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СООПШТЕНИЕ ДО СООПШТЕНИЕ ДО СООПШТЕНИЕ ДО СООПШТЕНИЕ ДО 

    

    ФЗОМ во рамките на редовните активности одржа средба со 

претседателството на Лекарската комора на Македонија. На оваа сред

внимание на неколку теми

лица; предлог измена на Л-листата; предлог измена на режимот на препишување на 

лекови; законот за здравствено осигурување. На состанокот беше нагласена 

потребата за продлабочување и подобрување на понатамошната соработка помеѓу 

двете институции како и отфрлање на провокациите кои определени лица ги 

пласираат кај лекарската фела. 

ЛКМ и ФЗОМ договорија да

официјализирале веќе запо

започнаа да се одржуваат секој месец по 

цел да се разгледуваат и разрешуваат отворените прашања

претставниците на ЛКМ и да бидат одговорени од 

средби имаат за цел да се доближи соработката и да се надминуваат сите 

разногласија и недоумици во врска со работењето на лекарите и ФЗОМ на 

регионално ниво.  

Се реафирмира определеноста на ЛКМ и ФЗОМ за унапредување на 

здравствениот систем, посебно во делот на информатизирање на здравството. ЛКМ 

и ФЗОМ го поздравија успешниот старт на проектот Печатен рецепт како преоден 

„мост“ до започнување на Интегрираниот Здравств

електронскиот рецепт како и замената на постоечките здравствени легитимации со 

паметните електронски здравствени картички. 

ЛКМ и ФЗОМ уште еднаш нагласија дека се детерминирани за завршување 

на отпочнатите проекти ИЗИЗ и ЕЗК и нем

нивното успешно и брзо имплеменирање затоа што и двата проекта се од 

круцијално значење за здравството и Р.Македонија.
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ФЗОМ во рамките на редовните активности одржа средба со 

претседателството на Лекарската комора на Македонија. На оваа сред

внимание на неколку теми, меѓу кои беа дискутирани: проектот за невработени 

листата; предлог измена на режимот на препишување на 

равствено осигурување. На состанокот беше нагласена 

потребата за продлабочување и подобрување на понатамошната соработка помеѓу 

двете институции како и отфрлање на провокациите кои определени лица ги 

пласираат кај лекарската фела.  

ЛКМ и ФЗОМ договорија да се достави меморандум за соработка со што би се 

официјализирале веќе започнатите средби на регионално 

започнаа да се одржуваат секој месец по  иницијатива на директорката на ФЗОМ 

цел да се разгледуваат и разрешуваат отворените прашања

претставниците на ЛКМ и да бидат одговорени од раководителите на ФЗОМ

средби имаат за цел да се доближи соработката и да се надминуваат сите 

разногласија и недоумици во врска со работењето на лекарите и ФЗОМ на 

ирмира определеноста на ЛКМ и ФЗОМ за унапредување на 

здравствениот систем, посебно во делот на информатизирање на здравството. ЛКМ 

и ФЗОМ го поздравија успешниот старт на проектот Печатен рецепт како преоден 

„мост“ до започнување на Интегрираниот Здравствен Информатички

електронскиот рецепт како и замената на постоечките здравствени легитимации со 

паметните електронски здравствени картички.  

ЛКМ и ФЗОМ уште еднаш нагласија дека се детерминирани за завршување 

на отпочнатите проекти ИЗИЗ и ЕЗК и нема да дозволат никој да го попречува 

успешно и брзо имплеменирање затоа што и двата проекта се од 

круцијално значење за здравството и Р.Македонија. 
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МЕДИУМИТЕМЕДИУМИТЕМЕДИУМИТЕМЕДИУМИТЕ    

ФЗОМ во рамките на редовните активности одржа средба со 

претседателството на Лекарската комора на Македонија. На оваа средба се посвети 

меѓу кои беа дискутирани: проектот за невработени 

листата; предлог измена на режимот на препишување на 

равствено осигурување. На состанокот беше нагласена 

потребата за продлабочување и подобрување на понатамошната соработка помеѓу 

двете институции како и отфрлање на провокациите кои определени лица ги 

се достави меморандум за соработка со што би се 

 ниво. Овие средби 

иницијатива на директорката на ФЗОМ со 

цел да се разгледуваат и разрешуваат отворените прашања од страна на 

раководителите на ФЗОМ. Овие 

средби имаат за цел да се доближи соработката и да се надминуваат сите 

разногласија и недоумици во врска со работењето на лекарите и ФЗОМ на 

ирмира определеноста на ЛКМ и ФЗОМ за унапредување на 

здравствениот систем, посебно во делот на информатизирање на здравството. ЛКМ 

и ФЗОМ го поздравија успешниот старт на проектот Печатен рецепт како преоден 

ен Информатички Систем и 

електронскиот рецепт како и замената на постоечките здравствени легитимации со 

ЛКМ и ФЗОМ уште еднаш нагласија дека се детерминирани за завршување 

а да дозволат никој да го попречува 

успешно и брзо имплеменирање затоа што и двата проекта се од 
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