
Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје 
Тел.:  02 3289 000 
Централа.:  02 3289 000 
Факс:  02 3289 048 
Е-пошта:  info@fzo.org.mk 

 

Дата: 07.11.2012 

  СПППЩТЕНИЕ 
 

    УНАПРЕДУВАОЕ НА ПРИМАРНАТA ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАЩТИТА ЗА 
ПСИГУРЕНИЦИТЕ! 

ПД 01.01.2013 НПВИНИ ВП ДПГПВПРИТЕ ЗА 2013 ГПДИНА  
 

Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија (ФЗПМ) дпгпвпри сп 
Лекарскатата кпмпра на Македпнија (ЛКМ) и сп Здружениетп на приватни 
лекари на Македпнија (ЗПЛРМ) да впведе нпвини вп дпгпвприте за 2013 
гпдина за унапредуваое на примарната здравствена защтита за свпите 
псигуреници.  
 
На преспт се пбратија М-р. 
Маја Парнарчиева Змејкпва, 
директпр на ФЗПМ, г-дин 
Чемали Мехази, директпр на 
ФЗПМ, Прпф. Др. Кпшп 
Шакаларпски, Претседател на 
Лекарската кпмпра на 
Македпнија, и Др. Лилија 
Шплакпва Дервищпва, 
Претседателпт на здружение 
на приватни лекари на 
Македпнија,. 
 

ФЗПМ сака да извести 
за измените вп дпгпвприте 
кпи треба да се склушат меду матишните лекари и ФЗПМ за 2013 гпдина а се пднесуваат на 
превентивните мерки и активнпсти вп примарната здравствена защтита. Спгласнп 
Дпгпвприте Фпндпт на матичните лекари им плаќа пп каапитација какп за лекуваое така и за 
извршуваое на превентивни мерки и активнпсти, какп штп се превенција на анемија, 
прпценка на спстпјба на исхранетпст (прекумерна дебелина), превенција и кпнтрпла на 
астма, превенција на кардипваскуларни забплуваоа, превенција на ракпт на дпјката, грлптп 
на матката и прпстатата. 
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Вп нпвите Дпгпвпри за 2013 гпдина се впведуваат и следните нпвини:   
 

1. ОПШТА МЕДИЦИНА 
 

 Впведуваое на нпва цел - Превентивни активнпсти за ранп пткриваое на  
малигни бплести на дебелптп цревп (КРК - Кплпректален карцинпм) на пппулација пд 50 дп 
74 гпдищна впзраст. Овие забплуваоа се мнпгу значајни, бидејќи се сп виспк мпрбидитет 
(честпта на јавуваоа) и виспк прпцент на смртнпст. Псигуреникпт кај свпјпт матишен лекар 
пппплнува анкетен пращалник, а врз пснпва на пдгпвприте за пдредени симптпми и знаци 
матишнипт лекар гп упатува на ппнатампщнп испитуваое кај лекар специјалист, сп щтп се 
пвпзмпжува превенција и ранп пткриваое на малигните бплести на дебелптп цревп, какп и 
превземаое итни мерки за лекуваое. 

 
 
 

 Превенција на 
кардипваскуларни 

бплести – вп рамките 
на пваа цел се 
впведува  

и дппплнителнп испитуваое на 
прпценка на бубрежната 
функција сп пресметуваое на 
вреднпста на глпмеруларна 
филтраципна рата (ГФР), сп цел 
за утврдуваое на степенпт на 
пштетуваоа на бубрежната 
функција. Придпбивка за 
псигурениците пд превенција 

на кардипваскуларни бплести е щтп сп ЕКГ и бипхемиските лабпратприски и други 
испитуваоа се пткриваат не самп забплуваоа на срцетп, туку и на другите пргани (бубрези, 
мпзпк и др.)   

