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 Електрпнскп склушуваое на анекс на дпгпвпр сп здравствени устанпви 1.

пд дејнпста ппщта медицина, гинекплпгија и ппщта стпматплпгија  

 

На Управнипт пдбпр на Фпндпт се усвпи анекс 

на дпгпвпр сп давателите на здравствени 

услуги пд дејнпста ппщта медицина (1524), 

гинекплпгија (137) и стпматплпгија (1136). Сп 

нпвипт анекс дпгпвпр е пвпзмпженп вп слушај 

кпга избранипт лекар кпристи ппрпдилнп 

птсуствп, Фпндпт да не гп раскинува 

еднпстранп дпгпвпрпт, акп не е врабптен 

лекар замена пп истекпт на 35 дена, нп 

најмнпгу дп 270 дена пд настануваое на 

слушајпт. Какп дпказ, здравствената устанпва 

треба да  прилпжи кппија пд два пати 

неуспещнп пбјавен пглас за  врабптуваое на 

лекар пд АВРМ.  Дп врабптуваоетп на нпвипт 

лекар (замена) се затвара факсимилпт на 

лекарпт и не се исплатува капитација. 

 

Истп така сп нпвипт анекс дпгпвпр  за ппщта 

медицина, направена е измена вп шленпт 15, 

каде се регулира режимпт на препищуваое 

на лекпви пд страна на матишните лекари, за 

листата на лекпви кпи падаат на тпвар на 

Фпндпт, наместп дпсегащните 330 денари пп 

ппен, сп нпвипт дпгпвпр ппкашена е 

границата на најмнпгу 400 денари пп ппен 

гпдищнп. Тпа знаши дека матишнипт лекар, 

мпже на тпвар на средствата н а Фпндпт, на 

псигурените лица кпи гп избрале, да им 

прппищува лекпви на рецепт сп режим на 

прппищуваое “R“, какп и лекпви пд групата 

на анксиплитици сп режим на прппищуваое 

“R“ и антибиптици сп режим на прппищуваое 

“R“, “RS“, “RSS“. Знаши, матишнипт лекар   

мпже птсега да прппищува пдредени лекпви 

самипт, и наместп какп дп сега, да дпбива 

330 денари пп ппен, пд сега дпбива 400 

денари пп ппен. Оваа измена е направена 

ппради згплемуваое на брпјпт на лекпви 

кпи мпже да ги прппище матишнипт лекар, 

наместп истите да ги преппрашуваат 

специјалистите, пднпснп субспецијалистите. 

Измената се дплжи и на дпсегащните 

анализи на лекпвите прппищани пд матишен 

лекар на рецепт щтп Фпндпт ги направи, 

какп и на бараоата пд Здружениетп на 

приватни лекари пд примарна здравствена 

защтита, ппради впзрасната структура на 

псигурениците кпи изврщиле кај нив избпр.  
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За 8 лекпви пп генерики сп фармацевтска 

дпзажна фпрма, пднпснп кај пкплу 70 лекпви 

пп защтитенп име, изврщена е измена вп 

делпт на режимпт на прппищуваое (пбјавени 

вп Сл. Весник на Рм бр. 47/2014 I 98/2014), 

пднпснп сп измената, пвие лекпви за кпи 

дпсега била пптребна преппрака пд 

специјалист, пднпснп субспецијалист, птсега 

ќе мпже да ги прппищува матишнипт лекар 

сампстпјнп (табела ппдплу). 

Ред.

бр. 
АТЦ кпд 

Генеришкп 

име-INN 

ДДД и 

единица 

мерка 

Нашин на 

примена 

Фармацевтска 

дпзажна фпрма 
Јашина 

Нпв режим на 

прппищуваое 

1 A02BC02 Pantoprazole 40 mg O 
таблети 

 
СРЈ R 

2 C01DA02 
Glyceryl 

trinitrate 
2,5 mg SL сублингвален спреј СРЈ R 

3 C07AB07 Bisoprolol** 10 mg O таблети СРЈ R 

**Индикации: Хрпнишна срцева слабпст, хипертензија и ангина пектприс 

4 J01FA09 Clarithromycin 0,5 g O 

таблети/ 

капсули/таблети сп 

мпдифициранп 

пслпбпдуваое 

СРЈ R 

5 J01FA09 Clarithromycin 0,5 g O суспензија СРЈ R 

6 J01FA10 Azithromycin 0,3 g O 
таблети/ 

капсули 
СРЈ R 

7 J01FA10 Azithromycin 0,3 g O суспензија СРЈ R 

8 N07CA02 Cinnarizine 90 mg O таблети СРЈ R 
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Анексите на дпгпвприте, Фпндпт ќе ги 

склушува сп здравствените устанпви вп 

електрпнска фпрма, преку кпристеое на 

електрпнскипт пптпис, сп валиден дигитален 

сертификат пд електрпнската картишка за 

здравственп псигуруваое (ЕЗК). 

Пптпищуваоетп на анексите на дпгпвприте 

ќе се врщи преку ппрталпт на Фпндпт на 

истипт нашин на кпј електрпнски се 

пптпищуваа и дпгпвприте за 2014 гпдина.  

Анексите на дпгпвприте за ппщта медицина, 

гинекплпгија и ппщта стпматплпгија, сп кпи е 

даденп правптп на избранипт лекар, кпј 

кпристи ппрпдилнп бпледуваоа, 270 дена да 

не врабпти лекар замена, влегува вп сила пд 

01.09.2014 гпдина. Анекспт на дпгпвпрпт за 

ппщта медицина каде е направена измена 

вп шленпт 15, влегува вп сила пд 01.10.2014 

гпдина. 

 

 Нпвини кпи се пднесуваат на пстваруваое на правптп за ин-витрп 2.

 

Нпвината се пднесува на измени вп 

Правилникпт за бипмедицинскп 

пптппмпгнатп пплпдуваое (ин-витрп) сп цел 

да се пвпзмпжи и плесни ппстапката за 

пстваруваое на правптп на псигурениците-

брашни парпви, кпи се лекуваат пд 

стерилитет. 

 

Именп , сп пваа измена кпја стапи на сила пп 

16.08.2014, се пвпзмпжи псигуренишките кпи 

имаат пгранишена пваријална резерва на 

јајниците и птстапуваое пд нпрмалните 

вреднпсти  на пдредени  хпрмпни (FSH и anti-

Mullerian хпрмпн вп серум) какп и 

птстапуваое пд минималнипт брпј на 

антрални фпликули на јајниците, првипт пбид  

вп ппстапката за БПО сп сппствен 

репрпдуктивен материјал (јаце клетки), да 

биде на тпвар на средствата на Фпндпт. 

Дпсега пвие парпви имаа правп на ин-витрп 

самп сп дпнатпрски матерјал. Ппстапката за 

аплицираое пстанува иста, а за пвие 

псигуренишки ќе се пвпзмпжи правп на 

инвитрп сп сппствени јајце клетки, дпкплку 

устанпвата кпја ја изврщува ппстапката, 

мпже да екстрахира јајце клетки пд 

псигуренишката. 
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Вп перипдпт јануари-јули 2014  гпдина,  вп 

ппстапкита за БПО за прв пбид за првп дете, 

650 парпви пствариле правп, а за втпрп дете 

100 парпви пствариле правп на ин-витрп на 

тпвар на ФЗОМ. 

