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Говор на Директорот на ФЗОМ м-р Маја Парнарџиева Змејкова, 

Собрание на Фармацевтската комора на Македонија  

„Даре Џамбаз“ 14 март 2014 година, Скопје 

 

Почитувани дами и господа, 

Почитувана претседателке на Фармацевтската комора, 

Чест и задоволство ми е што денес присуствувам на Собранието на 

Фармацевтската комора на Македонија и Ви благодарам на поканата. 

Познато е дека Фондот за здравствено осигурување на Македонија, со моето 

лично залагање и залагањето на мојот тим, се стреми за блиска, транспарентна и 

конструктивна соработка со сите чинители во нашиот здравствен систем.  

Само така сите ние заеднички ќе успееме да добиеме подобро здравство, сите 

здравствени работници и регулатори да бидат позадоволни, а задоволството ќе 

биде дотолку поголемо ако успееме да ги направиме уште позадоволни 

осигурениците на Фондот. 

Во оваа пригода сакам да ја 

искажам својата благодарност 

за соработката што ја 

остваруваме со Фармацевтската 

комора на Македонија. 

Улогата на фармацевтот е 

навистина значајна имајќи 

предвид дека користењето на 

лекови се зголемува и 

претставува глобален проблем.  

Улогата на фармацевтот е 

особено значајна за употребата 

на антибиотици која како 

прекумерна и неправилна на светско ниво го отежнува или оневозможува 

лекувањето на инфекции и болести предизвикани од бактерии.  

Сите треба да мислиме на нашите идни генерации, како тие ќе се лекуваат ако 

сега лековите се употребуваат непотребно и неправилно. 
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Фондот за здравствено осигурување, свесен за неопходноста од рационално 

користење на лековите, прави напори да ги промовира фармацевтите во полно 

значење на оваа благородна професија. 

Би напоменала повеќе проекти на ФЗОМ за аптеките и лековите кои беа 

реализирани во соработка и со Фармацевтската комора на Македонија: 

 

1. Да потсетам, уште во 2010 година, Фондот укажа дека треба да се 

почитуваат законските прописи и во секоја смена на работењето во 

аптеките да има најмалку по еден фармацевт, како што е пракса во светот.  

Имаме навистина значаен број од 722 аптеки со кои Фондот има договор. 

Тоа значи дека има добра територијална покриеност за обезбедување на 

лекови на рецепт на товар на Фондот за нашите осигуреници, а секоја 

аптека има и свои барања или предлози кои преку Комората може да ги 

достави за разгледување со ФЗОМ.  

Фондот контиунирано 

со Фармацевтската 

комора дискутира за 

прашања и проблеми 

кои произлегуваат од 

праксата на 

фармацевтите во 

аптеките, особено во 

време на годишната 

ревизија на теркот на 

договор кој Фондот го 

склучува со ПЗУ 

аптеки. Заеднички 

наоѓаме најдобри 

можни решенија.  

2. Значаен момент е што со закон предвидовме во Управниот одбор на 

ФЗОМ да има претставник од Фармацевтската комора на Македонија 

заедно со коморите на другите здравствени работници по принцип на 

годишно ротирање.  

Донесовме прв правилник за утврдување на квотите на аптеките во 2010 

година со транспарентна постапка, кој јасно ги определува правилата и 

критериумите за дистрибуција и редистрибуција на квоти.  
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Правилникот е ревидиран и унапреден според финансиските можности на 

Фондот и потребите на населението. 

 Задоволни сме што искористеноста на квотите на ниво на држава е 85 %, 

но има и примери  како Македонски Брод со  околу 60% реализација на 

квота. 2013 Затоа ветуваме дека квотите на аптеките ќе ги ревидираме на 

секои три месеци според финансиските можности. 

3. Воведовме нова компаративна методологија за пресметка на референтни 

цени на лекови со која многу цени на лекови се намалија, а тоа значи и 

поголем финансиски простор за аптеките во квотите за обезбедување на 

лекови, поголема потрошувачка на лекови и позадоволни аптеки и 

осигуреници. 

4. Воведовме и утврдивме категорија скапи лекови на рецепт кои се 

издаваат надвор од квотите на аптеките, за да нема пречки за обезбедување 

на поскапите лекови за нашите осигуреници. Тоа е вовед кон укинувањето 

на квотите на аптеките. 

5. Воведовме и утврдивме лекови чии пакувања се делат во насока на 

рационалното користење на лекови и ефикасно трошење на средствата на 

Фондот. 

6. Воведовме и утврдивме лекови кои можат да се пропишат на рецепт на 

товар на ФЗОМ во дежурни лекарски служби, кои исто така се издаваат 

надвор од квотите на аптеките. 

7. Ги укинавме бандеролите за лекови со што се олесни и забрза  

дистрибуцијата на лекови. 

8. Дефиниравме листа на 25 најпотрошувани генерики на лекови кои се без 

доплата и кои задолжително мора да се достапни во секоја аптека за 

осигурениците. 

