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СООПШТЕНИЕ ДО СООПШТЕНИЕ ДО СООПШТЕНИЕ ДО СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТАЈАВНОСТАЈАВНОСТАЈАВНОСТА    
ПЕЧАТЕН РЕЦЕПТ ОД ПЕЧАТЕН РЕЦЕПТ ОД ПЕЧАТЕН РЕЦЕПТ ОД ПЕЧАТЕН РЕЦЕПТ ОД 01.07.2011 година01.07.2011 година01.07.2011 година01.07.2011 година    

    

    

    

    Фондот за здравствено осигурување на Македонија со цел да ја олесни 

постапката за пропишување на лекови од листата на лекови кои паѓаат на товар на 

Фондот, во соработка со Фармацевтската комора и Лекарската комора договори да  

ПЗУ од ПЗЗ користат печатен рецептен образец од 01.07.2011 година. Целта е да се 

постигне ефикасност, читливост, исклучување на грешки при пополнување на 

рецептните обрасци.  

 

Рецептниот образец избраниот лекар  и лекарот замена, е должен да го 

изготви и пополни во електронска форма, да го испечати и испечатениот рецепт да 

го завери со печат на здравствената установа, факсимил и потпис на лекарот. 

Печатењето на рецептот го имплементира програмерската куќа која го обезбедува 

програмот за работа во ПЗЗ во ПЗУ-то според постојниот рецептен образец кој е 

објавен и на web страницата на Фондот, 

 http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/Nacrt%20Recepten%20Obrazec.pdf      

 

Избраниот лекар е должен во рецептниот образец да ги пополни сите  

полиња кои се однесуваат во делот на пропишување на лекот и податоците за 

осигуреникот, а за лековите од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот со 

режим на пропишување по препорака на специјалист/суб-специјалист да го внесе 

бројот на факсимилот во соодветното место на рецептниот образец. 

 

Како исклучоци нема да се печатат рецепти во следниве случаеви: 

1.1.1.1. Прекин на електрична енергија;Прекин на електрична енергија;Прекин на електрична енергија;Прекин на електрична енергија;    

2.2.2.2. Дефекти на компјутерот и/или печатаротДефекти на компјутерот и/или печатаротДефекти на компјутерот и/или печатаротДефекти на компјутерот и/или печатарот;;;;    

3.3.3.3. Пропишување на наркотици и опијати;Пропишување на наркотици и опијати;Пропишување на наркотици и опијати;Пропишување на наркотици и опијати;    
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4.4.4.4. Пропишување на лекови од страна на лекари во дежурна служба;Пропишување на лекови од страна на лекари во дежурна служба;Пропишување на лекови од страна на лекари во дежурна служба;Пропишување на лекови од страна на лекари во дежурна служба;    

5.5.5.5. Пропишување на лекови на странски осигуреници кои потекнуваат од Пропишување на лекови на странски осигуреници кои потекнуваат од Пропишување на лекови на странски осигуреници кои потекнуваат од Пропишување на лекови на странски осигуреници кои потекнуваат од 

земји со кземји со кземји со кземји со кои Република Македонија има склучено договор за социјално ои Република Македонија има склучено договор за социјално ои Република Македонија има склучено договор за социјално ои Република Македонија има склучено договор за социјално 

осигурување или се корисници на европска здравствена картичка;осигурување или се корисници на европска здравствена картичка;осигурување или се корисници на европска здравствена картичка;осигурување или се корисници на европска здравствена картичка;    

6.6.6.6. Пропишување на лекови од страна на избран лекар во ПЗУ кои се Пропишување на лекови од страна на избран лекар во ПЗУ кои се Пропишување на лекови од страна на избран лекар во ПЗУ кои се Пропишување на лекови од страна на избран лекар во ПЗУ кои се 

прогласени за рурални согласно Одлука донесена од страна на Управниот прогласени за рурални согласно Одлука донесена од страна на Управниот прогласени за рурални согласно Одлука донесена од страна на Управниот прогласени за рурални согласно Одлука донесена од страна на Управниот 

одбодбодбодбор на ФЗОМ кои повремено обавуваат дејност во пунктови; ор на ФЗОМ кои повремено обавуваат дејност во пунктови; ор на ФЗОМ кои повремено обавуваат дејност во пунктови; ор на ФЗОМ кои повремено обавуваат дејност во пунктови;     

7. Пропишување на лекови од страна на избраниот лекар кој покрај дејноста Пропишување на лекови од страна на избраниот лекар кој покрај дејноста Пропишување на лекови од страна на избраниот лекар кој покрај дејноста Пропишување на лекови од страна на избраниот лекар кој покрај дејноста 

која ја обавува во матичната ординација повремено обавкоја ја обавува во матичната ординација повремено обавкоја ја обавува во матичната ординација повремено обавкоја ја обавува во матичната ординација повремено обавува дејност и во ува дејност и во ува дејност и во ува дејност и во 

работни единици (пунктови) согласно Решението добиено од страна на работни единици (пунктови) согласно Решението добиено од страна на работни единици (пунктови) согласно Решението добиено од страна на работни единици (пунктови) согласно Решението добиено од страна на 

Министерството за здравство;Министерството за здравство;Министерството за здравство;Министерството за здравство; 

 

Деталните информации за ПЗУ од ПЗЗ и ПЗУ- Аптеки како и упатството за 

програмерските куќи се објавени на објавена на web страницата на Фондот, 

http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/Upatstvo%20za%20propisuvanje%20na%20rec

epti%20od%20strana%20na%20maticnite%20lekari.pdf  

 

 

Печатењето рецепти е само еден дел кон унапредување на здравствениот 
систем и чекор кон негово комплетно информатизирање. Печатењето рецепти ќе 
овозможи рутина на матичните лекари за целосна транзиција кон Интегрираниот 
Здравствен Информатички Систем. 

Со печатењето на рецепти ќе се елиминира чекањето по ходници кај 
матичниот лекар- еден рецепт ќе биде готов само со неколку притискања на 
комјутерското глувче. 

Со печатените рецепти ќе се исклучи праксата на шетање на осигурениците 
од аптека до матичен и назад поради недостатоци на рецептниот образец. 

ФЗОМ  мора да напомене – Секој почеток е тежок, секое придвижување во 
здравствениот систем може да предизвика бранувања но секогаш мора да имаме на 
ум, ефектите од новините на кои сме се обврзале се долгорочни и придонесуваат 
кон крајно олеснување за користењето на здравствените услуги од сите нас. 

                        

Бранко Аџигогов  

                Портпарол                      


