваат дроги во средината во која живеат, стигмата и 
дискриминацијата со кои се соочуваат итн. Сите овие фактори имаат влијание врз однесувањето на 
лицата кои употребуваат дроги, па дури и во животозагрозувачки ситуации како што е опијатната 
предозираност. Со оглед дека најголем број од лицата кои употребуваат дроги во Македонија 
користат опиоидни супстанции, ова упатува дека најголем дел од овие лица се под ризик на опијатно 
предозирање. Според биобихејвиоралното истражување и процената на бројноста на популацијата 
кај лица кои инјектираат дроги во Македонија спроведени во 2010 година, проценетиот број на лица 
кои инјектираат дроги во Македонија на возраст од 18 до 45 години е 10.900.32 Од друга страна, 
бројката на лица кои започнуваат со употреба на дрога се зголемува, додека возрасната граница 
на започнување со употреба на дрога постојано се намалува.33 Ова се клучните аргументи зошто е 
неопходно реформирање на постоечкиот систем на дистрибуција на налоксонот и неговата лесна 
достапност во клучните минути од епизодата на третман на предозираност и превенција на фатален 
исход од предозираност. Во согласност со Студијата базирана на истражување спроведено во 2005-
2006 година, постои висока преваленца на опијатно предозирање меѓу лицата кои инјектираат 
дрога и недостаток на пракса во нанесување на антагонист со цел да одговори на ефектите од 
предозирање кај лицата кои употребуваат дроги во Македонија.34 Само на Клиниката за интерна 
ургентна медицина и токсикологија во Скопје во периодот од 2001 година до 2005 година се 
извршени вкупно 1.436 интервенции за освестување на лицата предозирани со опијати. Состојбата 
во меѓувреме не е променета, па сè уште не постои систематско решение за ограничената достапност 
на налоксонот што придонесува за смртност меѓу лицата кои употребуваат дроги. 

При креирањето на моделот за дистрибуција на налоксон, исто така, треба да се имаат предвид 
факторите што ги одвраќаат лицата во предозирана состојба од здравствена помош, па дури и во 
животозагрозувачки состојби како што е предозирањето. Резултатите од истражувањето на терен 
покажуваат дека дел од причините зошто не побарале здравствена помош во случај на предозираност 
е стравот од стигматизација доколку бидат препознаени како лица кои употребуваат дроги, односно 
стравот од Полиција доколку бидат препознаени како лица кои употребуваат дроги. Овие резултати 
соодветствуваат со податоците од истражувањето за степенот на инклузивност на македонското 
општество според што лицата кои употребуваат дроги се втора најнепосакувана група на луѓе.35 

Ограничените капацитети и административни процедури на здравствените институции во итната 
медицинска помош, исто така, се значајни во идентификувањето на потребата од зголемување на 
достапноста на налоксонот до клучните групи (лицата кои употребуваат дроги, нивните семејства, 
организации што спроведуваат програми за намалување на штети и др.). Присуството на очевидци, 
најчесто други лица кои употребуваат опијати, само по себе не претставува ризичен фактор за 
опијатно предозирање, но може да го намали ризикот од смртност во случај на предозирање. (ANCD 
2001: 21) Особено е важно очевидците да бидат блиски со предозираното лице и доволно присебни 
да интервенираат навремено и соодветно. Од вкупно 223 испитаници, само 31 (13,9%) испитаник 
изјавил дека секогаш употребува опијати со свое друштво, додека 147 (65,5%) испитаници 
употребуваат опијати понекогаш сами, а понекогаш во друштво на други лица кои употребуваат 
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опијати. Овие 147 испитаници, заедно со оние 18 (8,1%) испитаници кои секогаш употребуваат 
сами и оние 18 (8,1%) испитаници кои понекогаш или секогаш употребуваат опијати во друштво со 
непознати лица кои употребуваат опијати, можат да бидат под зголемен ризик од смртност во случај 
на опијатно предозирање.36
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5. Добри пракси на достапност на налоксонот во Европа

