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НОВИНИ 

1. Четврта годишна ревизија на референтните цени на лековите од 

Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија  

 

Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија ја врши четвртата по ред 

годишна ревизија на референтните цени на 

лековите од позитивната листа - за 

примарна и болничка здравствена заштита, 

согласно законските прописи. 

 

Утврдувањето на референтните цени на 

лековите се врши според компаративна 

методологија на Фондот за цени на лекови. 

Во оваа постапка се споредуваат цените на 

лековите во нашата држава со цените на 

истите лекови во државите од регионот: 

Република Србија, Република Бугарија, 

Република Хрватска и Република Словенија. 

Утврдувањето на референтните цени на 

лековите е транспарентен, динамичен и 

континуиран процес. 

 

Ефектите од спроведување на ваква 

транспарентна постапка за утврдување на 

референтни цени на лекови се позитивни и 

истите се од големо значење како за 

осигурениците на Фондот така и за сите 

граѓани на Република Македонија, бидејќи 

на ваков начин се обезбедува: 

  зголемена конкуренција помеѓу 
фармацевтските компании присутни на 
пазарот на   

лекови во нашата држава,  

  избалансирани референтни цени на 
лекови, 

  следење на трендот на намалување 
на цените на лековите во регионот,  

  намалување на единствените 
одобрени цени на лекови, и 

  градење на континуиран партнерски однос 
помеѓу Фондот и фармацевтските куќи за 
доброто на осигурениците. 
 

Целите на Фондот јасно се гледаат преку 

зголемувањето на бројот на лекови по 

генерика со фармацевтска дозажна форма и 

јачина без доплата до цели 53% на годишно 

ниво во периодот 2009 - 2012 година или 

намалувањето на бројот на лекови со 

доплата за 47% во истиот период, бидејќи 

застапеноста на лекови без доплата во 

вкупниот број на лекови по генерика на 

рецепт со референтна цена во 2009 година 

беше само 20%. Воедно се намалени и 

доплатите за лекови.   

 



 

 

 

Сега на позитивната листа 73% од лековите 

по генерика кои се издаваат на рецепт во 

аптеки се без доплата. За осигурениците на 

Фондот се достапни 1020 лекови со различни 

заштитени имиња од различни 

производители, кои можат да се подигнат на 

рецепт на товар на ФЗОМ во аптеките 

согласно прописите. Вкупниот број на лекови 

со референтна цена достигна 1672 лекови.   

 

Континуиран тренд на раст има бројот на 

лекови што се издаваат на рецепт во 

аптеките на товар на ФЗОМ. Така, во 2012 

година на товар на ФЗОМ во аптеките се 

реализирани вкупно 17.449.128 рецепти за 

кои ФЗОМ издвоил средства во висина од 

1.984.469.138 денари. Споредено во однос на 

2008 година бројот на рецепти во 2012 

година бележи раст од ~70%, а средствата за 

истите имаат раст од ~50%. Во однос на 2011 

година бројот на рецепти во 2012 година е 

зголемен за 6,8% што е приближно исти раст 

од претходната година, а средствата што 

ФЗОМ ги издвојува за лекови на рецепт се 

зголемени за 4,3%. 

Постапката за утврдување на референтните 

цени на лекови се одвива во следниве фази: 

1. Во првата фаза Управниот одбор на Фондот 
донесе Одлука за утврдување на предлог 
референтни цени на лекови. Оваа Одлука е 
објавена на веб страната на Фондот и тече 
рокот од 15 дена (до 04.10.2013 година) 
предвиден да можат носителите на 
решенијата за ставање на лек во промет во 
нашата држава да достават евентуални 
забелешки по Одлуката. Состојбата е 
прикажана во следниот графикон: 
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2. По истекот на рокот за доставување на 
забелешки по предлог референтните цени на 
лекови, ФЗОМ ќе реализира средби за 
преговори со фармацевтските куќи кои ги 
обезбедуваат лековите за осигурениците на 
ФЗОМ. Целта на овие преговори е 
зголемување на бројот на лековите без 
доплата од осигурениците и намалување на 
доплатата за одредени лекови, особено оние 

поскапите наменети за терапија на потешки и 
специфични заболувања.  

3. По завршување на постапката, одлуката за 
утврдување на нови референти цени на 
лекови од Управниот одбор на Фондот ќе 
биде објавена во Службениот весник на 
Република Македонија по добивање 
согласност од министерот за здравство.  

 

 

2. За даватели на здравствени услуги за склучување на договори за 2014 

година  

Почитувани, 

Во врска со склучувањето на договори за 2014 година со давателите на здравствени услуги во 

мрежата на здравствените установи, Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Ве 

известува за следното: 

Во тек е измена на Законот за здравственото осигурување во делот на важењето на 

договорите кои Фондот ги склучува со здравствените установи. Со овие измени ќе се 

овозможи склучување на повеќегодишни договори. 
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За таа цел по стапувањето во сила на законските измени, Фондот благовремено ќе Ве извести 

за начинот и постапка за склучување на договорите за 2014 година. 

