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

ЕВРОПСКИ СИСТЕМ НА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО 

МАКЕДОНИЈА 

 
19.12.2008, Скопје. Со цел правилно и целосно информирање на јавноста, 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија соопштува дека на 
последните преговори со Лекарската комора се  усвоени  следните новитети 
во примарната здравствена заштита: 
 

 Зголемување на квотата за издавање на рецепти на 550 денари по 

капитационен поен. Во оваа квота не се опфатени препаратите за 

хорнично болните осигуреници кои всушност и најмногу го оптоваруваат 
буџетот на пропишани рецепти на матичните лекари.  

Од квотата се изземаат следните препарати: спрејовите за астма 
(флутиказон и будезонид) , таблетите за остеопороза (алендроник 
ацид, калцитрол), лекови од областа на неурологијата и психијатријата-
лекови за паркинсонова болест (бипериден, бромокриптин, 
пармипексол итн), за епилепсија (валпроик ацид, ламотригин), за 
шизофренија(оланзапин, клозапин, рисперидон, итн) и за депресија 
(сертралин, пароксетин), како и капки за очен притисок (бринзоламид). 

 
 Воведување на рецепт за хронично болните осигуреници кој ќе 

има важност од 90 дена на кој ќе биде означен датум за секој месец. Со 
оваа новина која што стапи на сила на 9 декември 2008, им се олеснува и на 
осигурениците на кои им е потребна хронична терапија, и на матичните лекари 
при нивното работење. 
 

 ФЗОМ и Лекарската комора ги усогласија ставовите околу 
зголемување на капитациониот поен кај матичните лекари од 45 на 50 
денари, за прв пат после 8 години што е предложено за наредниот Управен 
одбор на ФЗОМ. 
 

 Воведување на скалеста стимулација на матичните лекари при 

пропишувањето рецепти која има за цел рационално пропишување на 
лекови кои се на товар на ФЗОМ. Процентот на стимулација ќе се намалува во 
зависност од процентот на пречекорување на дозволениот износ на 
реализирани рецепти на секој избран  лекар.  Доколку износот на издадени 
рецепти е помал или еднаков на дозволениот тримесечен износ, тогаш 
процентот на стимулација е 7.  Доколку износот на издадени рецепти го 
надминува дозволениот за 20%, тогаш стимулацијата се намалува на  4%,  ако 
го надминува од 20 до 50%, стимулацијата ќе изнесува 2%, и ако го 
пречекорува повеќе од 50% во тој случај стимулација нема да има. 
 

 Зголемување на бројот на остварени поени кај гинеколозите од 

2000 на 3000, со цел зголемување на нивниот број на матични пациентки 
односно поттикнување на жените за избор на сопствен гинеколог. Планирано е 
кај гинеколозите да се зголемат контролите и рестриктивните мерки на 
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казнување во случај на наплаќање на всушност бесплатните услуги за 
осигуреничките. 
 
 

 Воведување на опомената како казнена мерка покрај 
раскинувањето на договорот и двостепените договорни казни. Новитет 
се и промените во висината на договорните казни.  Имено, во зависност од 
повредите на договорот, износот на договорната казна може да биде една 
цела 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. Со 
цел поголема транспарентност на работата на комисијата за разгледување на 
приговорите по основ на извршените контроли од страна на ФЗОМ, во истата 
се вклучени и членови на Лекарската комора, односно на поединечните 
здруженија на лекари. 
 

 Примарната здравствена заштита (кај општите лекари, гинеколози, 
педијатри, школска медицина) останува БЕСПЛАТНА за сите осигуреници 
на ФЗОМ. Од горенаведените лекари се бара да ги почитуваат законските 
права на осигурениците за бесплатна примарна здравствена заштита.   
 

 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 лекар.  
 

 Пролонгирање на роковите за пријавување на сите промени во 
договорите за 2009 година (статусни, седиште,  промена на тим и сл.) од 
страна на здравствените установи. 
 

 Здравјето на осигурениците е највисока цел на сите структури во 
здравството, па затоа ФЗОМ во договор со Лекарската комора одлучи со 
заеднички напори да му даде максимална поддршка на Министерството за 
здравство во решавање на проблемот за континуирана здравствена 
заштита преку организирање на ноќните и дежурни служби и итната 
медицинска помош во цела Македонија.  
За таа цел, е постигната согласност ПЗУ да обезбедуваат 24 часовна 

здравствена заштита за акутни случаи во договор со друга 

здравствена установа се додека на тоа подрачје не се организира 

ноќна служба. Исто така избраниот лекар (здравствената установа) во 
итни случаи, и доколку на подрачјето нема итна медицинска помош, е 
должен истата да ја пружи преку дежурства или домашна посета.  

 

 Соработката и комуникацијата помеѓу ФЗОМ и Лекарската комора 
продолжува и понатаму во континуитет и со исто темпо.  
 
 


