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УПАТСТВО ЗА НОВИОТ РЕЦЕПТЕН
ОБРАЗЕЦ ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ЛЕКОВИ
ОД ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ
НА ТОВАР НА ФЗОМ
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1. Вовед
Фондот за здравствено осигурување на Македонија врз основа на
договорните одредби, законските и подзаконските прописи во кои спаѓа и
Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и
обврските од задолжителното здравствено осигурување (Службен весник
на РМ бр.105 од 01.08.2011 година) пропишува дека лековите на товар на
ФЗОМ за ПЗЗ се пропишуваат на рецептен образец на ФЗОМ утврден од
Управниот Одбор.
Во Службен весник на РМ бр. 133 од 30.09.2011 година е објавена Одлука за
утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и
начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното
здравствено осигурување. Со оваа Одлука се утврдени и обрасците за:
рецепт за пропишување на лек и рецепт за пропишување на лек за
странски осигуреници. Оваа Одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во Сл.весник на РМ. ФЗОМ со допис бр. 09-15883/1 од
06.10.2011 година, во интерес на осигурениците, а со цел овозможување на
непречено работење на ПЗУ одлучи да има преоден период од 30 дена, и со
известување за одложување на примена на рецептен образец број 0917241/1 од 31.10.2011 година преоден период од уште 30 дена. Со тоа новиот
рецептен образец за пропишување на лек и за пропишување на лек за
странски осигуреници ќе почне да се применува од 01.12.2011 година.
2. Начин на пропишување на лекови на новиот рецептен образец на товар
на ФЗОМ
Избраниот лекар/лекарот замена/дежурниот лекар може да пропише
лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот на рецептниот
образец на ФЗОМ.
Лекарот е должен во рецептниот образец да ги пополни полињата кои се
во делот на пропишување на лекот и податоците за осигуреникот.
Лекарот е должен да ги пропише лековите целосно и уредно, односно само
по генеричко име на лекот со фармацевтска дозажна форма, јачина и
количина на лекот.

За лековите од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот со режим
на пропишување по препорака на специјалист/субспецијалист/конзилиум
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лекарот треба да го внесе бројот на факсимилот/факсимилите во
соодветното место на рецептниот образец.
Во делот од рецептниот образец полињата Н, А и Х треба задолжително да
се пополнуваат од страна на лекарот, соодветно за пропишаната
терапијата: Н-лекови од групата на наркотика-опијати; А-лекови за акутни
заболувања и Х-лекови за хронични заболувања.
Лековите од групата на наркотика – опијати според законската
регулатива се пропишуваат на рецепт во два примероци. Со новиот
рецептен образец избраниот лекар/лекарот замена ќе треба да ги печати и
овие рецепти. При тоа во рецептниот образец се означува полето Н, се
пополнува полето „датум на пропишување“ што е датумот кога
осигуреникот го посетил избраниот лекар, а полето „датум на важност од
(за хронична терапија)“ не се пополнува. Важноста на овој рецепт е 5 дена
од датумот на пропишување.
Рецептот за овие лекови се печати во два примероци, при што на
вториот примерок избраниот лекар рачно става назнака ”копија” и
неговиот потпис треба да биде под индиго.
При пропишување на лекови за акутни заболувања во рецептниот
образец се означува полето А, се пополнува полето „датум на
пропишување“ што е датумот кога осигуреникот го посетил лекарот, а
полето „датум на важност од (за хронична терапија)“ не се пополнува.
Важноста на овој рецепт е 5 дена од датумот на пропишување.
При пропишување на лекови за хронични заболувања во рецептниот
образец се означува полето Х, се пополнува полето „датум на
пропишување“ што е датумот кога осигуреникот го посетил избраниот
лекар/лекарот замена, а во полето „датум на важност од (за хронична
терапија)“ се внесува датумот од кога важи рецептот. Со новиот Правилник
за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од
задолжителното здравствено осигурување, за хронични болести
избраниот лекар може да пропише рецепти за 180 дена со означен датум
на рецептот соодветно за секој месец - во полето „датум на важност од (за
хронична терапија)“.
Пр. ако пациентот се јавил на преглед на 01.12.2011 година во полето „датум
на пропишување“ на сите пропишани рецепти ќе стои 01.12.2011 година. Во
полето „датум на важност од (за хронична терапија)“ за рецептите за месец
декември ќе стои датум 01.12.2011, за месец јануари 31.12.2011, за месец
февруари 30.01.2012, за месец март 29.02.2012 , за месец април 30.03.2012 и
за месец мај 29.04.2012 година.
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Во здравствената легитимација на осигуреникот уредно се запишува
пропишаниот лек за секој месец поединечно. Важноста на овој рецепт е 30
дена сметано од „датум на важност од (за хронична терапија)“ кој е
пополнет во рецептниот образец.
Дежурните лекари може да пропишуваат лекови на рецепт од Листата на
лекови кои паѓаат на товар на Фондот согласно Одлуката за утврдување на
лекови кои може да ги пропишуваат лекарите во дежурна служба
донесена од Управниот одбор на Фондот. Дежурните лекари при
пропишување на лекови во рецептниот образец го означуваат полето А, го
пополнуваат полето „датум на пропишување“ што е датумот кога
осигуреникот го посетил дежурниот лекар, додека полето „датум на
важност од (за хронична терапија)“ не го пополнуваат. Важноста на овој
рецепт е само во денот кога е пропишан лекот од дежурниот лекар.
Лекарот задолжително го заверува рецептниот образец со читливи и
препознатливи факсимил и печат на здравствената установа, потврдени
со неговиот потпис .
Лекарот задолжително ги внесува податоците за пропишаниот лек и во
здравствената легитимација на осигуреникот.
Со новиот Правилник за содржината и начинот на остварувањето на
правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување е
утврден нов посебен рецептен образец за пропишување на лек за странски
осигуреници. За сите странски осигуреници лекарот треба да го
пополнува овој рецептен образец соодветно на податоците во истиот.

3. Начин на издавање на лекови на новиот рецептен образец на товар на
ФЗОМ
При издавање на лекови во ПЗУ аптеките рачно се пополнува третиот дел
на рецептот.
За лековите чии оригинални пакувања се делат, согласно важечката
Одлука за утврдување на лекови чии оригинални пакувања се делат
донесена од Управниот одбор на ФЗОМ (објавена на web-страната на
ФЗОМ), во полето „количина на лек по единица фармацевтска форма“ се
внесува бројот на издадени единици. За останатите лекови во полето
пакување се внесува 1.
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Лековите за хронични заболувања пропишани до 30.11.2011 година на
стариот рецептен образец потребно е да се прифаќаат, односно да се
издаваат лекови на осигурените лица најдоцна до 01.06.2012 година (при
што важноста на стариот рецептен образец со пропишани лекови за
хронични заболувања е 30 дена од датумот на пропишувањето). За
лековите за акутни заболувања и лековите од групата на наркотикаопијати пропишани до 30.11.2011 година на стариот рецептен образец
потребно е да се прифаќаат и да се издаваат на осигурените лица до
04.12.2011 година (бидејќи важноста на рецепти за пропишани лекови за
акутни заболувања е 5 дена).
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