 

3. Информација за формирање на Национален Комитет за здравство  

 

Директорката на ФЗОМ, м-р Маја 

Паранрџиева Змејкова информираше дека на 

16 септември 2013 година Националниот 

Комитет за здравство е формиран и истиот ја 

имаше својата прва работна средба. Целта на 

овој Национален Комитет  е унапредување на 

координацјата меѓу Министерството за 

здравство, Фондот за здравствено 

осигурвање на Македонија и 

потпретседателите на Владата на Република 

Македонија задолжени за екомонски 

прашања. Директорката на ФЗОМ истакна 

дека резултатие кои се очекуваат од овој 

Комитет се следниве: 

 

    

 

 Поголема отчетност на економските 

директори на јавните здравстевени 

установи   

 Следење на извештаи за работењето 

на јавните здравствени установи 

преку контрола на  извршените  

 

финансиски контроли на редовни 

квартални средби 

 Проверување дали се почитуваат 

препораките од внатрешната 

ревизија на Министерството за 

здравство и Државниот завод за 



 

ревизија и Државниот санитарен 

инспекторат 

 

 Ќе се разгледува и кои се можните 

решенија да се подобрат слабостите 

кои се детектирани кај јавните 

здравствени установи 

Овој Национален Комитет има советодавна 

улога и е основан врз база на Владина 

програма. Комитетот ќе ја следи работата на 

јавните здравствени установи, ќе детектира 

пробелми и ќе нуди решенија за истите. Во 

Националните Комитет членуваат 

претставници од Министерство за здравство, 

ФЗОМ, од кабинетот на Потпретседателот 

задолжен за економски прашања, а 

претседател е замник министерот за 

здравство, Јовица Андовски.  

 

     

На денешниот прв работен состанок на 

дневен ред е работењето на сите 32 јавни 

здравствени  установи (клиники).  

 

4. Интервју на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева Змејкова 

за електронските здравствени картички 
 

Директората на ФЗОМ, м-р Маја 

Парнарџиева Змејкова во интервју со 

новинарот Горан Теменугов за Алста М ТВ , 

објавено на 06 октомври 2013 година ги 

објаснува сите прашања врзани со 

електронската здравствена картичка.  

 



 

 

- Колку граѓани аплицираа за 

електронски здравствени картички? 

 До денес апликации за 

издавање на електронски 

здравствени картички имаме 

околу 1.600.000 односно 89% 

од осигурениците веќе 

поднеле барање. 

  Oколу 830.000 ЕЗК се 

подигнати од осигурениците 

(46% од вкупниот број на 

осигуреници). 

  360.000 се изработени и 

доставени во Фондот и 

осигурениците може да ги 

подигнат, додека останатите 

се во фаза на изработка.  

 Според нашата евиденција 

остануваат уште околу 

190.000 осигуреници да 

поднесат барање односно 

зборуваме околу 9%. 

- Што со тие што не поднесоа барање и 

податоци? 

 Осигурениците кои не поднеле 

барање за издавање на ЕЗК 

истото може да го направат на 

шалтерите во нашите подрачни 

служби. 

- Дали може сега да се поднесе 

барање за ЕЗК? 

 Барање за издавање на ЕЗК 

заедно со потребната 

документација може да се 

поднесе во сите подрачни 

служби на Фондот во 

Македонија а во Скопје и во 

истурените канцеларии во 

поликлиниките во Драчево, 

Ѓорче Петров, Чаир и Ченто. 

Во секој случај станува збора 

за континуиран процес, зошто 

секогаш ќе има нови 

осигуреници, или оние кои ја 

загубиле картичката, или на 

кои вашноста на картичката 

им истекла, така што тој 

процес си продолжува. 

- Што ако не се извади ЕЗК? 



 

 Доколку осигурникот нема 

добиено ЕЗК, на истиот ќе му 

се печатат сини картони и 

истиот може да добива 

здравствени услуги со 

приложување на сино 

картонче. Меѓутоа апелираме 

до нашите осигуреници што е 

можно побргу да поднесат 

барање за издавање на ЕЗК 

бидејќи во почетокот на 

наредната година планираме 

целосно да ги укинеме сините 

картони. 

- Кои се правата на пациенитие за 

лекување? Што ако немаат 

здравствно осигурување? Ќе добијат 

ли здравствена заштита? 

 Согласно законот за 

здравствено осигурување, 

секој граѓанин на 

Р.Македонија има право на 

Итна медицинска помош, 

незавсно дали има 

осигурување или не. 

 

- До кога важат книшките и сините 

картони? 

 Сините картони ќе важат до 

оној момент додека сите 

осигуреници не добијат ЕЗК, 

односно за осигурениците кои 

имаат добиено ЕЗК веќе не 

печатиме сини картони. Во 

размислување сме во текот на 

наредната година, кога сите 

осигуреници ќе добијат ЕЗК 

да ги укинеме и 

здравствените книшки. 

- Во моментов кој документ важи? 

 Во моментов ЕЗК е замена за 

сините картони и при посета 

на лекар осигурениците 

потребно со себе да ја имаат 

здравствената легитимација и 

ЕЗК (доколку ја имаат 

подигнато) или син картон. 

- Што е со ранливите групи и како тие 

до картичка? 

