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

 

С О О П Ш Т Е Н И Е  Д О  М Е Д И У М И Т Е  
 

НОВИТЕТИ ВО СТОМАТОЛОГИЈАТА ВО ПРИМАРНАТА   

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО МАКЕДОНИЈА 

 
17.12.2008, Скопје. Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
соопштува дека последните измени во договорите за 2009 година се 
усогласени со примарните стоматолози и се  однесуваат на следните новитети 
и придобивки: 

  
 Воведување на современи поквалитетни материјали, лекови и 

ампуларна терапија.  Отсега стоматолозите ќе може да пропишуваат 

поголема група на лекови од Позитивната листа (како што се 
амоксиклав, аугументин, флажил, орважил, бактрим, лидаприм и сл). 
Решен е проблемот кај стоматолозите со ампуларната терапија. 
Новитет е и тоа што старите амалгами се заменуваат со нови, 
поквалитетни и светски прифатени пломби на товар на ФЗОМ.    

 Намалување на рокот за исплата на капитацијата од 90 на 60 дена 

во договорите за 2009 година.  Исплатата на капитација за 
осигурениците од друг град отсега ќе се врши преку подрачната 
единица на ФЗОМ во местото каде што се наоѓа приватната 
здравствена установа на матичниот стоматолог.  

 Освен казната „раскинување на договор“ како мерка се воведува и 

опомената, а двостепените договорни казни се ревидирани и 

променети.  Во зависност од повредите на договорот, износот на 
договорната казна може да биде една целосна месечна капитација или 
пак половина од фиксниот дел на месечната капитација.  Целта не е 
казнување на лекарите туку воспоставување на правилен систем на 
унифицирање и канализирање на нивното работење, како и 
континуирана и квалитетна здравствена заштита на сите осигуреници. 
Исто така во комисијата за разгледување на приговорите по основ на 
извршените контроли од страна на ФЗОМ е вклучен и член на 
Стоматолошка комора заради поголема транспарентност во работата 
на комисијата. 

 Нема да има измени за стоматолошката здравствената заштита на 

децата кои и понатаму остануваат на примарно стоматолошко 

ниво. Овој дел останува непроменет се додека не се создадат 
соодветни и поинакви услови од страна на Министерството за 
здравство. 

 Постигнат е и договор за моделот на функционирање на 24-

часовна здравствена стоматолошка заштита за оние подрачја каде 
нема ноќни служби, а се очекува Министерството за здравство да ги 
воспостави согласно Законот за здравствена заштита. 

 Висината на капитацијата останува иста. Преговорите за висината на 
капитацијата продолжуваат и понатаму и тоа на трилатерално ниво 
помеѓу ФЗОМ, Министерството за здравство и Стоматолошката комора. 

 Како идна придобивка која произлегува од договорите за 2009 година 
се пролонгираните рокови за пријавување на сите промени 
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(статусни, седиште,  промена на стоматолошкиот тим и сл.) од страна 
на здравствените установи. 

 
 


