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Континуирана здравствена заштита 
(дежурства ноќе, сабота и недела, државни празници) 

• Служби за итна медицинска помош  

• Дежурни лекари во дежурни 

лекарски служби во здравствени 

домови, односно дежурства на 

избрани лекари во дежурна служба 

во здравствен дом 

• Лекови за дежурни лекарски служби 

кои се издаваат во аптеки 

• Дежурства во ПЗУ аптеки кои имаат 

договор со Фондот – воведени од 1-

ви јануари 2013 година 



I. Проширување на лепезата на лекови на рецепт на 

товар на ФЗОМ за дежурни служби во  

здравствен дом 

 
Во примена од 1 септември 2014 година 

 

Ново дополнети се четири лекови по генерика со форма: 

 1. Aciclovir, таблети – антивирусен лек 

 2. Aciclovir, крем - антивирусен лек 

 3. Dexamethasone + Chloramphenicol, капки за  

                    очи – антибиотик со кортикостероид 

 4. Ciprofloxacin, капки за око и уво - антибиотик 

 

Со тоа, вкупно 50 генерики со определена форма или 142 лекови по заштитено 

име ќе можат да се подигаат на товар на ФЗОМ во аптеките врз основа на рецепт 

пропишан од дежурен лекар, за терапија на:  

желудник, стомачни тегоби, срцеви заболувања, вирусни инфекции, бактериски 

инфекции, воспаленија, реума, болка, покачена телесна температура, 

возмениреност, респираторни заболувања и алергија. 

 

• Овие лекови не се сметаат во квотите на аптеките 

 



II. Новини за организирањето на дежурствата на 

аптеките кои имаат склучен договор со ФЗОМ 

 Нова одлука на УО на ФЗОМ за 

организирање дежурствата во аптеките 

со примена од 1 септември 2014 

година. 

 Главен критериум за континуирани 

дежурства во аптека е бројот на 

осигуреници над 50.000 во град: 

- Дежурство во аптека (Скопје, Битола, 

Куманово, Прилеп, Тетово, Охрид, 

Струмица, Велес, Штип и Гостивар) 

- Комбинирано дежурство (Струга): 
дежурство во аптека од јуни-август, а 

другиот период од годината со дежурства на 

аптеките по повик 

- Дежурство на повик (сите останати 

градови/населени места): лекот се 

издава во аптеката 

Распоредот за дежурствата го 

подготвуваат аптеките, за еден месец 

за определен град/населено место, и 

го доставуваат и до дежурната 

лекарска служба во здравствениот 

дом. Распоредот се објавува на веб 

страницата на ФЗОМ (www.fzo.org.mk) 



Реализација на рецепти од дежурни лекари  

- прва половина на 2014 година 

Град/ФЗО 

Подрачна служба 

Број на  

Осигуреници 

 (Аpрrox.) 

Начин на дежурство 

на аптеките 

Број на реализирани 

рецепти од дежурен 

лекар 

1 ВЕЛЕС 55.431 Во аптека 595 

2 СКОПЈЕ 602.556 Во аптека 568 

3 ВИНИЦА 15.505 По повик 550 

4 РАДОВИШ 26.063 По повик 255 

5 БРОД 7.523 По повик 117 

6 КРАТОВО 7.008 По повик 90 

7 ДЕМИР ХИСАР 7.014 По повик 89 

8 БИТОЛА 94.072 Во аптека 26 

9 ГЕВГЕЛИЈА 29.675 По повик 15 

 

Во другите градови има многу мала или нема реализација на рецепти од дежурна лекарска служба пропишани за 

лек на товар на Фондот. 

 

 



III. Олеснувања за рефундациите на лекови од 

Позитивната листа набавени од странство 

 

 На осигурениците ќе им се надоместуваат 

средства за лек од Позитивната листа кој бил 

купен во странство, без разлика дали лекот е 

во промет во РМ или не. 

 

 Одлуката на Управниот одбор на ФЗОМ е во 

процедура за добивање согласност од 

министерот за здравство.  



         Благодариме  на вниманието! 

 