 Фондот за оние осигуреници 

кои не се во состојба да 

дојдат во подрачните служби 

и да поднесат барање за 

издавање на ЕЗК (тешко 

болни лица, пензионери), им 

ја олесни процедурата со тоа 

што воведовме посета на 

домашна адреса каде на 

осигурениците им се носат 

потребните обрасци за да ги 



 

пополнат и потпишат 

потребните обрасци. Другите 

ранливи групи како на 

пример Ромите, всоработката 

е преку невладини 

организации на локално ниво 

со кои им се излегува во 

пресрет не само за ЕЗК туку и 

за стапување во здравствено 

осигурување. 

- 
Дали Фондот го користи списокот на 

Труд и социјала за да направи 

картички за социјалците или и тие 

мораа поединечно да поднесат 

барања? 

 Да, Фондот во соработка со 

претставници од 

Министерството за труд и 

социјална политика и 

Центарот за социјални грижи 

ја олесни постапката за 

добивање на ЕЗК за оваа 

категорија на осигуреници и 

за истите поднесувањето на 

барање како и подигнувањето 

на ЕЗК е преку групна 

постапка. За сите овие случаи 

Министеството поднесува 

барање за издавање на ЕЗК 

согласно нивната евиденција. 

- Во врска со прашањето за проверка 
дали е готова ЕЗКЗ, осигурениците и 
фирмите бараат да се провери во 
системот дали е готова ЕЗК.  
 

 Се проверува и се дава 
одговор, меѓутоа 
осигурениците можат и 
самите да си го проверат 
статусот на картичката преку 
сервисот Мое Оисгурување, 
Мој Доктор. Имињата на 
статусите се индивидуални, 
имено доколку лицето нема 
поднесено барање за 
картичка точно така ќе 
пишува и на неговиот профил 
на Мое Осигурување. 

 

- Висината за сумата за уплата на ЕЗК, е 
од 100 или 250 денари само за 
носителот на осигурувањето или и за 
сите членови што се осигурени преку 
него? 
 



 

 

 Согласно Правилникот за 
висината на трошоците за 
издавање, замена на загубена 
или оштетена и за повторно 
активирање на блокирана ЕЗК 
како и начинот на нивно 
плаќање, акт на 
Министерството за здравство, 
сумата од 100 односно 250 
денари се плаќа за секое 
осигурено лице односно за 
секое лице, осигуреник и член 
се плаќа тој износ. 

 

Согласно Правилникот, утврден е 

износот за цена на чинење на ЕЗК, и тоа: 

 250 денари и тоа  поединечно  за 
секое осигурено лице  како и   за 
секој член на семејство   
осигурен преку нив  

 100 денари  и тоа  поединечно за   
секое невработено  лице  како и  
за  секој член  на   семејство  
осигурен преку нив.  

 100 денари и тоа поединечно за  
секој  пензионер со  нето пензија 
до 15.000 денари, како и   за 
секој член на семејство   
осигурен преку нив  

 100 денари  и тоа поединечно за 
самохрани родители, како и   за 
секој член на семејство   
осигурен преку нив 100 денари  и 
тоа поединечно  за секое дете  
без родители и родителска грижа 
до 18 години 

 

- Која е постапката за добивање на 
нова ЕЗК во случај кога старата е 
изгубена? 
 

 Во случаи кога осигуреникот ќе ја 
изгуби ЕЗК истата ја објавува за 
изгубена во службен весник. 
Губењето на картичката, 
осигуреникот го пријавува на help 
desk службата на Фондот, или 
лично во подрачната служба на 
ФЗОМ, со приложување на 
потврда од објава во Службен 
весник. Со самата пријава во 
подрачната служба на Фондот, 
осигуреникот доставува барања 
за издавање на нова електронска 
здравствена картичка со 
приложување на истите 
документи како и кога поднесува 
барање по прв пат. 

 



 

 

- Каква е постапката за добивање нова 
ЕЗК кога се згрешени податоците на 
старата? 
 

 Во случај да податоците на телото 
на ЕЗК се погрешни постапката е 
следна: 
Сопственикот на електронската 

картичка може да ја врати назад 

во Подрачната служба на Фондот, 

поради настаната техничка 

грешка при ласерското гравирање 

на податоците на телото на 

картичката (Погрешни податоци 

за Име, Презиме ) во рок од  10 

работни дена од подигање на 

истата. При тоа се пополнува 

барање за рекламација. По ова 

барања решава посебна комисија 

во подрачната служба заради 

утврдување на одговорност за 

направената грешка, заради 

евентуално покривање на 

трошоците за реиздавање на 

картичките. Во рок од 5 работни 

дена овластено лице од Фондот 

треба да го извести  барателот  за 

утврдената одговорност. 

Во случај да грешката е на 

страната на осигуреникот (грешно 

пополнето барање ) тогаш 

осигуреникот поднесува ново 

барање за издавање на ЕЗК и 

трошоците за издавање на нова 

се на товар на осигуреникот. 

Додека пак се утврди дека 

грешката е во Фондот тогаш на 

осигуреникот му се издава нова 

ЕЗК, бесплатно. 

- Каде треба да ги  подигнуваат ЕЗК 
пензионерите, невработените, 
фирмите? 
 

 Фирмите изработените ЕЗК ги 
подигнуваат преку овластеното 
лице во подрачните служби на 
Фондот. Пензионерите и 
невработените лица ЕЗК ги 
подигнуваат во подрачните 
служби на Фондот.  

