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СООПШТЕНИЕ 
Зголемена капитација кај стоматолозите, мотив за подобра услуга  

Посета на ординации во Кавадарци  
 

Денес во Кавадарци директорите на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, др Сашо Стефаноски и Орхан Рамадани имаа средби со 
стоматолози од неколку приватни стоматолошки ординации во Кавадарци.  
На средбите стана збор за новата мерка на Фондот за здравствено осигурвање 
на Македонија со која од 1 јануари 2016 година се зголеми капитациониот бод 
за матичните стоматолози од 35 на 40 денари, а која треба да резултирa сo 
подобрување на стоматолошката здравствена заштита на нашите осигуреници.  

 
Дополнително, директорите од прва рака добија информации за состојбата во сферата на стоматологијата во 
внатрешноста на Македонија, како и од односот на вработените од подрачната служба со тимовите од 
стоматолошките ординации.  

Директорот Стефаноски истакна дека покачувањето на капитациониот бод за матичните стоматолози има за 
цел да овозможи поквалитетна грижа за здравјето на пациентите 
и затоа од  први јануари 2016 година, Фондот за здравство, по 
анализа на состојбите во примарното здравство, го зголеми 
капитациониот бод за матичните стоматолози од 35 на 40 денари, 
што е зголемување  за 14 отсто. Средствата се обезбедени од 
буџетот на Фондот за 2016 година, почнувајќи од 1.1.2016, а 
фискалната импликација во делот на зголемување на капитацијата 
за стоматолози е 75,3 милиони денари годишно. Фондот 
издвојува значителни средства за дејноста стоматологија, и за тоа во буџетот за 2016 ќе бидат исплатени 
околу 599,3 милиони денари годишно за матичните стоматолози, накусо информираше директорот 
Стефаноски.  

Доктор Трајче Карамазов ја потенцираше важноста на исклучително коректниот професионален однос што 
Фондот за здравствено осигурување го негува со матичните 
стоматолози. Можам да кажам, нагласи тој, дека сум многу благодарен 
што Фондот има слух за нашите потреби и вреднува нашето мислење и 
одлучи да го зголеми капитациониот бод. Тоа во пракса значи дека 
можеме да располагаме со средства што навремено и континуирано ни 
се исплаќаат и со кои обезбедуваме квалитетни здравствени услуги за 
нашите пациенти во ординациите. Исто така партиципацијата што ни ја 
плаќаат осигурениците е дополнителен сегмент во делот на нашите 

приходи, се заблагодари др. Карамазов.   
 
Др. Стефаноски истакна дека оваа мерка треба да резултирa сo подобрување на стоматолошката 
здравствена заштита на нашите осигуреници, затоа што сметаме дека матичните стоматолози ќе бидат 
помотивирани да се грижат за оралното здравје. Потоа директорите реализираа средба со вработените од 
подрачната служба на ФЗОМ во Кавадарци каде стана збор за задоволството на осигрениците од услугите на 
Фондот како и успехот на другите проекти кои Фондот ги спроведува.           


