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СООПШТЕНИЕ
За погрешно информирање на јавноста во врска со проширување на
задолжителната ампуларна терапија
Фондот за здравствено осигурување на Македонија сака да ја информира јавноста во врска со
погрешните информации кои беа објавени на порталот Макфакс за обврската на матичните лекари за
проширување на задолжителната ампуларна терапија.
Листата на задолжителна ампуларна терапија е објавена на веб страницата на Фондот на следниот
линк http://fzo.org.mk/default.asp?ItemID=537F9214BF5E774883A91466039A1190 (види Прилог А:
задолжителна ампуларна терапија) и е прилог, односно составен дел од договорите кои Фондот ги
склучува со приватните задравствени установи.

Постојната објавена листа е важечка и истата нема никакви измени. Фондот нема дадено никакви
други задолженија ниту измени на листата доставени до матичните лекари, ниту до еснафските
здруженија, ниту пак задолжение да се набавува нов лек.

Документот на ФЗОМ, кој беше објавен на порталот Макфакс, е одговор на Фондот до една деловна
фирма и е првичен одговор на предлогот кој беше доставен од нив за дополнување на
задолжителната ампуларна терапија до нов лек. Интересен е фактот што во двата написа на Макфакс
иако објавија документ од Фондот за здравствено осигурување на Македонија до фирмата која
достави таков предлог, не е објавен интегралниот допис од Фондот, бидејќи недостига еден дел кој
гласи:
„По финализирање на постапката и донесување на одлуката, навремено ќе бидете известени.„
Зошто недостига овој дел од дописот, на Фондот причините не му се познати.

Фондот како единствена надлежна институција нема направено никаква измена во Листата на
задолжителна ампуларна терапија (види Прилог А: задолжителна ампуларна терапиј).
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Истовремено, деловната преписка меѓу Фондот и фирмата која поднесе предлог е објавен и на
официјалната страница на Здружението на приватни лекари на Република Македонија. ЗПЛРМ како
долгогодишен партнер и еснафско здружение, секогаш е навремено информиран и запознат со сите
релевантни измени, меѓутоа, информација за проширување на ампуларната терапија како официјален
допис од Фондот кој е надлежна институција нема добиено, бидејќи Фондот нема направено никаква
измена на постоечката листа и нема доставено известување до матичните лекари за било какво
задолжување по однос на ова прашање.

Во однос на постапката за промени на задолжителна ампуларна терапија, треба да ја информираме
јавноста дека се прави и анализа на финансиските импликации кои би ги имал како Фондот, така и
матичните лекари. Се прави консултација со Лекарската комора и со стручните здруженија и доколку
се утврди дека има потреба од промена на задолжителна ампуларна терпаија, истата се внесува
како дел од договорите кои ги потпишуваат приватните здравствени установи (или како анекс) или
ако измената стапува следната година, тогаш се внесува во прилогот и се потпишува како дел од
новиот договор за 2019 година.

Фондот ваквите измени секогаш ги прави во консултација со стручната фела и потоа за измените

навремено ја известува и стручната јавност.

