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СООПШТЕНИЕ   
 

Отварање на нова рурална амбуланта во Пештани 
 
 

По барање на граѓаните за отворање на амбуланта по општа медицина на потегот помеѓу 
Пештани и Љубаништа, која би покривала околу 3000 граѓани во текот на годината, ФЗОМ и МЗ 
објавија оглас за пополнување на празните локации на здравствените домови кои се 
категоризираат како рурални 
амбуланти. Руралните 
амбуланти Фондот ги 
стимулира преку исплата на 
повисока капитација за 
разлика од амбулантите во 
урбаните средини, пред се 
поради оддалеченоста од 
градовите и помалиот број 
на жители. Стимулацијата со 
покачувањето на 
капитацијата од 01.07.2016 
година за сите лекари по 
општа медицина, изнесуваа 
минимум 66.000,00 денари 
до максимум 99.000,00 

денари во зависност од бројот на 
пациенти кој го избрале лекарот. 
Дополнително олеснување за 
ново отворените амбуланти во 
објектите на здравствените 
домови е тоа што лекарите ќе 
можат да работат без сестра до 
700 пациенти. Ова е 
дополнително финансиско 
олеснување за лекарите.  

Со големо задоволство 
објавуваме дека за првата 
рурална амбуланта постапката е 
целосно завршена и од 01.08.2016 
година е отворена нова приватна 
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здравствена установа во 
Пештани. Оваа амбуланта два 
дена во неделата ќе ги 
покрива и населените места 
Трпејца и Љубаништа, со што 
во текот на годината ќе пружа 
здравствена заштита на околу 
3000 жители кои гравитираат 
кон овие места. Финансиската 
стимулација за руралните 
амбуланти го дава 
очекуваниот резултат за 
приближување на 
здравствена заштита 
поблиску до граѓаните во 
подалечните места, а со 
новата амбуланта во Пештани 
ова е вкупно 53тата амбуланта со која фондот склучил договор, додека нови 6 се во постапка. Со 
Финансиската стимулација се исплаќа согласно модел пресметка и тоа: Висината на капитацијата 
се пресметува во зависност од бројот на осигурените лица кои го избрале лекарот помножен со 
поени за секоја старосна категорија и тоа доколку: - вкупниот број на поени од осигурени лица 
кои го избрале лекарот е помал од 100 поени се исплатува 1200 поени;  
- вкупниот број на поени од осигурени лица кои го избрале лекарот е поголем од 100,01 до 300 
поени се исплатува 1300 поени;  
- вкупниот број на поени од осигурени лица кои го избрале лекарот е поголем од 300,01 до 350 
поени се исплатува 1400 поени; 

- вкупниот број на поени од 
осигурени лица кои го 
избрале лекарот е поголем 
од 350,01 до 700 поени се 
исплатува 1500 поени;  
- вкупниот број на поени од 
осигурени лица кои го 
избрале лекарот е поголем 
од 700,01 се исплатува 1800 
поени.“  
- Над 1800 поени се 
продолжува со исплата на 
капитација без стимулација. 
Во Просек 1 пациент е 2 
бода  


