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СПППШТЕНИЕ 
 

ИЗВЕСТУВАОЕ ЗА ПСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

 

Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македнија сака да ги извести сите псигурени 

лица дека заклучнп пд 1-ви декември 2012 гпдина мпжат да дпбијат здравствена 

заштита вп  дежурните служби при ЈЗУ Здравствен дпм Скппје пд страна на дежурни 

тимпви на матични лекари вп сабпта пд 07:30 дп 19:30 часпт. Дежурната служба ќе 

рабпти кпнтинуиранп и вп нпќните часпви, недела и државни празници.  

 

Дежурните служби ќе бидат 

прганизирани вп ппвеќе ппштини на 

теритпријата на град Скппје и тпа вп:  

 Ппликлиника Чаир,  

 Ппликлиника Шутп Оризари,  

 Ппликлиника Бит Пазар,  

 Ппликлиника Јане Сандански,  

 Ппликлиника Драчевп,  

 Ппликлиника Ѓпрче Петрпв и  

 Ппликлиника Чентп.  

 

Сп пбезбедуваое на кпнтинуирана здравствена заштита вп спгласнпст сп пптребите на 

населениетп и сп цел пбезбедуваое на квалитетна и навремена здравствена заштита, 

Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија  пдржа рабптен спстанпк сп ЈЗУ 

Здравствен Дпм Скппје и Здружениетп на приватни лекари на Македпнија вп врска сп 
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пбезбедуваое на лекарски тимпви и прганизираое на дежурствата вп сабпта пд 07:30 дп 

19:30 часпт.  

 

На спстанпкпт беше дпгпвпренп дека 

сите избрани лекари кпи имаат 

склученп Дпгпвпр за  извршуваое и 

плаќаое на здравствени услуги вп 

примарна здравствена заштита, 

пднпснп  сите матични лекари ќе 

бидат вклучени вп дежурствата кпи се 

прганизирани пд страна на ЈЗУ 

Здравствен дпм Скппје. Списпкпт на 

дежурни лекари   ќе биде пбјавен на web страната на Фпндпт за здравственп 

псигуруваое на Македпнија, Лекарска Кпмпра на Македпнија и ЗПРЛМ вп ппсебен дел 

за дежурства.  На пвпј начин ќе се институципнализира пбавуваоетп на дежурствата на 

матичните лекари вп ЈЗУ Здравствен дпм Скппје.  

 

Целта на пвие дежурства е да се пружи здравствена заштита на псигурениците на кпи 

им е пптребна непдлпжна медицинска ппмпш  пспбенп за  акутни спстпјби какп штп се: 

дехидратација, спстпјби сп виспка температура, ппкачен крвен притиспк, главпбплка, 

градна бплка, гушеое, бубрежна бплка, ппвреди и другп. Предвиденп е дежурните 

лекари да мпжат да прппишат рецепти на дванаесет генерики на лекпви на тпвар на 

Фпндпт за гпренаведените спстпјби и забплуваоа кпи псигуреникпт мпже веднаш да ги 

ппдигне вп аптека (прилпг Одлука за утврдуваое на лекпвите кпи мпже да ги 

препишуваат лекарите вп дежурната служба).  

 

Ппмина првипт викенд пд впведуваое на дежурните служби вп здравствените дпмпви 

и нашите првични искуства вп врска сп брпјпт на псигурени лица кпи ги кпристеле 
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дежурните служби се дека се движат ппмеду 40 дп 60 псигуреници вп една смена 

(шестчаспвна смена) и направени се пкплу 100 прегледи вп еден здравствен дпм, 

пднпснп 80 – 100 псигуреници вп целпдневна смена (вкупнп на сите пунктпви 534 

пациенти).  

Се прават наппри вп уште еден 

здравствен дпм да впведеме 

дежурна служба, а тпа е 

здравственипт дпм Идадија. 

Сметаме дека треба да има 

дежурна служба и вп центарпт на 

град Скппје, пспбенп кпга ќе се 

земат предвид брпјките пд пкплу 

150.000 псигуреници (пд Карппш и 

Ѓпрче Петрпв) кпи гравитираат кпн 

кпристеое на услугите на ппликлиниката вп Ѓпрче Петрпв.  

 

ФЗПМ ја прпдплжува свпјата агенда на целпсна ппсветенпст кпн псигурениците и 

ппдигнуваое на квалитетпт на здравствените услуги на ппвиспкп нивп.   

 

Сп ппчит, 

ФЗПМ 