На европско ниво, предозирањето со дроги продолжува да биде сериозен причинител за 
смртност, посебно меѓу младите. Стратегијата за дроги на ЕУ 2013-2020 за првпат, покрај двете други 
основни цели за намалување на побарувачката и на понудата на дроги, вклучува и намалување на 
здравствените и на социјалните ризици од употреба на дроги како политичка цел.37 Неодамнешните 
податоци покажуваат дека 3,5% од сите случаи на смрт кај млади мажи под 40-годишна возраст 
се појавуваат како резултат на предозирање.38 Поради ова земјите имплементираат различни 
пристапи насочени кон намалување на смртноста од предозирање, применувајќи интервенции 
базирани на докази, притоа имајќи ги предвид индивидуалните и општествените фактори на ризик. 
Превенцијата на смртност може да се адресира на две нивоа: првото ниво вклучува интервенции 
насочени кон целосна превенција на предозирањето како појава, додека другото ниво е насочено 
кон намалување на фаталниот исход во случај на предозираност.39 Тренинзите за справување 
со опијатна предозираност во комбинација со земање на налоксон за дома е интервенција што 
може да ја превенира смртноста од опијатна предозираност. Некои европски земји имаат програми 
скроени според потребите на заедницата и тие предвидуваат давање на налоксон на лица кои се 
под ризик од опијатно предозирање. Пропишувањето на налоксонот е придружено со задолжителна 
обука за препознавање на предозираноста, стекнување со основните техники за одржување во 
живот (вештачко дишење, правилна положба на телото) и како да се примени налоксонот. Оваа 
интервенција е насочена кон лицата кои употребуваат дроги, нивните семејства и врсниците, сè со 
цел да им се помогне да преземат ефикасна мерка во ситуација на предозираност додека чекаат да 
пристигне итната медицинска помош. Подолу се претставени неколку модели што функционираат 
во одделни земји, а што ги спроведуваат најзначајните стратегии во преземање на интервенции за 
справување со ризиците од предозирање. 

5.1. Шкотска

Шкотска е една од водечките земји со добар систем на дистрибуција и лесна достапност на 
налоксон. Пред да се достигне ова ниво, статистиката на смртност поврзана со дроги во Шкотска 
покажала дека најголем број се поврзани со опиоиди и се појавиле како резултат на несреќен 
случај, а за добар дел од случаите трети лица посведочиле за предозираноста. Половина од лицата 
кои починале како резултат на опијатна предозираност поминале некое време во затвор.40 Врз 
основа на ваквата состојба, во Шкотска е усвоена Национална програма за налоксон преку која 
се спроведуваат активности за дистрибуција и за употреба на налоксонот, а е целосно финансирана 
од Владата. Програмата има цел:

• да ги зголеми достапноста и свесноста за налоксонот во Шкотска и
• да ги зголеми шансите за негова примена, што ќе доведе до намалување на смртност од 

предозираност.41 

Пилот-програмата за налоксон започнала со спроведување во периодот од 2006-2007 година и 
2009 година, а на национално ниво во 2010 година. По усвојувањето на Националната програма, 13 
од вкупно 14 локални здравствени совети се приклучени кон Националната програма за дистрибуција 
на налоксонот. Создавањето на инфраструктура и заложбата за континуирана соработка се клучни во 
растечкиот успех на Програмата. Успешноста на Програмата, исто така, зависи од професионалците 
од различни профили вклучени во имплементацијата, како и обучените врсници од заедницата на 
лицата кои употребуваат дроги.

  
Од февруари 2011 година, во затворите во Шкотска воведено е делење на комплети со налоксон 

за дома од страна на вработените во затворите. Моделот за делење на налоксон се базира на 
идентификување на лицата кои потенцијално би имале потреба (употребува опијати, при прием на 
третман со супститут). Медицинскиот персонал се грижи налоксонот да му се даде на затвореникот 
меѓу останатите лични предмети при излез од затворот. Во еден затвор во Шкотска, налоксон се 
дели и при привремен излез од затворот. 
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Во заедницата, налоксонот може да се добие со рецепт пропишан на специфично лице или со 
писмено упатство за издавање или за аплицирање на лекот во одредена клиничка состојба. Во 
согласност со измените на Законот за лекови од 2005 година, дозволено е развивање на систем 
за земање на дози налоксон за дома. Издавањето на налоксон може да биде само на име на 
носителот на рецептот, а администрирањето може да го направи кој било присутен на лице 
место и кој е во состојба да интеревенира пред пристигнувањето на брзата помош врз 
секого за кого се сомнева дека е предозиран, а со цел да му го спаси животот. Пристап 
до лекот може да има секој што ќе биде идентификуван од страна на медицинската сестра или 
фармацевтот како лице кое е под ризик за предозирање, независно дали се наоѓа на третман со 
супституциска терапија. 

Според последните измени во март 2011 година, набавката на налоксон се проширува и на 
поединци кои работат во сервиси за лица кои се под ризик на опијатно предозирање, доколку имаат 
поминато обука во согласност со Програмата за налоксон.42 Лицето кое добило налоксон во име 
на сервисот во кој работи ќе го чува и ќе го употребува во рамките на сервисот. Доколку лицето 
вработено во сервисот престане со работа, налоксонот останува во сервисот. Комплетот со налоксон 
содржи: 

• 1 наполнет шприц што содржи 2mls налоксон 1mg/ml за поединечна употреба (содржи 
5 дози) – преку тренингот обезбеден за вработените во сервисот се објаснува како се 
употребуваат шприцот и дозата;

• 2 игли;
• Лифлет со информации за налоксонот. 

