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УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗА ПОМОЋ У ЛЕЧЕЊУ ОБОЛЕЛИМ ОД ХРОНИЧНЕ
МИЈЕЛОИДНЕ ЛЕУКЕМИЈЕ
-ПредседникуПредмет: Одговор на Ваш допис од 28.11.2011. године у вези са
снабдевањем референтних здравствених установа лековима Imatinib и Nilotinib
Поштовани г-дине Чугуровићу,
Републички фонд за здравствено осигурање је за 2011. годину спровео
централизован поступак јавне набавке цитостатика са „Ц“ листе, за потребе осигураних
лица, а у име референтних здравствених установа.
Уговори за лек Imatinib, заштићеног назива GLIVEC, потписани су дана
02.02.2011. године, без прекида у испоруци предметног лека и без прекида терапије, по
сазнањима Републичког фонда.
Испорука лека GLIVEC врши се сукцесивно, а према Одлуци Комисије за
одобравање употребе лека imatinib у лечењу осигураних лица оболелих од хроничне
мијелоидне леукемије (ЦМЛ) и гастроинтестиналног стромалног тумора (ГИСТ), на
терет средстава обавезног здравственог осигурања.
Сектор за јавне набавке, будући да је упознат са Одлукама Комисије и да прати
испоруке наведеног лека нема информације од стране референтних здравствених
установа да лек није доступан пацијентима, односно да је дошло до несташице истог, а
нарочито што важећи уговор још није испуњен, те према томе лек је и даље доступан.
Напомињемо да је испорука лека GLIVEC за месец новембар, као и за сваки
претходни месец, извршена сходно горе поменутој Одлуци Комисије.
Републички фонд такође, располаже и информацијама о испоруци предметног
лека од стране Продавца „Phoenix Pharma“ d.o.o. које потврђују да се лек редовно
испоручује. На наш захтев продавац, односно испоручилац лека, је доставио
дистрибутивну листу, која се у свему поклапа и прати горе помунуту Одлуку Комисије.
Имајући у виду да је Републички фонд за здравствено осигурање, у сарадњи са
здравственим установама, излазећи у сусрет захтевима истих, обезбедио наведени
лек, надамо се да ће Вам наш одговор бити од помоћи, из разлога што је Републичком
фонду правовремена и адекватна здравствена заштита осигураних лица приоритет.
У вези са леком Nilotinib, заштићеног назива TASIGNA, који је Правилником о
Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног зравственог
осигурања, објављеном у „Службеном гласнику РС“ број 53/11, стављен на „Ц“ листу
Листе лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног зравственог
осигурања, обавештавамо Вас да је Републички фонд спровео поступак јавне набавке
предметног лека, у складу са исказаним потребама од стране здравствених установа и
да су уговори о купопродаји истог закључени дана 05.10.2011. године, те сходно томе
немамо информацију о проблему у снабдевању наведеним леком.
С поштовањем, Сања Миросављевић, начелник Центра за информисање
јавности