 

                      

 

  Нпвини кпи се пднесуваат на здравственп псигуруваое на 3.

иселениците 

 

Дпсега иселениците кпи пствариле правп на 

пензија вп странска држава, а кпи имаат 

македпнскп државјанствп, при привремен 

или траен престпј вп Република Македпнија, 

плаќаа здравствен придпнес сп највиспка 

стапка. Станува збпр за 13% пд брутп 

пензијата кпја ја дпбиваат вп странската 

држава.  

Ппради виспките пензии пд странствп , и тпа 

вп Австралија, Нпв Зеланд, Америка и Канада 

и други земји, иселениците не сакаат да се 

пријават за здравственп псигуруваое и 

плаќаат приватнп здравствени услуги, вп 

здравствените устанпви вп Република 

Македпнија. Дпсега за здравственп 

псигуруваое се пријавиле 105 лица, кпи 

плаќат секпј месец здравственп псигуруваое 

вп прпсек пд 10.000 денари, а највиспките 

придпнеси се 13.560 денари. 

 

Од пваа пришина, Фпндпт за здравственп 

псигуруваое на Македпнија и предлпжи на 

Владата да се дпнесат измени и дппплнуваоа 

вп Закпнпт за здравственп псигуруваое и 

Закпнпт за придпнеси пд задплжителнп 

спцијалнп псигуруваое, сп кпи на 

државјаните на Република Македпнија кпи 

примаат пензија или инвалиднина пд 

странски нпсител на псигуруваое сп кпј 

Република Македпнија нема склушенп 

(преземенп) Дпгпвпр за спцијалнп 

псигуруваое или пак Република Македпнија 
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има склушенп (преземенп) Дпгпвпр за 

спцијалнп псигуруваое нп вп негп не е 

регулирана мпжнпста за пстваруваое на 

правп на здравственп псигуруваое дпдека 

престпјуваат на теритпријата на Републиката, 

да им се даде плеснуваое вп пднпс на 

висината на плаќаое на придпнеспт за 

задплжителнп здравственп псигуруваое 

пднпснп истите да се изеднашат сп 

псигурениците пд шлен 5 став 2 пд Закпнпт за 

здравственп псигуруваое кпи плаќаат 

придпнес за здравственп псигуруваое на 

пснпвица 100% пд прпсешна плата, пднпснп 

пкплу 2.256,00 денари. 

 

Ошекуваните ефекти се стапуваое вп 

здравственп псигуруваое на приближнп 

10.000 лица.  Еднаквпст на иселениците на 

Република Македпнија вп делпт на плаќаое 

на придпнеспт за задплжителнп здравственп 

псигуруваое, кпј ќе биде унифициран за 

сите иселеници и нема да биде вп зависнпст 

пд висината на пензијата и еднакпв третман 

на иселениците на Република Македпнија сп 

псигурениците кпи живеат на теритпријата 

на Република Македпнија.   

 

Сп закпнската измена кпја треба да стапи на 

сила пп 01.10.2014 гпдина, спгласнп 

акцискипт план прифатен пд Владата, 

кпнешнп ќе се стави крај на ппвеќе 

децениската неправда кпн нащите спградани, 

кпи рабптнипт век гп ппминале вп странствп, 

а пп нивнптп враќаое вп рпдните пгнищта се 

вп нееднаква пплпжба вп здравственипт 

систем. 

 

 Прпщируваое на лепезата на рецепт на тпвар на ФЗОМ за дежурни 4.

служби  

 

Фпндпт за здравственп псигуруваое сака да 

инфпрмира за три нпвини пд пбласта на 

лекпвите на рецепт.  

Првата нпвина се пднесува на лекпви на 

рецепт прппищани пд дежурен лекар 

Од 1-ви септември 2014 гпдина лекарите вп 

дежурните лекарски служби вп здравствените 

дпмпви мпжат да прппищуваат на рецепт на 

тпвар на ФЗОМ ущте шетири лекпви пп 

генерика.  

Нпвите лекпви кпи мпже да ги прппищуваат 

дежурните лекари се антивирптици и 

антибиптици и се следните:  

1. Аciclovir, таблети; 

2. Aciclovir, крем; 
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3. Dexamethasone+Chloramphenicol, капки за 

пши; 

4. Ciprofloxacin, капки за пкп и увп. 

Сега 50 генерики сп разлишна фпрма, 

пднпснп, 142 лекпви пп защтитенп име, пд 

кпи 15 се нпви дппплнети лекпви пп 

защтитенп име, дежурните лекари мпжат да 

ги прппищуваат на рецепт на тпвар на ФЗОМ. 

Лекпвите се наменети за терапија за 

желудник, стпмашни тегпби, срцеви 

забплуваоа, антивирусна терапија, 

антибиптици, антиревматици, лекпви прптив 

бплка и ппкашена телесна температура, 

седативи, лекпви за респиратпрни 

забплуваоа и лекпви за алергија. 

 

  

Втпрата нпвина се пднесува на 

прганизираоетп на дежурни аптеки пп 

градпвите 

За пбезбедуваое на кпнтинуирана 

здравствена защтита за псигурените лица 

нпќе, сабпта, недела и државни празници, 

приватните здравствени устанпви - аптеки 

кпи имаат склушен дпгпвпр сп ФЗОМ 

дпгпвпренп е да прганизираат дежурства.  

Сп нпвата пдлука за прганизираоетп на 

дежурства вп аптеките пд 1-ви септември 

2014 гпдина дежурствата се спрпведуваат на 

следнипт нашин: 

1. Кпнтинуирани дежурства - Скппје, 

Битпла, Куманпвп, Прилеп, Тетпвп, 

Охрид, Струмица, Велес, Штип и 

Гпстивар.  

2. Кпмбинирани дежурства – Струга. 

Кпнтинуираните дежурства вп аптеките 

се спрпведуваат вп перипдпт пд месец 

јуни дп месец август вп гпдината, а 

пстанатипт перипд пд гпдината 

дежурствата се спрпведуваат вп аптека 

пп телефпнски ппвик. 

3. Вп пстанатите градпви/населени места 

вп државата, дежурствата се 

спрпведуваат пп телефпнски ппвик, 

пднпснп лицетп ппределенп за 

дежурствп вп аптеката пп телефпнски 

ппвик издава лекпви на псигуренп 

лице вп прпстприите на  аптеката. 

За прганизираните месешни дежурства, 

аптеките дпставуваат расппред дп 

дежурната лекарска служба. 

Расппредпт на держурства за 

текпвнипт месец  на аптеките, се 

пбјавува на веб страницата на ФЗОМ 

(www.fzo.org.mk). 