 Во Скопје оние пензионери и 
невработени лица кои при 
поднесувањето на ЕЗК имаат 
упалтено за ЕЗК истите може да 
ги подигнат кај матичните лакри 
додека они кои не уплатиле може 
во подрачната служба на Фондот 
или пак во истурените 
канцеларии на Фондот во 
поликлиниките во Драчево, Ѓорче 
Петров, Чаир, Ченто. 

 

- Дали матичниот лекар смее да го 
врати осигуреникот со образложение 



 

дека мора да има ЕЗК за да се лекува 
кога тој ја нема добиено? 

 

 Не смее. За осигурениците за 
кои им се подигнати ЕЗК не се 
печатат сини картони додека 
пак за оние на кои не им се 
подигнати ЕЗК им се печатат 
сини картони и истите 
својството за платени 
придонеси го докажуваат со 
сини картони. Пред секое 
печатење на сини картони 
вработените во подрачните 
служби проверуваат доколку 
е изработена ЕЗК го упатуваат 
осигуреникот да си ја подигне 
ЕЗК. 

 

 При проверка на веб 
сервисот, на осигуреникот му 
излегува статус –нема 
поднесено барање, а тој 
поднел барање во ПС и добил 
бројче. Што значи тоа? 

 

 Поради зголемен обем на 
поднесени барања, барањата 
се обработуваат со мало 
задоцнување но во 
последните неколку дена 
направивме акција со која 
сите заостанати барања за ЕЗК 
се распределени во останати 
ПС и во најбрзо време ќе 
бидат обработени. 

 

 

 

 Ако осигуреник аплицирал за 
ЕЗК како невработен и 
уплатил 100 денари, зошто 
сега кога го сменил статусот 
од невработен во вработен му 
се бара да доплати 150 
денари за да си ја подигне 
картичката?(овие прашања 
пристигнуваа од Битола). 

 

 Ако осигуреникот поднел 
барање пред 30.06.2012 и бил 
невработен а во моментот на  
подигање на езк е вработен 
тогаш мора да уплати 250 
денари. Сите барања кои се 
поднесени пред овој датум 
уплаќаат сума  во зависност 
од основот кој го имаат во 
моментот на подигање. Сите 
барања поднесени по 
30.06.2012 се поднесуваат со 
уплатница во моментот на 
поднесување на барање и 
уплаќаат сума според основот 
под кој се пријавени во 
здравствено осигурување. 

 



 

- Каква е постапката за одблокирање 
на пин и колку се плаќа? 

 

 Отклучувањето на блокирана 
картичка го прави овластено 
лице  во подрачна служба на  
ФЗОМ. За да може да се 
деблокира картичката истата 
мора физички да се достави 
на местото каде се прави 
процедура за деблокирање. 

 

 Осигуреникот кој има 
блокирана картичка, мора 
лично да се идентификува на 
шалтерот на Подрачната 
служба, и со себе да ја носи 
блокираната ЕЗК и доказ 
(уплатница) за платен 
надоместок за повторно 
активирање на блокирања  
ЕЗК, или доказ дека е во 
категоријата кои се 
ослободени од плаќање на  
надоместок за повторно 
активирање на  ЕЗК.  
 
 

 
 
 

 Износот на надоместокот за 
повторно активирање на  
блокирана ЕЗК изнесува 100 
денари за сите  осигуреници и 
осигурени лица лица освен за 
невработените лица, 
пензионери со износ на нето 
пензија до 15.000 денари, 
самохрани родители и  деца 
без родители и  родителска 
грижа до 18 години  како и за 
лицата осигурани преку нив 
за кои е бесплатно.  

 

- Дали може ЕЗК да ја подигне член на 
семејството? 
 

 Може доколку донесе 
документ за идентификација 
на сопственикот на картичката 
и документ за своја 
идентификација. Носителите 
ги подигнуваат ЕЗК за своите 
членови при што не е 
потребно документ за лична 
идентификација на 
членовите.  

 

- Кои документи треба да ги поседува 
фирма за да ја подигне ЕЗК? 
 

 Подигнувањето на ЕЗК за 
вработените во фирмите и 
нивните членови го врши 
лице овластено од 
управителот/директорот на 
фирмата. При подигнувањето 
на ЕЗК овластеното лице со 
себе треба да го понесе 
овластувањето, документ за 



 

идентификација, доказ за 
извршена уплата (доколку 
претходно не го доставил при 
поднесувањето на барањето 
за издавање на ЕЗК) и список 
на лица за кои ги подигнува 
ЕЗК. 
 

 

- Дали осигуреник при подигнување на 
ЕЗК во Подрачна служба треба да 
носи и копија од уплатница? 
 

 Не, доколку осигуреникот 
прилозил доказ за направена 
уплата при поднесувањето на 
барањето за издавање на ЕЗК. 
Доколку осигуреникот кога 
поднесувал барање за 
издавање на ЕЗК не приложил 
доказа за направена уплата 
при самото подигвнување го 
доставува доказот за 
извршена уплата (уплатница, 
извод од сметка...).  

 

- Дали странски државјанин кој има 
здравстена легитимација и здрав 
осигурување од Република 
Македонија треба да извади ЕЗК? 
 

