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Датум: 31 август 2015  

 

ДЕМАНТ 
 

На петицијата на матични лекари од Гевгелија, Богданци, Дојран и Валандово  
за нивно одбивање да лекуваат мигранти  

 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија категорично ги демантира објавите на веб-порталот 
Либертас, а подоцна преземени и на други портали и медиуми за наводна петиција на матични лекари 
од  Гевгелија, Богданци, Дојран и Валандово кои одбиваат да лекуваат мигранти.  
 
Сакаме да укажеме дека нашата институција е секогаш отворена за соработка и оттаму не разбираме 
зошто никој од новинарите не ја провери веста во Фондот. 
 
Не постои акт со кој Фондот има наложено дежурства на матични лекари. За да биде јавноста 
вистинито инфромирана, направен е превентивен распоред на дежурства за кој Министерството за 
здравство уште минатата недела ја информираше јавноста, но истиот распоред не е сеуште 
операционализиран и спроведен.  
 
Согласно наведеното во петицијата би сакале да Ви укажеме на законските обврски, согласно Законот за 
здравствена заштита, а по донесување на одлука за прогласување на кризна состојба во одреден регион.  
Со Законот за здравствена заштита во кој се предвидува начинот на постапување на здравствените 
работници, независно дали се приватни или јавни, пропишано е:  
 
Член 283 
 

- Во вонредни услови и кризни состојби, Министерството за здравство и здравствените установи се 
должни да ја приспособат својата работа, да преземат мерки за непречена работа и за 
отстранување на последиците од таквата состојба.  

 
Член 284: 
 

- При планирање на работите во вонредни и кризни состојби, Министерството за здравство и 
здравствените установи соработуваат со припадниците на Центарот за управување со кризи и со 
Дирекцијата за заштита и спасување, Црвениот Крст на Македонија и други државни установи и 
здруженија и граѓани. 

 
Член 285:  
 

- Министерството за здравство во вонредни и кризни состојби може да одлучува за формирање на 
здравствени установи, согласно потребите, 

- Министерството за здравство може на здравствените установи и здравствените работници да 
им определи посебни задачи кои во редовни услови не се нивна дејност, односно задачи.  
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Би сакале да ги потсетиме матичните лекари, потпишани на наводната петиција, на Хипократовата 
заклетва и на хуманоста на нивната професија.  
 
Фондот како институција со исклучително одговорна улога во здравствениот систем внимава 
населението да има континуиранта здравствена заштита, за што Фондот издвојува значителни средства 
од буџетот. Фондот има склучено договор со 1471 лекар од дејноста општа медицина, за кои исплаќа 
годишно околу 2 милијарди денари.  
 
Фондот како институција заедно со Министерство за здравство има обврска да го дизајнира  
здравствениот систем за да одговори на можни кризни ситуации и презема превентивни чекори за 
навремено справување со истите.  
 
Конечно, како и секогаш досега, Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе ги почитува  
позитивните законски прописи и сигурно е дека во услови на криза ќе презема активности за 
здравствена заштита на населението, независно од раса, вера, пол и нација. 
 
 

 