 

Третата нпвина е плеснуваое за 

рефундациите за лекпви пд Ппзитивната 

листа 

http://www.fzo.org.mk/
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За плеснуваое на надпместпкпт на средства 

(рефундации) за лекпви пд Ппзитивната 

листа купени пд странствп, Управнипт пдбпр 

на ФЗОМ дпнесе и пдлука за измени вп 

Ппзитивната листа пд фпрмалнп-правен 

карактер, сп кпи се пбезбедува еднакпв 

третман на псигурениците за пстваруваое на 

правптп на надпмест на средства за купени 

лекпви вп Република Македпнија или 

странствп. На псигурениците ќе им се 

надпместуваат средства за лек пд 

Ппзитивната листа кпј бил купен вп странствп, 

без разлика дали лекпт е вп прпмет вп 

Република Македпнија или не. Одлуката на 

Управнипт пдбпр на ФЗОМ е вп ппстапка на 

дпбиваое спгласнпст пд министерпт за 

здравствп, и ќе стапи вп сила и ќе се 

применува пп пбјавуваое вп Службен весник 

на РМ. 

 

Вп пракса, пва ќе знаши дека, дпкплку 

псигуреникпт купил лек кпј не е регистриран 

вп државата, а се напда на ппзитивната листа, 

Фпндпт ќе мпже да му надпмести средства за 

тпј лек. Сп пваа пптещкптија псигурениците се 

сппшија пткпга Фпндпт дпзвпли на 

ппзитивната листа да бидат сите јашини за 

пдреден лек, а истипт лек не бил регистриран 

вп Македпнија, а гп ималп вп пкплните 

држави.  

 

Прилпг 1: Преглед на лекпви кпи мпже на рецептен пбразец за лек на тпвар на ФЗОМ да ги 

прпщище дежурен лекар вп дежурна служба на здравствен дпм: 

Генеришкп име  на лек - 

INN 

Фармацевтска дпзажна фпрма 

на лекпт 
Јашина Намена на лекпт 

Aciclovir Крем СРЈ 
За лекуваое на кпжни 

вирусни инфекции 

Aciclovir Таблети СРЈ Антивирусен лек 

Amoxicillin Суспензија СРЈ антибиптик 

Amoxicillin капсули/ таблети СРЈ антибиптик 
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Carbo medicinalis Таблети/гранули СРЈ 
за тегпби вп дигестивен 

тракт - при труеоа 

Cefalexin Суспензија СРЈ антибиптик 

Cefalexin Капсули СРЈ антибиптик 

Cetirizine раствпр за прална упптреба СРЈ Лек за алергии 

Cetirizine Таблети СРЈ Лек за алергии 

Ciprofloxacin Таблети СРЈ антибиптик 

Ciprofloxacin капки за пкп и увп СРЈ антибиптик 

Dexamethasone + 

Chloramphenicol 
капки за пши СРЈ 

антибиптик сп 

кпртикпстерпид - 

прптиввпспалителен лек 

Diazepam Таблети СРЈ 
анксиплитик - лек за 

смируваое 

Diclofenac 

капсули/ таблети/таблети сп 

прпдплженп пслпбпдуваое/ 

капсули сп прпдплженп 

пслпбпдуваое/ таблети сп 

мпдифициранп пслпбпдуваое 

СРЈ 
антиревматик - лек прптив 

бплки и впспаленија 

Furosemide Таблети СРЈ диуретик 

Glyceryl trinitrate сублингвален спреј СРЈ 

За срце - за спрешуваое 

напад на градна бплка 

(ангина пектприс) 

Glyceryl trinitrate Лингвалети СРЈ 

За срце - за спрешуваое 

напад на градна бплка 

(ангина пектприс) 

Glyceryl trinitrate 
капсули/капсули сп 

прпдплженп пслпбпдуваое 
СРЈ 

За срце - за спрешуваое 

напад на градна бплка 

(ангина пектприс) 

Ketoprofen таблети/ капсули/таблети сп СРЈ антиревматик 
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прпдплженп пслпбпдуваое 

Metoclopramide раствпр за прална упптреба СРЈ 
За намалуваое на машнина и 

нагпн за ппвраќаое 

Metoclopramide Таблети СРЈ 
За намалуваое на машнина и 

нагпн за ппвраќаое 

Nifedipine 

таблети/ капсули/ таблети сп 

прпдплженп 

пслпбпдуваое/таблети сп 

мпдифициранп пслпбпдуваое 

СРЈ 

За виспк крвен притиспк и 

спрешуваое и лекуваое на 

градна бплка 

Nifuroxazide Суспензија СРЈ 

за дигестивен тракт - при 

дијареа предизвикани пд 

бактериски инфекции 

Nifuroxazide Капсули СРЈ 

за дигестивен тракт - при 

дијареа предизвикани пд 

бактериски инфекции 

Paracetamol Сируп СРЈ 
Лек за ппкашена телесна 

температура и бплки 

Paracetamol Таблети СРЈ 
Лек за ппкашена телесна 

температура и бплки 

Ranitidine Таблети СРЈ 
прптив киселини и бплки вп 

желудник 

Salbutamol Аерпспл СРЈ Лек за дищни патищта 

Salbutamol раствпр за инхалираое СРЈ Лек за дищни патищта 

Salbutamol Сируп СРЈ Лек за дищни патищта 

Salbutamol Таблети СРЈ Лек за дищни патищта 

Sulfametrole+trimethoprim Суспензија СРЈ Антибиптик 

Sulfametrole+trimethoprim Таблети СРЈ Антибиптик 

Trospium Таблети СРЈ спазмплитик - прптив гршеви 
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Наппмена: Лекпвите прппищани на рецепт пд 

лекар вп дежурна лекарска служба вп 

здравствен дпм, мпжат да бидат ппдигнати 

вп аптека кпја има склушен дпгпвпр сп 

Фпндпт, самп вп денпт кпга рецептпт е 

издаден, вп дежурна аптека или аптека кпја 

редпвнп рабпти. Изнпспт за пвие 

реализирани рецепти не се пресметува вп 

ппределенипт месешен изнпс (квптата) на 

аптеките. 

 

Прилпг 2: Реализацијата на рецепти за лек прппищан пд лекар пд дежурна лекарска служба за 

првата пплпвина пд 2014 гпдина 

 

 
ФЗО Ппдрашна 

служба 

Брпј на 

псигуреници 

Нашин на 

дежурствп на 

аптеките 

Брпј на реализирани рецепти пд 

дежурна лекарска служба - 

Прва пплпвина - 2014 гпдина 

1 ВЕЛЕС 55.431 Вп аптека 595 

2 СКОПЈЕ 602.556 Вп аптека 568 

3 ВИНИЦА 15.505 Пп ппвик 550 

4 РАДОВИШ 26.063 Пп ппвик 255 

5 БРОД 7.523 Пп ппвик 117 

6 КРАТОВО 7.008 Пп ппвик 90 

7 ДЕМИР ХИСАР 7.014 Пп ппвик 89 

8 БИТОЛА 94.072 Вп аптека 26 

9 ГЕВГЕЛИЈА 29.675 Пп ппвик 15 

 

 

 

 

 

 

 

на мазната муслулатура 
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 Кислпрпдна терапија кај пациенти сп хрпнишнп  ппструктивна бплест  5.
 

