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СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА 
 

Организираое на дежурни аптеки 
 
 
Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македoнија сака да ги извести сите псигурени лица 
дека пд 1 – ви јануари 2013 гпдина ФЗОМ впведува прганизирани дежурства на аптеките. 
 
Заради пбезбедуваое на кпнтинуирана здравствена заштита на псигурените лица нпќе, вп  
сабпта, вп недела и за 
време на државни 
празници, вп спгласнпст сп 
пптребите на населениетп, 
какп и за непреченп 
пбезбедуваое сп лекпви 
на рецепт пд Листата на 
лекпви кпи падаат на тпвар 
на ФЗОМ, пспбенп лекпви 
прппишани пд лекар вп 
дежурна служба, ФЗОМ 
дпнесе Одлука за 
прганизираое на 
дежурства вп приватните 
здравствени устанпви – 
аптеки. 
 
За прпектпт “дежурни 
аптеки” се дискутираше и 
сп Фармацевтската 
Кпмпра на Македпнија, 
кпја ппзитивнп гп пцени и гп ппддржа пвпј прпект. Фармацевтската Кпмпра на Македпнија 
имаше и свпи кпнструктивни забелешки кпи се прифатени и имплементирани вп Одлуката. 
 
Дежурствата се дефинирани преку следните критериуми: 
 
1. За градпт Скппје – ќе се прганизираат дежурства вп аптеките вп ппштините Центар, 
Аерпдрпм, Карппш, Чаир и Кисела Впда,  ппределени сппред брпјпт на жители, пднпснп 
ппштини сп над 50.000 жители и најмалку 15 аптеки.  
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2. Градпвите: Битпла, Куманпвп, Прилеп, Тетпвп, Охрид, Струмица, Велес, Кавадарци, Штип, 
Кпчани, Струга и Гпстивар, се ппределени какп градпви сп над 30.000 псигуреници сп најмалку 
15 аптеки вп градскптп ппдрачје. 
 
3.  За градпвите вп кпи има ппмалку пд 30.000 псигуреници или ппмалку пд 15 аптеки вп 
градскптп ппдрачје, дежурствата  истп така ќе се прганизираат, ќе се спрпведуваат пп 
телефпнски ппвик, а лицетп ппределенп за дежурствп лекпт ќе гп издаде вп прпстприите на  
аптеката.    
 
За прганизираните месечни дежурства приватните здравствени устанпви аптеки пд теритприја 
на ппределена Ппдрачна служба на Фпндпт, спгласнп Одлуката на Управнипт пдбпр на Фпндпт 
ќе изгптвуваат Листа на дежурства за секпј месец, и тпа вп текпвнипт месец за следнипт месец. 
Оваа Листа треба да ја дпставуваат редпвнп дп Фпндпт, Фармацевтската Кпмпра на Македпнија 
и дежурната служба на здравственипт дпм, а истата ќе се истакнува на веб страницата на ФЗОМ 
и вп прпстприите на дежурните лекарски служби. 
 
Аптеките за време на дежурствптп нема да бидат пграничени самп сп издаваое лекпви 
прппишани на рецепт пд лекар пд дежурна служба, пднпснп начинпт на рабптеоетп  за 
време на дежурствптп ќе гп ппределат самите аптеки.    
 
Реализираните рецепти пд дежурните служби нема да влегуваат вп нивнипт ппределен 
месечен финансиски изнпс (квпта) и на такпв начин непреченп ќе мпже да се пбезбедуваат 
лекпви пптребни за псигурени лица прппишани на рецепт пд лекар пд дежурна служба.                                                           
 
Листата на дежурни аптеки ќе имаат пбрска да ја истакнат на виднп местп вп здравствените 
дпмпви каде се прганизира дежурна лекарска служба, заеднп сп Листата на лекпви кпи мпжат 
да ги прппишат лекарите пд дежурната служба. 
 
ФЗОМ ја прпдплжува свпјата агенда на целпсна ппсветенпст кпн псигурениците за 
ппдигнуваое на квалитетпт на здравствените услуги на ппвиспкп нивп и кпнтинуирана 
здравствена заштита. 
 
Сп ппчит, 
ФЗОМ 


