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ДЕМАНТ 
 

За написот на порталот Нова  

 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија категорично ги демантира и отфрла невистините 

изнесени на порталот Нова во денешниот напис „Лекарка заминува во странство, \не може да се 

вработи поради бирократска процедура“. Написот е тенденциозен и неточен и укажува на големо 

непознавање на процедурите за вработување и процедурите на работа на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија.  

 

Зачудени сме, од тврдењето дека лекар не може да се вработи поради бирократски процедури, а 

лицето што тоа го тврди во прилогот, работела во приватнa здравственa установa и имала активен 

факсимил, односно печат издаден од Фондот со кој го добила правото да работи со пациенти за 

периодот додека работела во таа установа. 

 

Го поставуваме прашањето, како има проблем со вработување лице кое неколку пати се вработувало? 

 

Сакаме да укажеме дека вработувањата во здравствени установи се вршат согласно Законот за работни 

односи, каде не е наведено дека е потребна електронска здравствена картичка за да се вработи лекар.  

 

Не е точно тврдењето дека за еден лекар да се вработи, мора да има електронска здравствена картичка. 

Било кое овластено лице во здравствена установа кое има електронска здравствена картичка може да 

ги врши административните работи со Фондот за здравствено осигурување.  

 

Стратешка определба на Фондот е да биде партнер и поддршка на приватните здравствени установи и 

секоја мерка на Фондот е насочена кон олеснување на бирократските процедури  и олеснување на 

работата на лекарите.  

 

Една од мерките со кои што Фондот ги поттикнува младите лекари да влезат во системот на примарна 

здравствена заштита е мерката за стимулирање, односно, субвенционирање на младите лекари во 

примарна здравствена заштита. Фондот исплаќа по 40.000 денари месечно на секој од 90-те млади 

лекари за период од 18 месеци се додека младите лекари не се стекнат со доволен број на пaциенти.  

 

Истовремено, Фондот е партнер на сите еснафски здруженија и е во редовна комуникација за сите 

отворени прашања.  
 
Со почит, 
ФЗОМ 
 