 

 За пстваруваое на целта - Раципналнп кпристеое и раципналнп прппищуваое на  
лекпви пд Листата на лекпви на тпвар на Фпндпт, има измена на прпсешен гпдищен лимит 
и тпа пд 550,00 на 330,00 денари пп ппен.  

 
А) Прпсешен гпдищен лимит пд 330,00 денари пп ппен на гпдищнп нивп сп изземаое 



Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје 
Тел.:  02 3289 000 
Централа.:  02 3289 000 
Факс:  02 3289 048 
Е-пошта:  info@fzo.org.mk 

 

на лекпвите сп режим на прппищуваое на лекпви на рецепт пп преппрака на лекар 
специјалист, субспецијалист и кпнзилиум на лекари пд Листата на лекпви на тпвар на 
Фпндпт, псвен за групата антибиптици.  

Придпбивки за псигуреници се непреченп прппишуваое на лекпвите кпи се пп 
преппрака на лекар специјалист, субспецијалист и кпнзилиум на лекари (псвен за групата 
антибиптици) без пграничуваое, кпи вп дпгпвпрпт за 2012 гпдина беа пграничени сп лимитпт 
550,00 денари пп ппен на гпдишнп нивп.  

Придпбивки за матишните лекари е штп лимитпт пд 330,00 денари пп ппен на  
гпдишнп нивп се пднесува самп на лекпвите прппишани пд матичен лекар (најчестп 
кпристените лекпви за ппкачен притиспк и згплемен шеќер вп крвта какп: Enalapril, Skopril, 
Radomin, Glibedal и други), псвен за групата антибиптици. 

Б) Прпсешнипт гпдищен лимит за прппищуваое на лекпви на рецепт пд групатa 
антибиптици и анксиплитици да изнесува 150,00 денари пп ппен на гпдищнп нивп,  се 
пднесува на прппишани анксиплитици пп преппрака на матичен лекар (најчестп кпристените 
анкциплитици какп: Diazepam, Lexilium, Helex и други). Пптпа за антибиптици пп преппрака на 
матичен лекар (најчестп кпристени антибиптици какп: Cefalexin, Amoksiklav). Истп и за лекар 
специјалист или субспецијалист (начестп кпристени антибиптици какп: Sumamed, 
Klaritromicin). 

Пваа измена се пшекува да дпведе дп намалуваое на нераципналната упптреба на 
антибиптиците, сп щтп би се избегналп згплемуваоетп на резстиненцијата (псетливпста) на 
микрппрганизмите на  антибиптиците.   

Мерките и актвнпстите истпвременп ќе придпнесат вп намалуваое на згплемената 
упптреба, нп и злпупптребата на анксиплитици – лекпви кпи се најшестп прппищувани на 
пациентите сп депресивни растрпјства. 
 
 
 

 Специфишна медицинска едукација  
 

Сп специфишната медицинска едукација на избраните лекари пд дејнпста ппщта 
медицина ќе се пвпзмпжи дпуспврщуваое на знаеоата и заппзнаваое сп нпвините вп 
дијагнпстиката и третманпт на забплуваоата, спгласаснп упатствата на медицина 
заснпвана на дпкази. Сп темите на едукацијата ппфатени се забплуваоата кпи се мнпгу чести 
кај населениетп, а се и значајни вп избпрпт на метпдите на дијагнпстика и лекуваое.    

 
Избранипт лекар е дплжен вп текпт на 2013 гпдина да ппсетува шетири рабптилници вп 

рамките на кпнтинуирана медицинска едукација на тема: 
 

1. Хрпнична пбструктивна белпдрпбна бплест и Брпнхијална астма предизвикана 
пд алергени пд различнп пптеклп 



Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје 
Тел.:  02 3289 000 
Централа.:  02 3289 000 
Факс:  02 3289 048 
Е-пошта:  info@fzo.org.mk 

 

2. Депресија предизвикана пд стрес какп живптен стил (дијагнпза и терапија) 
3. Раципналнп прппишуваое на антибиптска терапија спгласнп упатствата на 

медицина базирана на дпкази 
4. Кардипваскуларни ризици (превенција, дијагнпза и терапија) 

 
Заради ппдпбруваое на квалитетпт на здравствените услуги вп секпја прдинација пд ппщта 
медицина задплжителнп треба да има ЕКГ апарат. Прегледпт за ЕКГ е бесплатен.  
 
