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Датум: 09 нпември 2012 
 

СООПШТЕНИЕ 
 

Прпмена на начинпт на издаваое на инсулинска терапија 

Одбележуваое на 14 нпември - Светски ден на Дијабетиспт 

Од 1 декември 2012 плеснуваое за 70,000 псигуреници,  

пд кпи 300 дп 400 се деца ппд 14 гпдини  

 

Сп цел да се ппеднпстави ппстапката за издаваое на инсулинската терапија, да се 

намали брпјпт на ппсетите кај избраните лекари и да се плесни патпт на 

пациентите, Фпндпт за здравственп псигуруваое гп ппеднпстави начинпт на 

издаваое на инсулинската терапија. 

 

Од 1 декември 2012 гпдина на инсулин 

зависните пациенти ќе им се пвпзмпжи 

издаваое на инсулинска терапија самп 

врз пснпва на Бараое за издаваое на 

инсулинска терапија кпе ќе гп издава 

лекарпт специјалист/субспецијалист 

(интернист/ендпкринплпг) вп Центарпт за 

дијабет. Оваа нпвина е реализирана 

благпдарение на спрабптката ппмеду ФЗОМ, Здруженијата на градани, 

специјалистите пд Центрите за дијабет какп и Министерствптп за здравствп.  

 

Придпбивките пд нпвипт начин на ппдигаое на инсулинската терапија се следни: 

 

За псигурените лица: 

 За псигурените лица се намалува брпјпт на ппсети кај избранипт лекар, какп и 

непптребнп загубенптп време и финансиски средства (пд 12 ппсети на 

гпдишнп нивп, самп на една ппсета); 
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 Се намалуваат гужвите вп здравствените устанпви сп штп се пвпзмпжува 

намалуваое на трансмисијата на инфективните агенси пспбенп на пваа 

ранлива група пациенти каде штп секпе нпвп забплуваое мпже 

дппплнителнп да ја искпмплицира спстпјбата на пацентпт; 
 

За избраните лекари: 

 За избраните лекари се намалува брпјпт на 

непптребни ппсети на пациентите, спздаваое 

на редпви вп чекалните и непптребнп печатеое 

на рецептни пбрасци; 

 

За инсулинските аптеки (вкупнп 37): 

 За инсулинските аптеки се намалува 

непптребнптп спбираое и чуваое на рецептни 

пбрасци на месечнп нивп; 

 

Нпвипт начин на ппдигнуваое на инсулинската 

терапија ќе биде следнипв: 

1. Еднаш гпдишнп ппсета кај матичнипт лекар за 

пбезбедуваое на специјалистички-

субспецијалистички упат дп специјалист 

интернист/ендпкринплпг вп Центарпт за дијабет; 

 

2. Ппсета и преглед кај лекар специјалист/субспецијалист 

(интернист/ендпкринплпг) кпј пп извршенипт специјалистички-

субспецијалистички преглед гп внесува пациентпт вп електрпнскипт Регистар 

за дијабетес сп прппишаната терапија пп вид и кпличина и  издава 

Специјалистички-субспецијалистички извештај пд извршенипт преглед и 

Бараое за издаваое на инсулинска терапија најмалку еднаш гпдишнп; 
 

3. Сп Бараоетп за издаваое на инсулинска терапија пациентпт директнп се 

јавува вп инсулинската аптека да ја ппдигне терапијата прппишана пд 

лекарпт специјалист/субспецијалист. На Бараоетп пптребнп е да се 
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евидентира датата на ппдигнуваое на инсулинската терапија, пптпис на 

пациентпт дека ја ппдигнал и пптпис на пдгпвпрнптп лице вп инсулинската 

аптека.  Бараоетп за издаваое на инсулинска терапија е сп важнпст најмнпгу 

пд една гпдина, пднпснп дп датата на закажанипт кпнтрплен преглед  вп кпј 

рпк пациентпт  пптребнп е истптп да гп чува и прилпжува при секпе 

ппдигнуваое на инсулинската терапија.  При губеое на Бараоетп за 

издаваое на инсулинска терапија пптребнп е ппвтпрнп да се јави кај лекарпт 

специјалист/субспецијалист и да му издаде нпвп; 

 

 

Се смета дека вп светпт има пкплу 230 милиипни луде сп 

дијабетис. 

 

Брпјпт на регистрирани лица сп дијабетис кпи се на 

инсулинска терапија вп мпментпв вп Република 

Македпнија е 36,230 се лица сп тип 1 дијабетис, и пкплу 

34,000 сп тип 2 дијабетис, пднпснп вкупнп 70,230. Овпј 

брпј секпј ден расте. 

 

Спгласнп ппдатпците пд Интернаципналната 

Дијабетплпшка Федерација и ппдатпците пд 

Наципналнипт регистар за дијабетис на Република 

Македпнија инциденцата на пваа бплест е 6,9%, а 

вкупнипт брпј на забплени и дијагнпстицирани лица сп 

дијабетис е 119.200.  

        

ФЗОМ е целпснп ппсветен да пвпзмпжи ппгплема дпстапнпст на здравствените 

услуги на пациентите кпи се на инсулинска терапија какп и ппдигнуваое на 

квалитетпт на пружените услуги на штп ппвиспкп нивп. 

 

Сп ппчит, 

         ФЗОМ  
             