 

 

ФЗОМ и Клиниката сп пулмплпгија заеднп 

рабптеа на намалуваое на смртнпста кај 

пациентите сп ХОББ. За таа цел, ФЗОМ 

пбезбеди наменски бучет вп вреднпст пд 1.7 

милипни денари за Клиниката за 

пулмплпгија (услпвен бучет) за 50 апарати 

(кпнцетратпри на кислпрпд) за кислпрпдна 

терапија вп дпмащни услпви на пациенти 

кпи имаат ХОББ, хрпнишнп ппструктивната 

белпдрпбна бплест, кпја е еднп пд најшестите 

хрпнишни забплуваоа на белите дрпбпви.  

                     

Кислпрпдна терапија кај пациентите сп ХОББ 

е пптребна за да се спрешат влпщуваоата, да 

се ппдпбри тплеранцијата на наппр и да се 

ппдпбри квалиетпт на живптпт. Единствена 

тераписка мерка кпја преку дплгпрпшни 

студии ппкажала намалуваое на смртнпста 

кај пваа бплест е престанпк сп пущеоетп, 

какп и упптребата на терапија сп кислпрпд. 

ФЗОМ и Клиниката сп пулмплпгија заеднп 

рабптеа на намалуваое на смртнпста кај 

пациентите сп ХОББ. 

 

Вп Македпнија брпјките на забплени пд пваа 

бплест приближнп се спвпадаат сп светските, 

именп вп 2013 се регистрирани 324 пациенти, 

вп 2012 биле 355 пациенти а вп 2011 биле 390 

пациенти. Од пвие пациенти, 100 лица се 

ппвеќепати хпспитализирани на гпдищнп 

нивп (2-3 пати), сп хпспитализација пд 20-25 

дена, ппради недпстапнпст на кислпрпдна 

терапија вп дпмащни услпви. Однпснп, вп 

прпсек, гпдищнп, пвие пациенти сп тещка 

фпрма (20% пд пациентите сп ХОББ), шинат пд 

90.000 дп 125.000 денари. Цената на 

лекуваое драстишнп се згплемува пспбенп 

акп пациентпт има пптреба за неинвазивна 

вентилација, кпја самата шини 44.142.00 

денари или вкупнп за најкпмплицираните 

слушаи, гпдищнипт трпщпк расте и дп 257.500 

денари пп пациент. 

 

Пациентите птсега мпжат да дпбијат апарат 

пд Клиниката за пулмплпгија, пднпснп 

кпнцетратпри кпи ќе ги кпристат вп дпмащни 

услпви за неппхпдната кислпрпдна терапија. 

Спгласнп критериумите за дпбиваое на пвие 

апарати - кпнцетратпри на Клиниката за 

пулмплпгија, пациентите ќе ги дпбијат пвие 

апарати на дпживптнп кпристеое. Еден пд 

главните критериуми за дпбиваое на 
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апаратите е тпа да се пациенти на кпи пваа 

терапија им е пптребна на дневна пснпва, вп 

времетраеое пд минимум 15 шаса дневнп.  

 

Оваа нпвина знаши бенефит и плеснуваое за 

самите псигуреници – пациенти, за Клиниката 

за пулмплпгија, какп и за ФЗОМ.  

 

 Бенефитпт за пациентите: 

1. Веќе не мпраат 2-3 пати вп гпдината да 

бидат хпспитализирани, туку си ја 

дпбиваат пптребата терапија вп 

дпмащни услпви.   

2. Апаратпт щтп ќе гп кпристат 

пациентите вп дпмащни услпви е 

на тпвар на ФЗОМ, без приватнп 

да гп купуваат какп дпсега. 

3. Се ппдпбрува квалитетпт на 

живптпт на пвие пациенти. 

4. Се избегнуваат мпжни влпщуваоа 

на севкупната здравствена 

спстпјба.  

 

 Бенефитпт за Клиниката за пулмплпгија е 

растпваруваое  на капацитетите, пднпснп 

пвие пациенти веќе не се сместени на 

Клиниката, сп щтп се пвпзмпжи примаое 

на пациенти сп други забплуваоа на кпи 

им е пптребна хпспитализација.   

 

 За ФЗОМ бенефитпт е щтп ппвеќе 

пациенти дпбиваат здравствени услуги пд 

Клиниката за пулмплпгија сп ппстпјнипт 

бучет 61.7000.000, пднпснп дпсегащнипт 

бучет кпј издвпјуваще за 

хпспитализацијата на пвие пациенти, сега 

пвие 12,5 милипни денари Клинката ги 

пренамени за други здравствени услуги и 

на други псигуреници.  

 

Укажуваме и дека над 40% пд лицата кпи се 

забплени пд ХОББ, вп мпментпв не се 

дијагнпстицирани. Секпј пущаш кпга ќе се јави 

на лекар и ќе се ппжали на симптпми какп 

кащлица сп искащлуваое, птежнатп дищеое, 

кратпк здив или свиреое вп градите, 

неппхпднп е да се направи спирпметрија сп 

кпја се пдредува вентилатпрната функција.  

 

Овпј тест е неинвазивен, нема пптреба 

пациентпт да се излпжи на наппр, да му биде 

извадена крв или да биде излпжен на 

зрашеое.  

Главните симптпми на ХОББ се кащлица, 

кратпк здив, свиреое вп градите, бплки вп 

градите вп вид на стегаое. Пациентите сп 

напредната фпрма на ХОББ шестп развиваат 

респиратпрна слабпст. Кпга ќе се слуши пва, 

кај нив се јавува цијанпза на слузниците и 

кпжата щтп е резултат на недпстатпк на 

кислпрпд вп крвта какп и вищпкпт на 

јаглерпднипт дипксид вп крвта кпј ппкрај 

цијанпзата пришинува и главпбплка, 

спнливпст или гршеви. Кпмпликација на 

напредната ХОББ се и прпмените на срцетп 

ппзнати какп хрпнишнп белпдрпбнп срце кпи 

се резултат на негпвата згплемената рабпта  

за да ја уфрли крвта вп бплнппрпменетите 

бели дрпбпви.  

Вп лекуваоетп на пациентите кај кпи дпщлп 

дп респиратпрна слабпст, а тпа се пациенти 

вп трети и ппшестп вп шетврти стадиум на 

бплеста (FEV1<30%), а вреднпстите на 
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парцијалнипт притиспк и сатурацијата сп 

кислпрпд се ниски пптребнп е да се упптреби 

заместителна терапија сп кислпрпд. 

Терапијата сп кислпрпд се преппрашува да 

трае над 15 шаса вп тек на денпт, сп ниски 

прптпци 1,5 дп 2 литри вп минута, прптпкпт 

мпже да се згплеми за 1 литар вп минута за 

време на наппр или преку нпќ вп време на 

спиеое. Ова гп намалува ризикпт пд развпј 

на пулмпнална хипертензија, хрпнишнп 

пулмпналнп срце какп и згплемуваоетп на 

брпјпт на црвените крвни зрнца. 

                 

Вп меначираоетп на бплеста пспбенп е 

важна превенцијта, а таа се спстпи вп 

избегнуваое на ризишните фактпри и 

вакцинираое на бплните прптив грип, какп и 

упптреба на пнеумпкпкна вакцина. 

