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СООПШТЕНИЕ 
ТИД НА СРАМОУ 

 
Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија пстанува дпследен на свпите 

пплитики и залпжбата за плеснуваое на казнените пплитики и вп изминатите три гпдини ги 
намали дпгпвпрните казни за четири пати. Ппкрај пдличната спрабптка сп стручните и 
еснафските здруженија на лекарите, стпматплпзите и фармацевтите и нивната залпжба за 
негуваое на дпбри делпвни пднпси, сепак пстанува мал брпј на лекари кпи имаат извршенп 
прекршуваое на дпгпвпрните пдредби сп ФЗОМ.  

Раскинуваое на дпгпвпрпт - какп најтешка казна кпја ппстпи вп дпгпвпрпт сп Фпндпт за 
здравственп псигуруваое на Македпнија  се изрекува пд Кпмисија за казни вп кпја свпи 
претставници има и Лекарската кпмпра на Република Македпнија и Здруженијата на лекари и 
најчестп е  ппради прекршпци пд најтежпк карактер какп на пример: 
-Избранипт лекар издал (птвприл) ретрпграднп 
-Избранипт лекар извршил фалсификуваое на пптписпт на псигуренптп лице на ИЛ пбразецпт 
-Лекарпт гп злпупптребил факсимилпт. 
-Не се испплнети критериумите за пбезбеден лекарски тим (Ординацијата рабптела без 
медицинска сестра или лекар) 
-Непвластенп лице е затекнатп и пружалп здравствени услуги вп здравствената устанпва 
-Здравствената устанпва не пвпзмпжила вршеое кпнтрпла пд страна на фпндпт. 

Тидпт на срампт нема за цел да ги навреди туку да ги пппмене лекарите, бидејки 
спгласнп Закпнпт за здравственп псигуруваое дпкплку лекарпт ппвтпрнп гп направи истипт 
прекршпк сп втпрптп раскинуваое на дпгпвпрпт ФЗОМ ппвеќе не склучува дпгпвпр сп таа 
здравствена устанпва. Затпа мнпгу е важнп ппспчените лекари ппвтпрнп да не направат 
прекршпк. 

Впеднп инфпрмираме дека сп лекарите вп примарна здравствена заштита на кпи им е 
раскинат дпгпвпрпт, пп рпк пд месец дена пп нивнп бараое веќе им е склучен нпв дпгпвпр и 
ппвтпрнп рабптат какп избран лекар. 

Ппради немаое на закпнска мпжнпст за раскинуваое на дпгпвпр сп јавните здравствени 
устанпви,  ФЗОМ сепак не прави дистинкција ппмеду прекршителите и вп птсуствп на други 
мерки ги изрекува највиспките казни кпи се наменети за јавните здравствени устанпви. Сп 
унапредуваое на ДСГ системпт кпј се случи вп изминатипт перипд, на следните пбјави на ѕидпт 
на срампт ппкрај јавната здравствена устанпва ќе биде истакнат и самипт лекар кпј најмнпгу 
придпнел за казната. 
Уабеларнпт приказ на лекарите и јавни здравствени устанпви е истакнат на веб-страната на 
ФЗОМ. 
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