 Ако е наш осигуреник и има 
активна пријава може да 
добие ЕЗК. 

 

- Дали ЕЗК важи и во странство? 
 

 Електронската здравствена 
картичка важи само на 
територијата на Република 
Македонија. 

 

- Како да се активира ЕЗК? 
 

 Активација (иницијализација на 
пин ) може да се направи и кај 
избраните лекари. Потребно е да 
имаат читач на паметни картички 
и да го имаат превземено 
софтверот на нашата веб страна. 
Во тој дел има и кратко упатство 
како да се активира картичката. 

 

- Дали списокот на објавени фирми на 
кои им се изработени ЕЗК редовно се 
ажурира? 
 

 Да се ажурира секој понеделник. 
 

 
 

 



 

РАБОТНИ СРЕДБИ  
 

5. Одржана работна средба на директорот на ФЗОМ со здружението на 

граѓани нa хронична миелоидна леукемија ХМЛ  

 

Фондот за здравствено осигурување 

продолжува со соработката и  подршката на 

активностите на здруженијата на граѓани 

(пациенти) во Македонија и во таа насока 

директорот на ФЗОМ м-р Маја Парнарџиева 

Змејкова и нејзиниот тим одржа работна  

 

 

средба со г. Пепо Леви, Претседател на 

здружението ХМЛ на 18 септември 2013 

година. Тема на разговор на оваа редовна 

средба беше да се утврди во колкав обем се 

исполнети заклучоците од претходните 

средби во ФЗОМ, односно колкав е 

напредокот на реализација на активностите 

на здружението.  

  

 

Воедно на средбата се дискутираше за статусот на пациентите со хроничнамиелоидна леукемија - 

ХМЛ во Македонија, за можноста за нивно 

лекување како и за медикаментозната 

терапија која им е достапна. Претседателот 

на здружението ги потенцираше 

модалитетите во терапијата во европските 

земји и укажа на предизвиците со кои истите 

се соочуваат во Македонија, но и во 

соседните земји како на пример во Бугарија 

и Србија. Исто така се потенцираа новитетите 

во лекувањето на хронична миелоидна 

леукемија како и статусот на лекови Р. 



 

Македонија во однос на достапноста на 

истите.  

Директната соработка на Фондот со 

здруженијата на граѓани придонесува да се 

стекне еден непосреден и реален увид  во 

тоа како најпрагматично и најефикасно би 

можело да се унапреди квалитетот на 

здравствени услуги согласно модерните 

светски трендови во нашите здравствени 

установи. 

 

6. Работен состанок помеѓу директорот на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџева 

Змејкова и Годфри Вокер, меѓународен консултант на УНФПА за 

репродуктивно здравје и претставници на Канцеларијата на Фондот 

за население на Обединетите нации - УНФПА  

 

Фондот за здравствено осигурување одржа работен 

состанок со претставници на Канцеларијата на 

Фондот за население на Обединетите нации – 

УНФПА и со меѓународниот консултант на УНФПА, г. 

Годфри Воекер. Целта на состанокот беше да се 

утврдат можните рамки на соработка во врска со 

реализирање на актвиности од Акциониот план за  

намалување на матернална, перинатална и доенечка 

смртност за 2013-2014 година. Овој Акционен план 

беше усвоен на седница на Влада на Република 

Македонија на 29.06.2013 година.  

На средбата се дискутираше за сегашната состојба во 

Република Македонија поврзана со активностите за 

репродуктивно здравје. Директорката Парнарџиева 

Змејкова го информираше г. Годфри Вокер како и 

преставниците на Кнцеларијата на УНФПА кои се 

механизмите за начинот и методологијата за 



 

утврдување и донесување на Листата на лекови кои 

паѓаат на товар на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија. Стана збор и за 

модерната контрацепција и примена на истата од 

страна на младата попуплација во Македонија.  

 

 

Фондот укажа на важноста од едукација за 

заштита на сексуалното здравје и 

информираше кои се превентивните мерки и 

активности за заштита сексуално 

преносливите инфекции, кои ги превзема 

ФЗОМ во рамките на своите надлежности, 

како на пример преку избор на матичен 

гинеколог и спроведување на целите кај 

матичните гинеколози како реализирање на 

ПАП тест, колпоскопија по индикација на 

позитивен ПАП тест како и микробиолошките 

тестирања.  

 

Г. Годфри Вокер информираше за Студијата 

за сегментација на пазарот, во која тој ќе 

учествува во соработка со локални 

консултанти и со поддршка на релевантни 

институции и организации во државата. 

Студијата има за цел да се дефинараат 

ранливи категории на граѓани од аспект на 

планирање на семејството со цел 

обезбедување на услуги и производи за 

репродуктивно здравје, која ја спроведува 

канцеларијата на УНФПА во Скопје.  

 

Како заокружување на состанокот, беше 

договорено на следната средба да се 

допрецизира улогата и поддршката која 

Фондот за здравствено осигурување ќе ја 

обезбеди на УНФПА, како и кои се 

можностите на Канцеларијата на УНФПА да 

помогне во реазлирање на некои од 

активности на ФЗОМ а се од заеднички 

интерес.  