Доколку одреден сервис за лица кои се под ризик на опијатно предозирање сака да влезе во 
Програмата со налоксон, треба да направи проценка на ризик, на бројот и на тип на корисници на 
услуги. Треба да се утврди бројот на вработените (постојано или привремено вработени), видот на 
услугите што се даваат и ризикот од предозирање меѓу корисниците на услугите. Исто така треба 
да се утврди колку од вработените ќе се обучат за примена на налоксон и негова набавка и дали 
тие лица сакаат да се вклучат во обуката. И покрај тоа што секој може да примени налоксон во итни 
ситуации, сепак тренингот обезбедува информации за најдобра примена на лекот. Ако сервисот 
за лица кои се под ризик на опијатно предозирање се согласи да се вклучи во Програмата, треба 
да усвои процедури за набавка, за складирање, за примена, за отстранување и за безбедност на 
количините налоксон. Одговорното лице во организацијата треба да номинира вработени кои ќе 
бидат одговорни за прием на набавката. Одлуката за количината на комплетите со налоксон се 
одредува за секој сервис одделно. 

5.2. Шпанија

Во Шпанија третманот за зависност од дроги е главно финансиран од Централниот буџетот на 
државата, буџетите на автономните покраини и градовите и од одделни општини во поголемите 
градови. Секој регион има надлежност да ги организира здравствените интервенции во согласност 
со своите планови, буџети и персонал. Во врска со програмите за превенција и за справување со 
предозираност, досега само еден дел од Шпанија, Каталонија, има структурирана мрежа за примена 
на налоксонот. Сите центри за дрога во Каталонија имаат протокол за превенција и за справување 
со предозираност што вклучува одделенија за болничка детоксикација, сервиси за намалување на 
штети, третман за зависност од дрога и терапевтски заедници. 

За споредба, во Каталонија живеат 7,5 милиони, а од нив 7.000 се лица во метадонска програма. 
Предозираноста, покрај инфицираноста со ХИВ и со хепатитис Ц, е водечка причина за смртност меѓу 
лицата кои употребуваат дроги.43 Поради ова властите во Каталонија одлучиле дека со Програмата 
за превенција на предозираност можат да влијаат на намалување на смртноста и на подобрување 
на здравјето кај лицата кои употребуваат дроги. Според научните докази програмите за третман 
со метадон, собите за инјектирање што се надгледуваат и програмите за подигање на свеста за 
превенција од предозирање со налоксон, се најефикасните алатки за превенција.44 
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Одделението за зависност од дроги при Агенцијата за јавно здравје на Каталонија ја спроведува 
Програмата за превенција од предозираност. Во рамките на оваа Програма, 3.795 пациенти имаат 
поминато обука за превенција на предозираност. Обуката содржи информации за подигање на 
свеста како да се превенира, идентификува и третира предозираност од опијати кај лице кое 
употребува дроги. Обуката исто така вклучува информации за превенција од сериозна токсикација 
со стимуланси (кокаин и амфетамин). Граѓаните кои ја имаат поминато обуката добиваат ампула со 
налоксон, во случај на итност, да можат да го преземат првиот чекор во превенција од смрт додека 
чекаат да дојде итната медицинска помош. 

Во Каталонија, налоксонот е лек што се пропишува од страна на здравствени работници, а 
неговата дистрибуција и употреба се дозволува само доколку има цел да се спаси живот. Пред да го 
пропише налоксонот, лекарот го оценува ризикот од предозирање кај клиентот, па доколку постои 
ризик, клиентот може да добие доволен број на ампули со налоксон. Налоксонот се употребува за 
третман во итни здравствени услуги, во сите програми со услуги за намалување на штети, во соби за 
употреба на дроги (drug consumption rooms) и во дел од центрите за третман на зависност. Во собите 
за употреба на дроги доаѓаат во контакт со голем број на лица кои употребуваат дроги, па преку 
Програмата за налоксон тука се обучуваат за примената на налоксонот. Лицата кои употребуваат 
дроги добиваат надоместок за да учествуваат на овие обуки. На почетокот, Програмата за обука 
за налоксон била доста сеопфатна, но исто така строга и долга, додека денес Програмата е 
пофлексибилна како резултат на стекнатата доверба кон корисниците на услугите. Организациите 
што спроведуваат програми за намалување на штети во Каталонија обезбедуваат обуки за лицата 
кои употребуваат дроги како да го употребуваат налоксонот. Организациите се исто така овластени 
да го дистрибуираат налоксонот на лицата кои учествувале во обуката.45 Во тек е развивање на 
програми за делење на налоксон во затворите. 

