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Почитувани, 

 

Имам голема чест и задоволство да ја отворам оваа работилница со тема 

“Листа на лекови на товар на ФЗОМ – пракса и искуства”. 

  

Оваа пракса на Фондот за директна соработка со стручните медицински 

лица как работлиница веќе е континуиран процес. И оваа година 

продолжуваме со блиска соработка со лекарите и фармацевтите се во 

насдока на примена на законските пропсиси и корекција на одредени 

недостатоци воочени во праксата. Затоа оваа работилница и го носи 

насловот пракса и искуства.  

 

Работилницата е наменета за сите вас кои што сте тука присутни и за 

оние кои не се тука присутни колеги, за сите кои вршите дејност во 

здравствени установи кои имаат склучено договор со ФЗОМ.  

 

Мило ми е што ве гледам во толку голем број со што ќе бидеме во 

можност да дискутираме  за прашања ,проблеми и предлози во врска со 

имплементацијата на Листата на лекови на товар на ФЗОМ и самата 

листа. 

  

Преку заедничка соработка со вас лекарите и фармацевтите  ќе им 

овозможиме уште подобра информираност и достапност на осигурените 

лица со лековите од позитивната листа на ФЗОМ. Тоа е главната цел на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија, да обезбеди 

квалитетни услуги за своите осигуреници во кои спаѓаат и лековите. 

 

Се надеваме дека оваа работилница ќе го даде очекуваниот ефект и дека  

во иднина ќе има максимална примена на одредбите од позитивната 

листа од ваша страна, како подзаконски акт. 
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Соработката со Лекарската комора на Македонија, Здружението на 

приватни лекари на РМ и Фармацевтската комора на Македонија, кои се 

дел од здравствениот систем на нашата држава ќе допринесат за 

подобра и поквалитетна услуга на сите пациенти на кои им е потребна 

истата. 

 

Без заедничка соработка и синергистичко работење на коморите и 

здруженијата со ФЗОМ не би можело да има добро функционирање и 

квалитетна здравствена заштита кон која сите ние тежнееме.  

 

Се надевам  дека и во иднина ќе имаме заедничка и добра понатамошна 

соработка. Ви посакувам успешна рабтилница! 

 
  

                                        
 

 

 

 

 

 

 