 

 

 



 

7. Одржана работна средба на директорот на ФЗОМ со здружението на 

граѓани за цистична фиброза ЦФ  

 

Фондот за здравствено осигурување 

продолжува со соработката и  со подршката 

на активностите на здруженијата на граѓани 

(пациенти) во Македонија и во таа насока 

директорот на ФЗОМ м-р Маја Парнарџиева 

Змејкова и нејзиниот тим одржа работна 

средба со Снежана Бојчин, Претседател на  

 

 

здружение на граѓани за цистична фиброза.  

Состанокот се одржа на 20 септември 2013 

година. Тема на разговор на оваа редовна 

средба беше да се утврди во колкав обем се 

исполнети заклучоците од претходните 

средби во ФЗОМ, односно колкав е 

напредокот на реализација на активностите 

на здружението.  

 

 

 

Како зеднички теми на интерес каде може зедно да се влијае на подобрување на здравствените 

услуги за пациентите со цистична фиброза 

ЦФ, кои во моментов се 171, беа разгледани 

следниве облaсти:  

 Најава за посета на бугарското 

здружение на граѓани со цистична 

фиброза во Република Македонија. 

Причина за посетата е можноста на 

бугарското здружение на граѓани за 

цистична фиброза да ги скенираат 

решенијата кои се применети во 



 

Република Македонија и да добијат 

информации како успеале 

пациентите во Македонија да добијат 

одлична здравствена заштита. Притоа 

беше истакната благодарност од 

Претседателот на здружението за 

личното залагање на директорката 

Парнарџиева Змејкова за изнаоѓање 

на решенија кои се од голема корист 

за пациентите со цистична фиброза, и 

токму затоа ФЗОМ може да послужи 

како модел за пример како да се 

помогне на пациентите со цистична 

фиброза. 

 На иницијатива на ФЗОМ, 

здружението на граѓани со цистична 

фиброза е во финална фаза на 

изготовка на едукативни постери со 

објаснување за цистична фиброза, 

како и за MRSA. ФЗОМ со задоволство 

се согласи да биде покровител и да 

помогне во дистрибуција на 

Плакатите за хигиена во врска со 

MRSA и на Водичот за пациенти со 

ЦФ. 

 Здружението треба да достави листа 

на пациенти изработена од клиника 

во однос на целокупната потребна 

терапија на пациентите со цистична 

фиброза. 

 Здружението на граѓани со цистична 

фиброза се обврза да побара од 

страна на Бирото за лекови 

намалување на цената Кreon, а ФЗОМ 

се обврза кога ќе се прави наредната 

ревизија на цените на лекови при 

претсојните преговори со 

добавувачите на лекови, да се избори 

за дополнтиелно намалаување на 

цената на лекот  Кreon. 

 Исто така ФЗОМ покажа подготвеност 

да провери зошто лекот rifampicin не 

се носи од страна на Алкалоид дооел 

и Македонија лек, како еден од  

потребните лекови во терапијата на 

оваа болест. 

 



 

  

 

Директната соработка на Фондот со 

здруженијата на граѓани освен што дава 

непосреден и реален увид  во тоа како 

најефикасно може да се унапреди квалитетот 

на здравствени услуги согласно модерните 

светски трендови во нашите здравствени 

установи, истовремено дава и можност да се 

слушне мислењето на граѓаните како на еден 

ефикасен начин да се олеснат постоечките 

процедури каде има можност и какво е 

задоволството од постоечите услуги кои 

осигурениците ги добиваат во нашите 

здравствени установи. 

 

 

8. Остварена работна средба на европарламентарци  со директорот на 

ФЗОМ и со советникот за здравство на Претседателот на Владата на 

Република Македонија  

 

Директорот на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева 

Змејкова беше домаќин на работна посета на 

европарламентарците Тања Фајон и на Кнут 

Флекенштајн, како и на Михаел Шнатц од 

АСБ, Сојузно здружение од Германија, оддел  

 

за меѓународна помош. На средбата 

присуствуваше и Александар Митов, 

советник за здравство на Претседателот на 

Владата на Република Македонија.  



 

 

 

Целта на работната посета беше 

презентирање на активностите кои ги 

презема германското сојузно здружението 

АСБ, кое има 200 подрачни канцеларии на 

територијата на цела Германија, како и 

канцеларии ширум светот. За илустрација, 

минатата година биле искористени 160 

милиони евра за проекти кои се одвивале на 

Балканот, како на пример, за зајакнување на 

мрежа на социјални провајдери на Балканот. 

Македонија е следна земја со која се 

планира да се започне соработка и токму 

затоа имаше работна средба за да го слушнат 

мислењето на ФЗОМ за тоа како би било 

упатно да се соработува.  

Директорката на ФЗОМ предложи да се 

земат предвид неколку теми за 

размислување пред следниот состанок. 

 Да се достави список на здруженија 

на граѓани - пациенти, со кои ФЗОМ 

има одлична соработка, како 

потенцијални локални партнери за 

соработка за Балканската мрежа. 

ФЗОМ понуди помош и простор при 

организирање на состанок со овие 

здруженија на граѓани.  

 Подигнување на свеста за важноста 

од превенивна здравствена грижа, 

како и влијанието од загадувањето 

врз здравјето, но и одговорност на 

поединецот да ја чува животната 

средина, односно да не ја загадува. 