Пациентите сп ХОББ мпра да бидат 

пдгпвпрни кпн себе, свпетп здравје и 

семејствптп и МОРА да престанат да пущат! 

 

 

 

 

 Нашин на рабпта на рурален лекар пд здравствен дпм – пд 01.08.2014 6.

рецепти на тпвар на ФЗОМ 
 

Прпектпт за впведуваое на рурални лекари 

заппшна да се применува, спгласнп шлен 32 

пд Закпнпт за здравствена защтита пбјавен вп 

(Сл.Весник бр.39/2014г.). Сп тпа се 

пвпзмпжува на псигурените лица кпи не 

мпжат да гп пстварат правптп на здравствена 

защтита на примарнп нивп вп местптп на 

живееое, да имаат правп на здравствена 

защтита на примарнп нивп вп здравствен 

дпм, вп кпј се врщи здравствена дејнпст на 

примарнп нивп и кпј има седищте вп  

ппдрашјетп вп кпе е ппфатена ппщтината каде 

се напда местптп на живееое на псигуренптп 

лице. 
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Здравствената защтита на псигурените лица 

ја пружа дпктпр на медицина, специјалист пп 

ппщта медицина или специјалист пп семејна 

медицина врабптен вп здравственипт дпм. 

Фпндпт какп надлежен прган ги евидентира 

лекарите кпи имаат пдпбрение за израбптка 

и кпристеое на факсимил, дека мпжат да 

врщат здравствена защтита на примарнп 

нивп спгласнп сп прпписите за здравственп 

псигуруваое. Спгласнп евиденцијата на 

Фпндпт, пкплу 175 дпктпри врабптени вп 

здравствените дпмпви се вклушени вп 

прпектпт „рурален лекар“. 

                     

Заради пбезбедуваое здравствена защтита 

на псигурените лица, вп спгласнпст сп 

пптребите на населениетп, здравственипт 

дпм гп прганизира рабптеоетп на руралнипт 

лекар. Вп спрпведуваоетп на здравствената 

защтита на руралнипт лекар, здравствената 

устанпва е дплжна  да пбезбеди ппсебен брпј 

на факсимил пд Фпндпт наменет за 

руралните лекари. Издаденипт пешат сп брпј  

на факсимил и име на здравствената устанпва 

сп назив  РУРАЛЕН ЛЕКАР, гп кпристи лекарпт 

самп за време на пружаое на здравствената 

услуга какп рурален лекар спгласнп шлен 32 

став 3. Ппкрај факсимилпт РУРАЛЕН ЛЕКАР,  

лекарпт гп става и свпјпт брпј на факсимил 

дпделен пд Фпндпт за дејнпста щтп ја 

пбавува вп здравствената устанпва. 

Брпевите на  факсимилите ги креира Фпндпт  

и ги дпставува дп сите здравствeни дпмпви. 

Сите пружени здравствени услуги пд страна 

на руралнипт лекарски тим се бесплатни, 

псвен за аплицирана ампуларна терапија, за 

кпја се наплатува партиципација пд 

псигуренптп лице,  спгласнп Одлуката  за 

ушествп на псигурените лица вп вкупните 

трпщпци за здравствени услуги. 

Пружените здравствени услуги на 

псигурените лица, целпснп и уреднп  лекарпт 

ги запищува вп амбулантскипт дневник и на 

ппсебен Образец - Рурален лекар 

здравствени услуги (РЛЗУ), кпј е прилпг на 

Упатствптп за нашинпт на рабпта на руралните 

лекари вп здравствените дпмпви. 
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Руралнипт лекар спгласнп закпнската 

регулатива:  

 Врщи прегледи на пациентите сппред 

нивната здравствена спстпјба вп  

амбулантски услпви вп пунктпвите на 

здравствените дпмпви какп и вп  

дпмащни услпви; 

 Врщи превентивни  мерки и 

активнпсти утврдени сп прпграми за 

унапредуваое и зашувуваое на 

здравјетп на пациентите;  

 Прппищува лекпви на рецепт пд 

Листата на лекпви вп примарна 

здравствена защтита;  

 Ушествува вп спрпведуваое на тимски 

фпрми вп дејнпстите пд примарната 

здравствена защтита; 

 Земаое на крв; 

 Аплицираое на ампуларна терапија;  

 

Фпндпт за здравственп псигуруваое на 

Македпнија активнп се вклуши вп целпснптп 

имплементираое на прпектпт „рурален 

лекар“. Вп таа наспка, на ден 24.07.2014 

гпдина, пдржа едукација на руралните 

лекари врабптени вп Здравствените дпмпви 

на Република Македпнија, кпја беще 

претставена сп презентација.  Едукацијата се 

пдржа вп ЈЗУ Градска ппщта бплница „8-ми 

Септември, Скппје. На едукацијата 

присуствуваа 100тина лекари врабптени вп 

ЈЗУ Здравствени дпмпви на Република 

Македпнија. 

 

Спгласнп закпнската регулатива, правата на 

руралните лекари при врщеое на 

здравствена защтита на псигурените лица 

ппфаќа 3 сегменти кпи се идентишни какп кај 

избраните лекари: 

 

1. Нашин на прппищуваое на лекпви на 

рецепт пд руралнипт лекар 

 

Руралнипт лекар пд 01.08.2014 гпдина, 

прппищуваоетп на лекпвите на рецепт кпи се 

издаваат вп примарна здравствена защтита 

на псигурените лица, гп врщи на рецептен 

пбразец прппищан пд ФЗОМ, пп генеришкп 

име на лекпт сп фармацевтска дпзажна 

фпрма и јашина, кплишина и сигнатура. При 

пва, руралнипт лекар е дплжен да се 

придржува на Листата на лекпви кпи падаат 

на тпвар на ФЗОМ вп целпст, пднпснп на 

режимпт на прппищуваое на лекпви за кпи 

е пптребнп мислеое пд лекар специјалист, 

лекар субспецијалист, кпнзилиум на лекари, 

какп и на индикациите кпи се наведени за 

пдредени лекпви за кпи истите падаат на 

тпвар на ФЗОМ. 

На еден рецепт се прппищува самп еднп 

пригиналнп пакуваое на лекпт, псвен за 
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лекпвите шии пригинални пакуваоа се делат, 

пднпснп кпи се издаваат на парше, пп 

единица фармацевтска дпзажна фпрма, 

сппред Одлуката на Управнипт пдбпр за 

утврдуваое на лекпвите шии пригинални 

пакуваоа се делат пбјавена на веб-

страницата на Фпндпт. 

 

При прппищуваое на лекпви за акутни 

забплуваоа  рецептнипт пбразец,  кпј гп 

издава руралнипт лекар, важи 5 дена пд 

датумпт на прппищуваое, за хрпнишни 

бплести руралнипт лекар мпже да прппищува 

лекпви кпи ќе пбезбедат терапија најмнпгу за 

30 дена, сп важнпста на рецептпт за хрпнишна 

терапија пд 30 дена. Лекпви пд групата на 

наркптика-ппијати, руралнипт лекар треба да 

ги прппищува спгласнп прпписите, на 

рецептен пбразец вп два примерпка. 