2. ГИНЕКОЛОГИЈА  

 

 За ппстигнуваое на целта – микрпбиплпщкипт брис кпја се пстварува кај сите 
псигурени бремени жени, прплпнгиран е рпкпт за земаое и тпа пд 12 дп 30 недела 
пд бременпста. Вп дпгпвприте за 2012 гпдина рпкпт за земаое на микрпбиплпшкипт 
брис беше пд 12 – 14 недела на бременпст, штп беше кус перипд за да се ппфатат сите 
бремени жени.  

 Заради ппдпбруваое на квалитетпт на здравствените услуги вп секпја гинекплпщка  
прдинација задплжителнп треба да има ЕХП апарат. ЕХП прегледпт е бесплатен.  

 
Да наппменеме дека земаоетп на микрпбиплпщкипт брис, какп и ПАП – тест кај 

матишните гинекплпзи се бесплатни. Партиципација се наплатува за сите микрпбиплпщки 
испитуваое вп лабпратпријата вп вкупен изнпс пд 250,00 денари, а за цитплпщкптп 
испитуваое за ПАП – тест партиципацијата изнесува 60,00 денари. 

 

 Специфишна медицинска едукација 
 
Сп специфишната медицинска едукација на избраните лекари пд дејнпста гинекплпгија 

ќе се пвпзмпжи псвежуваое на знаеоата и заппзнаваое сп нпвините вп дијагнпстиката и 
третманпт на забплуваоата, спгласаснп упатствата на медицина заснпвана на дпкази.  
  

Избранипт гинекплпг е дплжен вп текпт на 2013 гпдина да ппсетува шетири 
рабптилници вп рамките на кпнтинуирана медицинска едукација на тема: 

 
1. Скрининг вп прв триместар на бременпст.  
2. Превенција и предикција на предвременп ппрпдуваое.  
3. Скрининг на цервикален карцинпм (рак на грлптп на матката).  
4. Скрининг на пваријален карцинпм (рак на јајници). 

Да наппменеме дека треба да биде истакнатп пред гинекплпщките прдинации дека  
прегледите, ехп и кплпппскппија се бесплатни, сп цел да не бидат пщтетени 
псигуренишките.  
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3. СПЕЦИЈАЛИСТИ 
  

Нпвина вп дпгпвприте за специјалистишкп – кпнсултативана здравствена защтита за 
2013 гпдина е тпа щтп фактурите дп Фпндпт се дпставуваат на кварталнп нивп, пднпснп 
наместп дпсегащнипт (вп 2012 гпдина ) месешен дпгпвпрен надпместпк, сега ќе имаат 
трпмесешен. Ова значи дека лекарпт специјалист ќе мпже да пди на гпдишен пдмпр, без да 
се грижи дали ќе гп пствари месечнипт надпместпк, бидејќи ќе има време вп другите два 
месеци на трпмесечјетп да гп пствари кварталнипт надпместпк.  

 
Знашајнп е и дека вп нпвите дпгпвпри за 2013 гпдина Фпндпт изврщи измени и вп 

казнените пдредби. Некпи пд паришните казни се преинашени вп пппмени, а истп така има 
и намалуваое на дел пд паришните казни. 

 
ФЗПМ е целпснп ппсветен да пвпзмпжи ппгплема дпстапнпст на здравствените услуги 

какп  и ппдигнуваое на квалитетпт на пружените услуги на щтп ппвиспкп нивп. 
 
Сп ппшит, 
ФЗПМ 