Стана збор, исто така, и за 

превентивни мерки особено кај 

социјално загрозените граѓани, како 



 

начин да се подобри благосостојбата 

на оваа категорија на граѓани. 

 ФЗОМ укажа на потребата да се 

размисли и за соработка во делот со  

 

 

 репродуктивното здравје на 

граѓаните.  

 

  

 

Иницијативата за соработка беше прифатена 

од двете страни и беше договорено на 

следниот состанок да се видат поконкретно 

кои ќе бидат модалитетите на заедничката 

соработка. 

 

9. Одржана средба на директорот на ФЗОМ со советник и офицер за 

имиграција од амбасадата на Швајцарија за Косово и Македонија 

 

Во ФЗОМ се реализираше 

работна средба на 

директорот на ФЗОМ г. 

Џемали Мехази со советник 

и офицер за имиграција од 

амбасадата на Швајцарија за 

Косово и Македонија. 

На средбата беше 

разговарано за дравствените 

реформи што се одвиваат во 



 

Република Македонија, 

односно се информираше за 

здравствената политика како 

и за тоа кои се 

надлежностите и обемот на 

работа на ФЗОМ.  

Се отвори прашањето за 

потребата од признавање на 

ЕХИК (европска картичка за 

здравствено осигурување) за 

граѓаните на Швајцарската 

конфедерација во Република 

Македонија и што е 

потребно за да може тоа да 

се реализира. 

Истовремено се разменија 

информации за потребата од 

здравствени услуги за 

македонските државјани при 

престојот во Швајцарија и се 

отвори прашањето во кој дел 

може да се подобри и 

продлабочи меѓунардоната 

соработка особено во делот 

на здравствените услуги.  

  
 

 

 
 

 



 

10.  ФЗОМ во поддршка на Globe-athon: Прошетка во знак на борбата 

против рак кај жените 

 

ФЗОМ денеска ја даде својата поддршка на 

оргаизаторите на Globe-athon: Прошетка во 

знак на борбата против рак кај жените. Овој 

светски ден за првпат се организира од Др. 

Максвел, Вашингтон и се одвива во над  80 

земји во земји во светот на истиот ден. Од 

САД до Гана, од Австрија до Антарктикот, 

преку Перу до Јужна Кореа, луѓето од цел 

свет се здружуваат во првата 

интернационална прошетка против 

гинеколошкиот канцер. 

 

    

 

ФЗОМ својата целосна поддршка ја даде 

преку учество во сите градови во Македонија 

каде што се одржуваше прошетката во знак 

на борбата против рак кај жените:  

14.00 – Тетово, болница 
16.00 – Велес, болница 
18.00 – Штип, општина 
20.00 – Битола, Дом на културата 

  

 Во Скопје прошетката започна во 08.00 пред 

Универзитетската Клиника Мајка Тереза, 

Скопје, потоа продолжи во 09.00 пред 

Ремедика, во 10.00 часот пред Гинекологија, 

Чаир, во 11.00 пред Аџибадем Систина и во 

12.00 пред споменикот на Мајка Тереза, 

Плоштад Македонија. 

Доктори, медицински персонал, жени и 

останати граѓани пешачеа низ улиците во 

Скопје и низ Македонија во знак на 

солидарност со милиони жени и семејства 

погодени од рак на репродуктивните органи. 

Пригодна реч кажаа и локалните 

организатори на овој настан, Невенка 

Росоманова и др. Горан Димитров, потоа и 

Катерина Алексоска, директор на Биро за 

лекови, Виолета Томовска, директор на НВО 

Животна Искра, др. Сапунов, здружение на 

гинеколози, Љиљана Поповска, пратеник во 

Собранието на Репулика Македонија и 

Мимоза Гугуловска од ФЗОМ. Беше 

истакнато дека гинеколошките канцери 



 

зафаќаат скоро 19 отсто од околу 5,1 милион 

нови случаи на рак и 2,9 милиони смртни 

случаи од рак. Над 230.000 жени се 

дијагностицираат со рак на јајници годишно, 

а многу од нив се во подоцнежен стадиум од 

болеста.  

 Ракот кај женските органи алармантно се 

зголемуваат во Јужна и Источна Азија, 

Африка и Јужна Америка, со степен на 

смртност на највисоко ниво во последниве 30 

години, со што болеста станува главен 

глобален здравствен проблем. Република 

Македонија и македонските жени не се 

имуни на таа сериозна болест и затоа чести 

се апелите за подигање на јавната свест за 

превентивни прегледи.   

 Сите чинители во здравствениот систем, а 

особено ФЗОМ ја поддржува оваа 

иницијатива и не само во борбата за 

превенција туку и во подобрување на 

третманот на карциномот.  

 

    

 

ФЗОМ истакна дека е секогаш отворен за 

соработка со сите здруженија и институции 

кои придонесуваат во подигнувањето на 

свеста кај граѓаните како и од важноста за 

редовни како и превентивни здравствени 

контроли, со цел подобра благосостјба на 

сите граѓани. 

ФЗОМ би сакал да им заблагодари на своите 

вработени, нивните семејства, колеги и 

пријатели кои заедно помогнаа да се 

поддржи овој настан.  