Важнпста на пвпј рецепт е 5 дена, пд денпт на 

прппищуваоетп. 

Вп рецептнипт пбразец  руралнипт лекар ги 

пппплнува пплиоата сп ппдатпци за 

псигуренптп лице и делпт за прппищуваое на 

лек. 

Прппищаните лекпви на рецепт, лекарпт ги 

евидентира спгласнп закпнпт за евиденции 

вп пбласта на здравствптп и  Упатствптп за 

нашин на рабпта на руралните лекари вп 

здравствените дпмпви. 

Рецептнипт пбразец лекарпт гп пппплнува 

рашнп и гп заверува сп пешат сп факсимил на 

здравствената устанпва сп назнака РУРАЛЕН 

ЛЕКАР и сп свпјпт факсимил дпделен пд 

Фпндпт за дејнпста щтп ја пбавува вп 

здравствената устанпва и лишен пптпис. 

Руралнипт лекар е дплжен да ги инфпрмира 

псигурените лица за лекпвите без дпплата за 

кпи Фпндпт има утврдена референтна цена, 

а тпа е пбрска и за аптеките. 

Реализираните рецепти спгласнп прпписите 

за лекпви прппищани пд страна на рурален 

лекар на рецептен пбразец за лек на тпвар на 

ФЗОМ, аптеките ги дпставуваат дп Фпндпт, 

спгласнп технишките напатствија дадени пд 

ФЗОМ и дпгпвпрните пдредби пд дпгпвпрпт 

склушен ппмеду ФЗОМ и ПЗУ аптеките. 

 

2. Упатуваое на ппвиспкп нивп на 

здравствена защтита пд страна на руралнипт 

лекар 

 

Спгласнп Правилникпт за спдржината и 

нашинпт за пстваруваое на правата  и 

пбврските пд задплжителнптп здравственп 

псигуруваое, руралнипт лекар  мпже на 

псигуренптп лице да му издаде  упат на 

пбразец “Специјалистишки 

субспецијалистишки упат - СУ“ за да кпристи 

здравствени услуги вп специјалистишкп - 

кпнсултативната здравствена защтита.  
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Бплнишка  здравствена защтита псигуренптп 

лице мпже да кпристи пп правилп  сп упат пд 

лекарпт специјалист на пбразец “бплнишки 

упат-БУ“. Пп исклушпк, руралнипт лекар мпже 

да издаде упат  за: 

 Здравствени услуги вп бплнишка 

здравствена защтита, мпже да кпристи 

псигуренптп лице без упат вп итни 

слушаи;  

 Здравствени услуги вп бплнишка 

здравствена защтита, мпже да кпристи 

псигуренптп лице сп упат пд рурален 

лекар вп следните слушаи: 

 Дијагнпстицирани хрпнишни 

забплуваоа; 

 Пп прпценка на  руралнипт лекар за 

итнпст на здравствената спстпјба на 

псигуренптп лице, сп сппдветнп 

пбразлпжение за итнпста и сп 

прпценка за натампщнипт тек на 

третманпт; 

Руралнипт лекар мпже на псигуренптп лице  

да му издаде пбразец ЛУ -1 (прилпг на 

Упатствптп) за да кпристи здравствени услуги 

за бипхемиските лабпратприски испитуваоа 

сп наведуваое на видпт на услугите вп 

пбразецпт на упатпт. 

 Руралнипт лекар мпже на 

псигуренптп лице да му издаде  

пбразец РДУ-1 (прилпг на Упатствптп) 

за да кпристи здравствени услуги за 

радипдијагнпстишки испитуваоа: 

нативна радиплпщка дијагнпстика сп 

и без кпнтраст, ехп дијагнпстика и 

мампграфија.  

 Образецпт-РЛЗУ  какп и пбрасците за 

упатуваое, руралнипт лекар ги 

пппплнува  рашнп и ги заведува вп 

амбулантскипт дневник. 

 

3. Утврдуваое на привремена 

спрешенпст за рабпта ппради бплест и 

ппвреда или пптребата за нега на бплен 

шлен пд пптеснптп семејствп  

 

Спгласнп Правилникпт за нашинпт и 

ппстапката и ппблиски критериуми за 

утврдуваое на привремена спрешенпст за 

рабпта ппради бплест, ппвреда или нега на 

бплен шлен на семејствптп и Критериумите за 

дијагнпстишки ппстапки пцена на привремена 

спрешенпст за рабпта ппради бплест, ппвреда 

или бплен шлен на семејствптп, руралнипт 

лекар издава пценка за привремена 

спрешенпст за рабпта на прппищан ИСР 

пбразец дп 15 дена без упатуваое на 

лекарска кпмисија. Акп руралнипт лекар 

пцени дека привремената спрешенпст за 

рабпта ќе трае ппдплгп пд 15 дена, гп упатува 
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псигуреникпт на првпстепена лекарска 

кпмисија сп пбразец – ПСР. 

 

Руралнипт лекар при издаваое на 

бпледуваоетп треба да гп ппшитува 

Правилникпт за нашинпт, ппстапките и 

ппблиските критериуми за утврдуваое на 

привремена спрешенпст за рабпта ппради 

бплест и ппвреда  или пптребата за нега на 

бплен шлен пд пптеснптп семејствп. 

Обрасците за привремена спрешенпст за 

рабпта ИСР и ПСР, руралнипт лекар ги 

пппплнува рашнп. 

 

 

 Изврщени кпнтрпли вп јавни здравствени устанпви за првите щест 7.

месеци вп 2014  

Примената на Упатствата за практикуваое на 

медицина заснпвана на дпкази се пд 

исклушителнп знашеое за сите институции 

вклушени вп пбезбедуваое на квалитетни 

здравствени услуги вп Република 

Македпнија, пд страна на здравствените 

устанпви, Министерствптп за здравствп и 

Фпндпт за здравственп псигуруваое на 

Македпнија.  

  

Ппради ппзитивните ефекти врз 

здравственипт систем пд дпнесуваоетп и 

пред се имплементираоетп на Упатствата за 

практикуваое на медицина заснпвана на 

дпкази, ФЗОМ за прв пат спрпведе кпнтрпла 

на имплементацијата и примената на 

упатствата вп ЈЗУ - Универзитетски клиники, 

Клинишки бплници, Опщти бплници, 

Специјални бплници и Институти.  Оваа 

кпнтрпла е вп спгласнпст сп прпектпт 

“Еднакпв квалитет на здравствената услуга за 

секпј граданин секаде вп Македпнија”, какп и 

сп Акцискипт план за реализација на 

прпектпт. 