5.3. Други земји во кои е достапен налоксонот

Во одделни региони во Италија, налоксонот е достапен во аптеките без рецепт уште од 1998 
година. Денес, освен во аптеките, налоксонот се дистрибуира и преку теренските програми за 
намалување на штети.46 

Налоксонот е достапен во заедницата преку т.н. „програми за дистрибуција на налоксон во 
заедницата“ како експериментални или пилот - програми во повеќе земји, вклучувајќи ги: Авганистан, 
Австралија, Канада, Кина, Индија, Италија, Казахстан, Киргистан, Таџикистан, Тајланд, Велика 
Британија, САД, Украина и Виетнам.47
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6. Заклучок

Налоксонот е безбеден и ефикасен лек што може да ги блокира ефектите од опијатно предозирање 
само доколку се даде во најкраток рок од предозирањето. Во спротивно може да настане смрт 
како резултат на опијатно предозирање. Налоксонот не може да се најде во слободен промет во 
аптеките на Република Македонија, па го поседуваат дел од здравствените установи низ земјава. 
Според постоечката регулатива, налоксонот може да го поседува само здравствена установа и 
може да го применува само здравствен работник. Во пракса, предозирањето најчесто се случува 
надвор од здравствените установи. Истражувањата покажуваат дека сите здравствени установи 
немаат налоксон, а итната медицинска помош не успева да стигне секогаш навреме за да го нанесе 
налоксонот. Оттука се наметнува потребата од промена на ваквата состојба преку ослободување 
на дистрибуцијата, набавката и примената на налоксонот надвор од здравствените установи. Со 
оглед дека најчесто предозирањето се случува во присуство на други лица кои употребуваат дроги, 
неизбежно е да се направат напори налоксонот да биде лесно достапен до нив. 
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7. Препораки

Потребно е да се направат напори за започнување на постапка за регистрација на лекот, односно 
да се добие одобрение за ставање во промет на налоксонот. Бројката од околу 11.000 лица кои 
употребуваат дроги, посебно оние кои инјектираат опијати, е доволна за да се укаже на фактот дека 
пазарот за дистрибуција на налоксонот е голем и исплатлив за производителот или за законскиот 
застапник/претставник на производителот во Македонија. Со ова ќе се обезбеди достапност на 
налоксонот во аптеките низ државава. Во дел од земјите каде што е достапен налоксонот, може 
да се земе од аптека без рецепт. Режимот на издавање во Македонија ќе треба да се утврди во 
постапката за регистрација на лекот и тој треба да биде во согласност со режимот на издавање 
пропишан од страна на производителот.  

 
Постоечкото ограничување во законската рамка за регистрација на налоксонот не смее да биде 

оправдување за недоволната достапност на лек што со сигурност спасува животи. Националната 
законска рамка што го регулира здравствениот систем, како и начинот  за издавање и за дистрибуција 
на лекови не е изолиран, напротив тој мора да е во согласност со меѓународните стандарди за 
заштита на правото на живот и здравје. Меѓународните искуства покажуваат дека е потребно да 
се усвои документ со кој ќе се направи план за надминување на постоечката ситуација. Анализата 
дава преглед на примери од други земји како предлог-интервенции што можат да се применат 
и во Македонија. На пример, усвојување на посебна програма за превенција и за справување со 
предозираност може да помогне во постигнување на целта.  

Примерите со промената на дистрибуцијата и примената на другите лекови што според режимот 
при регистрација се построго класификувани можат да се искористат како добра пракса во обидите 
да се зголеми и да се олесни достапноста на налоксонот. 

И во случај на регистрација на налоксонот нема да се постигне крајната цел. Потребно е 
понатаму да се развива мрежа на што поголема достапност. Според сегашнава состојба мрежата 
ќе ја сочинуваат сите здравствени установи, а според добрите пракси во другите земји треба да се 
вклучат и затворите и казнено-поправните установи. Исто така клучна алка во системот на превенција 
на предозираност и спречување на смртност од предозираност се и програмите за намалување на 
штети низ земјава. Овие програми ги посетуваат лица кои се на третман во постоечките програми за 
лекување, но во поголем процент нивни клиенти се и лица кои се надвор од здравствениот систем. 
Токму преку програмите за намалување на штети може да се обезбеди дистрибуција на налоксонот 
до најголем дел од лицата кои се под ризик од опијатно предозирање. 

Како и кај останатите лекови погоре спомнати, дистрибуцијата на налоксонот може да биде 
условена со претходна обука за нивна примена со што ќе се зголеми ефикасноста во примената и во 
намалувањето на ризиците од аплицирање на налоксонот. Крајниот резултат ќе биде намалување 
на смртноста кај лицата кои употребуваат дроги.
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