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СООПШТЕНИЕ 

Редовна годишна средба со матичните лекари 

 
Денес, 29 август 2012 година, ФЗОМ одржа редовна годишна средба со избраните -матични 

лекари, под покровителство на Здружението на приватни лекари на Македонија, на средбата 
присуствуваше и министерот за здравство. Главниот акцент на денешните разговори беа 
превентивните мерки и активности(цели) кои ги пружаат матичните лекари. 

 На работната средба се дискутираа можностите за нови превентивни мерки и активност, 
замена на 
постоечки и 
ревидирање на 
листата на истите. 

Превентив
ните мерки и 
активности(цели) 
кај матичните 
лекари за прв пат 
се воведоа 2007 
година како дел 
од 
капитација(исплат
ата) и претставува 
реформа за која 
ФЗОМ за прв ја 
воведе пред 
земјите од 
регионот, 
Македонија и 
матичните лекари 
добија највисоки пофалби од стручната јавност во нашето опкружување за унапредувањето на 
превенцијата во примарното ниво за здравствена заштита. Целите претставуваат парична 
стимулација на матичните лекари за извршување на превентивни прегледни на определена 
популација од избраните пациенти.  

Целите во изминатите години се унапредуваа и како такви имаат голем удел во раното 
откривање и превенција на определни болести од страна на матичните лекари. Секое заболување 
кое е навремено откриено има многу поголеми шанси за излекување како и побрзо но и излекување 
со помалку ресурси. Некои од постоечките цели се однесуваат: на рано откривање на кардиолошни 
заболувања ( за популација од 18 до 65 години), рак на дојка(над 18 годишна воздраст), рак на 
простата (за мажи над 45 години), превентивни прегледи на деца и младинци во врска со 
исхранетост, држење на телото и `рбетот, анемија и сл.  

Остварувањето на целите се врши со повик на пациентот од определената старосна група(за 
определената цел) во тромесечието во кое е планиран и преку земање на анамнестички податоци и 
определни иследувања се добива рангирање во каква ризична група припаѓа пациентот. Кај 
определени цели доколку пациентот се наоѓа во ризична група матичниот лекар е задолжен да го 
упати пациентот на подетални иследувања на повисоко ниво на здравствена заштита.   
 Оваа година за прв пат се одржа трипартидна средба на која Директорката на ФЗОМ м-р Маја 
Парнарџиева Змејкова заедно со министерот за здравство Никола Тодоров и матичните лекари на 
која беше разговарано за превентивните мерки и активности кои матичните лекари треба да ги 
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изведуваат а се во склоп на Владините програми за превенција на определини заболувања, се одржа 
координирање со цел избегнување  на преклопување на определни цели, како што се систематските 
прегледи на деца кои сега се вршат и од превентивните тимови во здравствените домови како и од 
страна на матичните лекари. 
 Овие генерални насоки и посочувања и препораки ќе се финализираат во идниот период кога 
на стручно ниво ќе се усогласат превентивните програми и целите во ПЗЗ. Потоа истите ќе се 
преточат во договорите за 2013 година со што ќе станат обврзувачки за сите матични лекари. Во таа 
насока денес беше договорено да сите превентивни мерки и активност започнат одпочеток за 2013 
година и со тоа се заврши преходниот циклус со кој беше опфатена минимум 60% од популацијата 
(избраните пациенти) кај лекарите. 

Со почит, 
ФЗОМ 