 

 

 



 

РАБОТНИ ПОСЕТИ  
 

11.  Работна посета на директорот м-р Маја Парнарџиева Змејкова во 

Пробиштип  

 

Директорката на Фондот за здравствено осигурување на Македонија м-р Маја Паранрџиева 

Змејкова денеска е во еднодневна работна посета во Пробиштип.  

 

   
 

Планирани се неколку работни средби. Прв состанок на агендата е во подрачната служба на ФЗО 

во Пробиштип, каде ќе се разговара за сите прашања поврзани со работењето на Фондот за 

здравствено осигурување со раководителот Добринка Спасовска и со сите вработени.  

 

Во 10:30 часот закажана е средба со граѓаните на Пробиштип, за да може да се види кои се 

нивните искуства во однос на работењето на подрачната служба на ФЗОМ во Пробиштип. Ваквите 

средби се одлична можност да се утврди колкаво е задоволството на осигурениците  но 

истовремено на непосреден начин да се дознае колку самите осигуреници се запознати со 

услугите кои ги нуди Фондот.   

 

Потоа во 12 часот е предвидена посета на локалната самоуправа и средба со градоначалникот 

Тони Тоневски, при што ќе се разгледа можноста за продлабочување на соработката меѓу 

институциите. Планирано е на средбата да се разговара за прашања од взаемен интерес. 

 

Во 13 часот планирана е средба и со матичните лекари и со фармацевтите при што ќе се чујат и 

нивните мислења и предлози за соработката со ФЗОМ. 

 

Оваа посета е во рамки на редовните посети на директорката на ФЗОМ  и истата е во насока на 

унапредување на условите за работа на подрачните служби на Фондот.  



 

12.  Работна посета на директорот м-р Маја Парнарџиева Змејкова во 

Куманово  

Директорката на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија м-р Маја 

Парнарџиева Змејкова на 20 септември беше 

во еднодневна работна посета во Куманово.  

 

        

 

Планирани беа неколку работни средби. Прв 

состанок на агендата беше во 10:00 часот. 

Закажана беше и средба со граѓаните на 

Куманово, за да може да се види кои се 

нивните искуства во однос на работењето на 

подрачната служба на ФЗОМ во Куманово. 

Ваквите средби се одлична можност да се 

утврди колкаво е задоволството на 

осигурениците  но истовремено на 

непосреден начин да се дознае колку самите 

осигуреници се запознати со услугите кои ги 

нуди Фондот.   

 

Во 13 часот се реализираше средба и со 

матичните лекари и со фармацевтите за да се 

чујат и нивните мислења и предлози за 

соработката со ФЗОМ. На средбата тимот на 

ФЗОМ ги презентираше новините поврзани 

со електронското е-здравтсвото, ги претстави 

придобивките од веб порталот на ФЗОМ, и 

дистрибуција на електронската здравствена 

картичка. 

Оваа посета е во рамки на редовните посети 

на директорката на ФЗОМ и истата е во 

насока на унапредување на условите за 

работа на подрачните служби на Фондот.  

 



 

13.  Работна посета на директорот м-р Маја Парнарџиева Змејкова во 

Кратово 

 

Директорката на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија м-р Маја 

Парнарџиева Змејкова на 30 септември беше 

во еднодневна работна посета во Кратово.  

 

Директорката на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија м-р Маја 

Парнарџиева Змејкова и нејзиниот работен 

тим на 30 септември беше во еднодневна 

работна посета во Кратово. ФЗОМ сака да ја 

информирајавноста дека Кратово е град кој 

има најмногу дистрибуирани електронски 

здравствени картички, и се очекува до крајот 

на оваа година во Кратово веќе да не се 

издаваат сини картони. 

 

  

Во рамките на својата посета, директорката 

Парнарџиева Змејкова прво се сретна со 

граѓаните на Кратово. На средбата со нив таа 

размени искуства во однос на работењето на 

подрачната служба на ФЗОМ во Кратово, 

како и за задоволството од здравствените 

услуги кои ги добиваат осигурениците во 

Кратово. Оваа средба се одржа во 10:30 

часот. 

 

Во 11:30 часот Парнарџиева Змејкова 

оствари средба со градоначалникот на 

Кратово, Мите Андоновски. На оваа средба 

се разговараше за прашања од взаемен 

интерес, а кои се во корист 

на граѓаните на Кратово кои истовремено се 

и осигуреници на ФЗОМ. Беше разговарано и 

за достапноста на здравствените услуги и 

беше констатирано дека Кратово се соочува 

со недостиг од лекари во руралните 

подрачја. Затоа, ФЗОМ сака да упати апелк за 



 

во двете села во Кратовско, селото Секулица 

и селото Страцин во чии рурални амбуланти 

нема доктори. 

 

Со задоволство беше утврдено дека 

достапноста на лековите во аптеките во 

Кратово е на задоволително ниво. 

Во 12 часот се реализираше и средба со 

приватните здравствени установи и коморите 

за да се  слушнат и нивните мислења и 

предлози за соработката со ФЗОМ. 

 

Посетата на Кратово е во рамките на 

редовните посети на директорката на 

ФЗОМ  во подрачните служби и е во насока 

на унапредување на условите за работа и 

подигнување на квалитетот на здравствените 

услуги.  

 

 

 

 


