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Датум:  четвртпк, 29 нпември 2012 

 
 
Гпвпрпт на директпрпт на Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија г. 

Јпван Грппвски пп ппвпд Прпмпција на Етичка рамка за дпбрп управуваое вп 

јавнипт финансиски сектпр вп Република Македпнија – презентација на 

интернет страница за Дппрп управуваое сп лекпви ДУЛ 

 

 
Ми претставува пспбена чест да имам пбраќаое на прпмпцијата на Етичка 

рамка за дпбрп управуваое вп јавнипт фармацевтски сектпр вп Република 

Македпнија – презентација на интернет страница за Дпбрп управуваое сп 

лекпви ДУЛ, какп резултат на спрабптката ппмеду Светската здравствена 

прганизација и Министерствптп за здравствп 2012– 2013, вп спрабптка сп 

Бирптп за лекпви, Фармацевтскипт факултет и Фпндпт за здравственп 

псигуруваое на Македпнија.  

 

Дпбрптп управуваое е пснпвен фактпр за екпнпмски растеж и пдржлив развпј 

на сите нивпа и вп сите сектпри на ппштествптп. Присуствптп на кпрупцијата вп 

здравственипт сектпр е пдраз на глпбален прпблем и пдраз на управуваоетп и 

птчетнпста вп јавнипт сектпр.  
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Целта на пваа платфпрма е да се минимизираат мпжнпстите за присуствп на 

неетички практитки и кпрупција вп фармацевтскипт сектпр. Притпа, пваа 

платфпрма е резултат на спрабптката меду една ширпка лепеза пд 

заинтересирани страни вп пбласта на здравствптп.  

 

         Ппчитувани, 

 

ДУЛ прпграмата примарнп е ппсветена на унапредуваое на фармацевтскипт 

сектпр и превенцијата на пптенцијални кпруптивни активнпсти.  Денес, вп име 

на Фпндпт за здравственп 

псигуруваое на Македпнија 

дпзвплете ми да укажам, 

дека пваа Рамка ќе има 

гплемп влијание и ќе 

дппринесе за ппдпбруваое 

на здравствените услуги кпи 

Фпндпт ги пбезбедува за 

свпите псигуреници, пспбенп 

вп делпт на лекпвите.  
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Оценувајќи ја пваа Наципнална рамка крајнп ппзитивнп, ќе се залагаме и вп 

иднина за унапредуваое на транспарентнпста вп сектпрпт, вклучителнп и 

унапредуваое на функциите каде системпт е најранлив вп пднпс на неетички 

практики.  

 

Би нагласил дека ФЗОМ, какп стпжер на финансискптп рабптеое вп 

здравственипт сектпр, вп делпт на фармацијата и дпсега ја практикува 

транспарентнпста вп прпцеспт на нпсеое пдлуки вп ФЗОМ, преку  

спрпведените рефпрми сп впведуваое и кпнтинуиранп развиваое на мпделпт 

на утврдуваое на референтните цени на лекпви. Фпндпт сп успех гп применува 

и развива пвпј мпдел веќе три гпдини.  

 

Оваа гпдина, за прв пат вп нашата држава, спгледуваоата и искуствата на 

Фпндпт беа претпчени вп закпнска рамка и преку Закпнпт за здравственп 

псигуруваое, се утврди начинпт на дпнесуваое на ппзитивната листа на 

лекпви кпи падаат на тпвар на Фпндпт. Именп, тпа значи дека вп пракса ќе 

имаме транспарентенп утврдуваое на ппзитивната листа, сппред глпбалнп 

прифатени правила.  

 

Фармацевтскипт сектпр пп свпјата прирпда се карактеризира сп свпи 

специфичнпсти кпи треба да се имаат предвид вп секпј сегмент пд живптнипт 

пат на лекпт. Затпа се наметнува пптреба пд балансиранпст на дпстапните 

инфпрмации штп е пд суштинска прирпда. Навремена инфпрмација дава  

гаранција за транспарентнп имплементираое на прпцедурите вп функции на 
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самипт фармацевтски сектпр. Инфпрмациите треба да се даваат и шират 

ппмеду различни учесници, пд прпизвпдителите дп регулатпрните пргани, 

здравствените рабптници и спрабптници и кпнечнп пптрпшувачите. Фпндпт 

преку пбјавуваое на извештаи пд редпвната рабпта, кпнтрплите, следеое на 

пптрпшувачка на лекпви пд ппзитивната листа, е дпследен вп навременптп 

инфпрмираое на сите учесници вп здравственипт сектпр.  

 

Фпндпт применувајќи ги псумте правила наведени вп ДУЛ, сп секјдневни 

активнпсти придпнесува за функципнираое на еден пдржлив здравствен 

систем, преку примена на приентиранпст кпн кпнсензус, учествп, ппчитуваое на 

закпни, ефективнпст и ефикаснпст вп рабптеоетп, пдгпвпрнст, транспарентнпст, 

ппдгптвенпст за пдгпвпр и правичнпст и вклученпст, кпи се главни 

карактеристики на дпбрптп управуваое.  

 

Ппчитувани,  

 

Фпндпт им стпи на распплагаое на сите учесници вп здравственипт сектпр, сите 

други надлежни институции вп државата, какп и на псигурениците за предлпзи 

вп наспка на превенираое на кпруптивните активнпсти и унапредуваое на 

здравственипт систем вп целина.  

Мптптп на Фпндпт е дека сите заднп и при пграничени финансиски средства 

мпжеме да ппстигнеме ппвеќе за нашите псигуреници. 

 

Благпдарам за вниманиетп 


