
ОДЛУКА 

О УСВАЈАЊУ ЛИСТЕ ЦИТОТОКСИЧНИХ, БИОЛОШКИХ И ПРАТЕЋИХ 

ЛИЈЕКОВА 

("Сл. гласник РС", бр. 71/2022) 

I 

Усваја се Листа цитотоксичних, биолошких и пратећих лијековa. 

II 

Листу цитотоксичних, биолошких и пратећих лијекова чине Листа I, Листа II, Листа III и Листа IV - листе 
лијекова који се могу прописивати: 

1) од стране онколошких/хематолошких конзилијума клиничких центара Републике Српске и/или 
онколошких/хематолошких конзилијума болница у Републици Српској, који су формирани под организационим 
и струковним надзором клиничких центара Републике Српске, и 

2) конзилијарном одлуком љекара одговарајуће гране специјалности (за неонколошке индикације). 

III 

(1) Индикације за примјену појединих лијекова су лиценциране. 

(2) Примјена у нелиценцираним индикацијама, а које се налазе у NCCN, ЕSMO и другим терапијским 
смјерницама или националним водичима, може се вршити само на основу одлука онколошко-хематолошких 
конзилијума. 

(3) Општи критеријуми за примјену хемиотерапијских режима су сљедећи: 

1) дефинисање TNM и стадијума болести; 

2) стање пацијента, које задовољава важеће препоруке (међународне и/или националних водича); 

3) адекватне хематолошке и биохемијске анализе; 

4) подобан кардиолошки статус и EF; 

5) потврђено присуство/одсуство метастатске болести препорученим дијагностичким процедурама; 

6) одговорајући ECOG статус пацијента; 

7) очекивано преживљавање пацијента (за метастатску болест више од шест мјесеци); 

8) сходно важећим међународним смјерницама и општем клиничком аспекту пацијента, те придруженим 
болестима које су врло честе у старијој животној доби (коморбидитети), те очекиваном преживљавању (више 
од шест мјесеци) и резултатима најновијих клиничких трајала, потребно је подробно размотрити и узети у 
обзир и доб када се доноси одлука о увођењу било којег од онколошко-хематолошких третмана. Терапију 
примјењивати док траје позитиван одговор уз реевалуацију ефикасности лијечења након три циклуса или 
раније (зависно од клиничке слике). 

IV 

Листа цитотоксичних, биолошких и пратећих лијекова налази се у прилогу и чини саставни дио ове одлуке. 

V 

(1) Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске". 

(2) Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о усвајању Листе цитотоксичних, биолошких и 
пратећих лијекова Фонда здравственог осигурања Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", 
бр. 23/17, 59/18, 12/19, 98/19, 73/20, 89/21 и 104/21). 

  

Прилог у PDF формату можете преузети овдје 

 

http://rsbih.paragraflex.com/bih/documents/Old/2022/b2022_071/b2022_071_009.pdf

