
Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје 
Тел.:  02 3289 055 
Централа.:  02 3289 000 
Факс:  02 3289 048 
Е-пошта:  info@fzo.org.mk 

 

                         СООПШТЕНИЕ  ДО  ЈАВНОСТА 

 

 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија  во соработка со 

Лекарската, Фармацевтската и Стоматолошката комора, како и со Сојузот на 

стопански комори на Македонија, направи измена во договорите за 

2011/2012 година. Се изгради и заеднички став за содржината на анексот на 

договорите за 2012 година за сите дејности, што стапува на сила од 1 април. 

 

Новите договори ќе овозможат многу придобивки за осигурениците. Како 

прво, тие во аптеките ќе можат од 25 генерики ,кои најчесто ги бараат, да  

добијат лек  во секое време без доплата, како на пример, „еналаприл“, 

„диазепам“, „метформин“, „аторвастатин“, „бисопролол“, „верапамил“, 

„цефалексин“ ( во прилог целосна табела ). Списокот на лекови без доплата 

треба да биде испечатен минимум во А3 формат и истакнат  на видно место 

во аптеката. 

 

Со новите анекс  договори, направени се промени во Протоколот за 

биопотпомогнато медицинско оплодување, каде што во делот на 

здравствените услуги за  ин витро се додава и услугата дополнителна 

обработка на биолошкиот материјал. Секое наплатување на процедурите 

предвидени во Протоколот  над партиципацијата од 6000 денари, од страна 

на здравствените установи, кои имаат склучено договор за БПО, ќе биде 

санкционирано со договорна казна во износ од 150.000, 00 денари. 

 

Со  цел на осигурениците да им се овозможи континуирана здравствена 

заштита,  со новите договори предвидено е матичните лекари, освен оние во 

руралните и селските средини,   да обезбдат  двосменско работење или 

работење во различна смена со замената. Односно, нема да има „ловење“ на 

докторите за потребата на осигурениците, туку гаранција дека во текот на 

денот во две смени ќе бидат згрижени осигурениците во примарната 

здравствена заштита. 

 

 

 Доколку здравствената установа наплатила партиципација од осигурените 

лица спротивно на прописите,  не само што ќе треба да го врати износот од 

повеќе наплатените средства на  осигуреното лице, туку ќе биде  казнета. 

Предвидени се казни  и доколку здравствената установа фактурира  

приватно направен преглед како да е на товар на Фондот, или доколку не 

изготви и истакне листа на чекање. Продобивка за осигурениците е и тоа 

што избраните лекари од примарната здравствена заштита (општа медицина) 
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ќе треба да имаат континуирана медицинска едукација за рано 

дијагностицирање на бубрежни заболувања, дијабетес и ревматоиден 

артрит. Односно, зголемување на капацитетите на матичните лекари за рано 

детектирање на болестите кај осигурениците со цел за нивно поуспешно 

третирање. 

 

 Од новите договори бенефит ќе имаат и лекарите и аптеките. 

 Капитацијата за избраните лекари  ќе се исплатува секој месец до 100 отсто, 

од кои 70 отсто основна капитација(фиксен дел) и 30 отсто по основ на цели 

, превентивни мерки и активности. Со други зборови, парите ќе ги добиваат 

веднаш, а не еднаш квартално. 

 

Гинеколозите ќе добијат дополнителни средства за бројот на прикрепени 

пациенти. Доколку  наместо 2500 остварат 3500 поени,  ќе се плаќа 100 

отсто од вкупната капитација, што се дополнителни 12-15 000 денари. 

 

 Административно олеснување за лекарите од примарната  здравствена 

заштита и за аптеките е што од први јуни ќе доставуваат  една збирна 

фактура до матичната подрачна служба на ФЗОМ. Се воведува и нов начин 

на комуникација меѓу ФЗОМ и ПЗУ-електронска фактура кај специјалистите 

и електронска комуникација  за докомплетирање на документите. 

 

 Новина е и тоа што при подолго боледување или отсуство на избраниот 

лекар, пациентите нема да се бришат и нема да му се раскине договорот на  

лекарот 180 дена. 

   

 

 

                                                                            ФЗОМ 