9. Дефиниравме Листа на лекови кои се без доплата објавена во А3 формат 

на веб страницата на ФЗОМ. Аптеките и лекарските ординации имаат 

обврска оваа листа да ја истакнат на видно место и на нашите осигуреници 

да им ги даваат сите информации за лековите за тие да можат да одлучат 

дали ќе подигнат лек на рецепт на товар на Фондот без доплата или со 

доплата. 

10. Воведовме дежурства во аптеките, заради континуирано обезбедување 

на осигурениците со лекови во сите градови. 
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Во следниот период оваа одлука ќе биде предмет на ревизија во соработка 

со Фармацевтската комора. 

11. Воведовме можност за единствена залиха во аптеките на комерцијални 

и фондовски лекови што овозможува постојана достапност на лекови на 

рецепт на товар на ФЗОМ. 

12. Со теркот на договорот за аптеки од 2014 година го намаливме бројот и 

тежината на договорните санкции за аптеките и допрецизиравме договорни 

одредби. Резултат на тоа е олеснување на работењето во аптеките и 

поквалитетна фармацевтска услуга за осигурениците и позадоволни 

осигуреници. 

13. Од 2010 година воведовме и досега спроведовме десетина регионални 

обуки за позитивната листа за фармацевтите и лекарите од целата држава. 

14. Воведовме редовни состаноци во подрачните служби на ФЗОМ со 

претставници на коморите на здравствените работници, за да веднаш се 

решаваат проблемите кои се јавуваат во пракса или истите веднаш да се 

проследат до повисока инстанца за решавање. 

15. Воведовме редовни полугодишни и годишни извештаи од теренските 

контроли на аптеките кои се објавуваат и на веб страницата на Фондот и се 

лесно допстапни за сите, особено аптеките да имаат увид во општо 

утврдените слабости во нивното работење за истите да се отстранат. 

16. Во Комисијата на ФЗОМ за оценување на услови за изрекување на 

договорни казни воведовме и претставник на Фармацевтската комора. 

17. Воведовме печатен рецепт како обврска за лекарите и вовед во идното 

воведување на целосно електронски рецепт и укинување на хартиениот 

рецепт. 

18. Го ревидиравме рецептниот образец за пропишување на лек на товар на 

Фондот. Сега имаме два вида на рецепт - за наши и странски осигуреници. 

19. Сега воведовме и веб сервис на Фондот за аптеките со кој го 

осовременуваме и олеснуваме преносот на податоци за реализирани 

рецепти и електронски проверки за аптеките.Односно, по ваше барање 

воведовме електронска фактура.  

Иако помина многу краток период од воведување на ваквиот електронски  

начин на работа од почетокот на оваа година, големо задоволество е што 
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првите анализи укажуваат на тоа дека се јавуваат многу малку пропусти од 

аптеките, во околу 0,5% рецепти од месец јануари 2014. 

 

20. На барање на 

фармацевтите 

дефинираме и 

прегледи за лекови од 

примарната позитивна 

листа со МКБ-10 

шифри за индикации и 

режими на 

пропишување.  

Објавениот преглед е 

во фаза на 

доуредување и по 

финализирање истиот 

ќе биде наскоро 

објавен за што ќе информираме. 

21. Воведовме електронско потпишување на договори. 

22. Ги намалуваме административните оптоварувања во работењето и 

преку воведените петгодишни договори за аптеки, наместо досегашните 

едногодишни догори. 

23. Има и многу други промени кои ги реализиравме заеднички. 

Во оваа прилика сакам да упатам благодарност до Фармацевтската комора на 

Македонија и за демантот кој го упати јавно по одредени дезинформации за 

вакцинирањето пласирани во јавноста.  

Ве охрабрувам и поттикнувам за поголем публицитет на вашата стручност и 

залагања. 

Благодарност упатувам и до сите фармацевти кои досега покажаа креативност 

со нивните барања до Фондот, соработка и трпение во воведувањето на 

квалитетни новини во работењето.  

Во знак на добрата соработка апелирам сите воочени недостатоци преку 

теренските контроли на работењето во аптеките да се анулираат, особено 

бидејќи истите се лесно премостливи и значат многу за обезбедувањето со 
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лекови на нашите осигуреници. И со контролите во 2013 година најголем број 

пропусти во аптеките се заради необезбедувањето на лекови од 25 генерики кои 

се без доплата (ГЛБД образецот).  

Почитувани, 

Тука не застануваме!  

Идни проекти за аптеките и лековите на кои продолжуваме заеднички да 

работиме се: 

- Зајакнување на улогата на фармацевтите во здравствениот систем во РМ, 

- Рационално користење на лековите во интерес на здравјето на 

населението и идните генерации, 

- Превентивно делување во аптеките за заштита на здравјето на 

населението, 

- Електронско пријавување и одјавување во Фондот за фармацевтскиот 

кадар во аптеките. 

Даваме поттик на фармацевтите како здравствени работници да го делат со 

осигурениците нивното најдобро знаење и да даваат совети за правилно 

лекување и зачувување на здравјето.  

Ќе се заложиме фармацевтите да бидат вистински вреднувани во нашиот 

здравствен систем, најдобро според можностите.  

Фармацевтите тоа го заслужуваат. 

Ви благодарам! 