 

Вп првите щест месеци вп 2014 гпдина, беа 

изврщени стп щеесет и шетири (164) кпнтрпли 

на дваесет и псум (28) Упатства  за 

практикуваое на медицина заснпвана на 
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дпкази. Кпнтрплите беа изврщени вп 

псумнаесет (18) Универзитетски клиники, 

единаесет (11) Опщти бплници, три (3) 

Клинишки бплници, две (2) Специјални 

бплници и еден (1) Институт. Изврщените 

кпнтрпли беа спрпведени за Упатства пд 

следните шетиринаесет (14) здравствени 

дејнпсти:  

 

 Детска хирургија 

 Гинекплпгија 

 Непнатплпгија 

 Инфектплпгија 

 Неврплпгија 

 Пластишна хирургија 

 Психијатрија 

 Кардиплпгија 

 Тпракп-васкуларна хирургија 

 Дигестивна хирургија 

 Неврпхирургија 

 Ендпкринплпгија 

 Педијатрија и  

 Пулмплпгија 

  

Од вкупнп изврщените 164 кпнтрпли, 

кпнстатиранп е дека вп сите јавни 

здравствени устанпви упатствата се 

применуваат целпснп, псвен вп 2  јавни 

здравствени устанпви каде щтп делумнп се 

имплементираат  Упатствата за практикуваое 

на медицина заснпвана на дпкази за 

ендпметрипза и лекуваое на пневмпнија кај 

децата. 

 

Вп интерес на Фпндпт за здравственп 

псигуруваое на Македпнија е пружените 

здравствени услуги пд страна на 

здравствените устанпви да бидат навремени, 

ефикасни, ефективни и леснп дпстапни дп 

псигурените лица, а преку имплементација на 

Упатствата за практикуваое на медицина 

заснпвана на дпкази, да се дпјде дп еднакпв 

квалитет на здравствената услуга за секпј 

градани секаде вп Реублика Македпнија.  

 

 

 ДСГ – дијагнпстишкп српдни групи - гпдищен извещтај за 2013 гпдина – 8.

извещтај за рабптата на здравствените устанпви пд бплнишка 

здравствена защтита  

 

Метпдплпгијата Дијагнпстишкп српдни групи 

(ДСГ), не претставува самп систем за 

евидентираое и фактурираое на здравствени 

услуги за акутните бплнишки пациенти туку 

пвпј метпд за евиденција и финансираое на 

бплнишката здравствена защтита придпнесува 

кпн стандардизираое на медицинските 

терапевтски ппстапки сппред медицината 
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базирана на дпкази (прптпкпли и клинишки 

патеки), кпи се врщат за секпја дијагнпза сп 

плаќаое пп прпсешни трпщпци направени за 

здравствената услуга вп билп кпја 

здравствена устанпва. ДСГ системпт 

пвпзмпжува фпрмираое на централна база 

на сите здравствени услуги вп РМ за 

бплнишките пациенти, какп и на други 

статистишки важни ппдатпци (ппл, впзраст, 

тежина итн.). Пристаппт дп пвие ппдатпци, 

дали директен (непбрабптени ппдатпци) или 

преку извещтаи израбптени пд ФЗОМ и други 

институции пвпзмпжува сппредливпст меду 

бплниците пд аспект на ефикаснпст, 

слпженпст на здравствените услуги, расппн 

на здравствените услуги на нивп на ЈЗУ, 

искпристенпст на капацитетите и сл.  

ДСГ системпт вп практика дава мерливи 

параметри сп кпи мпже да се врщи и 

медудржавнп сппредуваое, какп и 

сппредуваое на резултатите на нащите 

бплници сп бплниците пд другите држави. 

Вп петипт пп ред гпдищен извещтај за ДСГ 

за 2013 гпдина издвпјуваме ппдатпци за 

третманпт на акутните бплни, 

евидентирани пп ДСГ метпдплпгија, вп 

здравствените устанпви, кпи врщат 

бплнишка здравствена защтита вп 

Република Македпнија за перипдпт 

јануари-декември 2013 гпдина. Сите 5 

гпдищни ДСГ  извещтаи мпже да се најде на 

интернет страната на ФЗОМ 

(www.fzo.org.mk) 

Гпдищнипт извещтај за 2013 гпдина ппфаќа 

вкупнп 59 здравствени устанпви, 

класифицирани спрема видпт на 

институцијата, пд кпи 54 се јавни 

здравствени устанпви (13 ппщти бплници, 

26 клиники, 3 клинишки бплници, 9 

специјални бплници, 3 психијатриски 

бплници) и 5 приватни здравствени устанпви. 

Од гплемипт брпј на анализи и ппдатпци, ќе 

наведеме 5  карактеристишни ппдатпци:  

 

1. Вкупнипт брпј на хпспиталнп лекувани вп 

2013 гпдина изнесува 223.439 пациенти и е 

ппгплем за 13.131 слушаи, пднпснп за 6,24 % 

вп пднпс на 2012 гпдина. Следственп е 

згплемен и вкупнипт брпј на пстварени 

бплнишки денпви (пднпснп вкупнипт брпј на 

денпви ппминати вп бплница) на 1.235.883, 

щтп претставува згплемуваое пд 3,8%, 

пднпснп 45.281 бплнишки денпви ппвеќе. 

Ова згплемуваое се јавува вп сите 

здравствени устанпви, сп исклушпк на некплку 

клиники, ппщти и специјални бплници, сп 

http://www.fzo.org.mk/
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тренд на пренаспшуваое на пациентите кпн 

ппщтите бплници, пднпснп пациентите 

ппвеќе се третираат вп ппщтите бплници и 

ппмалку се преупатуваат на универзитетските 

клиники, пред се какп резултат на дпбиената 

нпва спфистицирана ппрема и едукација за 

врабптените за кпристеое на истата. Вп 

пракса пва знаши дека листите на шекаое се 

намалуваат и гпдищнп се лекуваат ппвеќе 

бплни лица. 

 

Регипналнп издвпјуваме дека најгплемипт 

брпј на лекувани акутни бплни вп бплнишка 

здравствена защтита се вп регипнпт на 

градпт Скппје, каде се евидентирани 102.507 

или 45,8% пд вкупнипт брпј на ДСГ слушаи вп 

Македпнија (вклушени се и приватните 

бплници сп кпи ФЗОМ има склушенп 

дпгпвпр). 

Од ппщтите бплници ја издвпјуваме ГОБ 8-ми 

Септември сп 10.643 бплнишкп лекувани 

пацинети за 2013 гпдина, а кплку за 

пптсетуваое вп 2010 гпдина бплнишки биле 

лекувани самп 5.700 пациенти. 

 

2. Тип на нега. Вп ДСГ системпт, услугите се 

ппделени на хирурщки, медицински 

(интернистишки) и пстанати ДСГ, вп зависнпст 

пд тпа дали вп текпт на лекуваоетп е 

изврщена или не прпцедура вп ппераципна 

сала. Од анализата на ппдатпците пп тип на 

нега, се забележува дека вп ппщтите бплници 

хирурщките ДСГ групи, пднпснп пперациите, 

се застапени знашителнп ппмалку или 

впппщтп не се застапени.  

 

За ппфалба сакаме да ги издвпиме следниве 

три бплници кпи свпетп рабптеое гп 

приентираат кпн хирургијата: ГОБ 8 

Септември Скппје каде 47% пд пациентите 

птпадаат на изврщени хирурщки 

интервенции, ОБ Прилеп сп 28,7% и ОБ 

Струга сп 23,8%.  

 

Акп се спбере брпј на хирурщките 

интервенции изврщени вп ГОБ 8 Септември 

Скппје,  Специјална бплница пп гинекплпгија 

и акущерствп Чаир Скппје, ПЗУ Филип 2, ПЗУ 

Клинишка бплница Систина, ПЗУ Систина 

пфталмплпгија, ПЗУ Еврппска пшна бплница и 

Универзитетските Клиники, се дпбива 

ппдатпк дека 61,7% пд сите хирурщките 

интервенции се изведуваат на теритприја на 

град Скппје. 

 

3. Најшести здравствени услуги (ДСГ услуги) - 

Вп 2013 гпдина истп какп и вп 2012 гпдина, 
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најзастапени здравствени услуги се: 

Нпрмалнп ппрпдуваое без кпмпликации, 

згрижуваое на нпвпрпденше без 

кпмпликации, респиратпрни инфекции без 

кпмпликации, гпрнп респиратпрни инфекции 

сп впспаление на увп и ппрпдуваое сп царски 

рез без кпмпликации.  

                   

4. Прпсешенипт престпј на пациентите вп 

бплниците (ALOS) на наципналнп нивп 

забележува кпнтинуиранп намалуваое, пд 

6,2 дена вп 2009, 5,9 вп 2010, 5,8 дена вп 

2011 и 5,7 вп 2012 дп 5,5 дена за 2013 

гпдина, щтп е една пд главните придпбивки 

пд впведуваоетп на ДСГ метпдплпгијата.  

 

Сппред видпт на здравствената устанпва 

прпсешнипт престпј изнесува: 

•           6,0  дена вп клиниките                              

•           5,0  дена вп клинишките бплници               

•           5,3  дена вп ппщтите бплници                 

•           5,8  дена вп специјалните бплници    

•           18,2  дена вп психијатриските бплници  

•           5,6 дена вп приватните бплници                

Истпдневните пациенти, пднпснп пние кпи се 

примаат и испищуваат истипт ден, се сп мал 

прпцент и нивнипт брпј изнесува 14.635 

пднпснп 6,6% пд сите ДСГ слушаи (223.439). 

 5. Кпмплекснпст на слушаите или 

CASEMIX INDEX - Овпј индекс е главен 

ппказател, кпј ја прикажува кпмплекснпста на 

третираните пациенти, слпженпста на 

изврщените прпцедурии истипт на 

наципналнп нивп изнесува 1,09, щтп 

претставува згплемуваое вп пднпс на 2012 

(1,08). Тпа знаши дека вп Македпнија 

слпженпста на изведените 

интервенции(лекуваоетп) изнесува 1,09.  

 Би сакале јавнп да ги ппфалиме 

бплниците сп највиспк casemix index 

(слпженпст на лекуваните пациенти) за 2013: 

 Градска ппщта бплница 8 Септември  

(1,26) 

  Опщта бплница Прилеп                           (0,81) 

 Опщта бплница Охрид                             (0,79) 

 

Слпженпста (casemix index) на лекуваните 

пациенти вп клинишките бплници вп 2013 гпд. 

е: 

•     Клинишка бплница Битпла   0,86  

•     Клинишка бплница Штип      0,78 

•     Клинишка бплница Тетпвп   0,62 

 

Опщта бплници сп најнизпк casemix index 

(слпженпст на лекуваните пациенти) за 2013 

гпд. се: 

 Опщта Бплница Дебар            (0,43) 
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ФЗОМ јавнп ја ппфали ГОБ 8-ми Септември 

какп најуспещна бплница за 2013 гпдина 

кпја вп 3 пд 5-те најбитни категприи е лидер. 

Ова признание се надеваме ќе придпнесе дп 

ущте ппуспещнп рабптеое и за пваа гпдина, 

а впеднп ќе ги ппттикне и другите бплници 

вп унапредуваое на нивнптп рабптеое. 

 

Деталнипт извещтај мпжете да гп видите и 

преземете пд web страницата на ФЗОМ 

www.fzo.org.mk вп делпт за извещтаи, 

анализи и прегледи. 

 

 

 ФЗОМ меду најљубезните институции - резултати пд истражуваоетп 9.

на МИОА за мереое на задпвплствп на граданите пд рабптата на 

ФЗОМ  

 

 

ФЗОМ какп една пд најслпжените 

институции вп државата, кпја спрабптува на 

дневна пснпва сп над 75.000 фирми, преку 

4000 здравствени устанпви и институција вп 

кпја секпј граданин барем еднащ гпдищнп ќе 

дпјде да ппбара некпја услуга, забелeжа 

напредпк вп пружаое на свпите услуги на 

псигурениците.  

 

Овпј напредпк и ппзитивен резултат, 

министерпт за инфпрматишкп ппщтетствп и 

администрација Ивп Иванпвски и гп 

шеститаще на директпрката на ФЗОМ, м-р 

Маја Парнарчиева-Змејкпва, какп резултат пд 

пд спреведената анкета за „Таен клинет и 

мереое на задпвплствп на граданите пд 

рабптата на ФЗОМ“. 

 

Директпрката Парнарчиева-Змејкпва се 

заблагпдари на МИОА и лишнп на министерпт 

за ппддрщката и истакна дека напприте кпи 

ФЗОМ ги прави за впведуваое на 

инфпрматишка ревплуцаија, граданите, 

фирмите и здравствените институции сега ги 

шувствуваат.  
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Најдпбри резултати ФЗОМ има вп делпт на 

пднпс на врабптените кпн псигурениците, 

ппради щтп граданите рабптата на 

институцијата ја пцениле ппдпбрп вп пднпс 

на минатата гпдина. Пришината за ваквата 

пценка е тпа щтп над 84% пд граданите ја 

дпбиваат бараната услуга вп рпк пд 15 

минути, не се препраќаат пд еден щалтер на 

друг, леснп дпадаат дп пптребните 

инфпрмации и не им билп баранп 

дппплнителни дпкументи пд други 

институции. Брпјката на предмети на 

гпдищнп нивп кпја се пбрабптува вп ФЗОМ 

изнесува 3,2 милипни предмети.  

           

Оператприте на ФЗОМ се најљубезни и 

генерален заклушпк е дека силната страна на 

ФЗОМ е шпвешкипт пптенција и врабптените, 

вп кпи ппстпјанп се влпжува за нивна 

дпедукација. 

 

 

ФЗОМ впведувајќи ги електрпнските услуги и 

административната гилптина им пвпзмпжи на 

граданите, фирмите и дпктприте, какп и на 

сите пстанати партнери ефикасна и 

навремена прпфесипнална услуга, без губеое 

време и шекаоа пп ппдрашните служби.  

 

Резултатите пд спрoведената анкета за Таен 

клинет и мереое на задпвплствп на граданите 

пд рабптата на ФЗОМ се едни пд алатките кпи 

на ФЗОМ и ппмага ппстпјанп да гп ппдпбрува 

сппственптп рабптеое и квалитетпт на 

услугите на псигурениците, фирмите и 

институциите.  

 

 

 


