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1.Експозе на Претседателот на ЗПЛРМ-Др Лилија Чолакова
Дервишова
2.Извештај од работата на администраторот на сајтот на ЗПЛРМ
3.Финансов извештај
4.Извештај за работата на адвокатот на ЗПЛРМ-Гроздан Сутинов
Пауза-Коктел
5.Дискусии
6.Заклучоци
Присутен гостин Г-ин Бранко Аџигогов Директор на контрола на
ФЗОМ,Др Ванчо Апостолвски-Претседател на комисија на приватно
здравство во ЛК.

Како прво се провери бројноста на делегатите од градови и откако
се закличи да има кворум за работа, Потпретседателот на ЗПЛРМ
Др Мевледин Куч го отвори собранието со поздравен говор кон
присутните колеги.Потоа и даде збор на Др Лилија.
Претседателот на ЗПЛРМ истакна да се што е обеќано од страна
на управниот одбор пред една година , се е реализирано.Како прво
обеќано е да ќе профункционира сајтот на ЗПЛРМ-реализирано.
Обеќано да ќе се активира адвокат и портпарол на ЗПЛРМреализирано.Тоа е адвокатот Гроздан Сутинов.
Направено промена на статут,со што е направено да има и
потпретседател за секундарно здравство-Др Влатко Симоновски

Обеќано да ќе се превземат активности за да не се дежура во
Струмица-реализирано.
Обеќано –да мора да има контакти Фонд ,Министерство за
здравство-реализирано.Со ФЗОМ се многу чести и на највисоко
ниво и од тие контакти-произлегоа многу позитивни промени.А со
Министерство за здравство-не се на задоволително ниво.
Правење на мрежа од контакти по градови-реализирано.
Медиумска активност за промоција на нашите проблеми како
приватни доктори-телевизија,весници-реализирано.
Комуникација со Претседателот на ЛК Проф.Владимир Борозановреализирано.
Напишани многу писма до Фондот и до Министерство за нашите
трошкови,наши барања за промена на делови од здравствениот
систем.Поднесено барање за враќање на бодот.Реагирање на
телевизија заради не набавување на компјутери за проектот ИЗИС
и за приватните доктори.
Прием кај Министерот Бујар Османи –Претседателот на ЗПЛРМ,и
двајцата потпретседатели Др Влатко Симоновски и Др Мевледин
Куч-иницијално запознавање и дискутирање за сите проблеми во тој
момент.Најмногу за Законот за здравствена заштита.Обеќано да ни
еден доктор нема да остане без работа.
Во Дневник и Време објавено на цела страна –што бара приватниот
доктор во РМ.Реакција за антикризните мерки на Министерството за
здравство.
На ден на идеи на Влада-поднесено околу десет барања за
реформи во здравството.
Известени се колегите да е создаден Центар за семејна
медицина,да постои и режим на лекови во РМ.
Направена работилница со Фондот и доктори.Присуство на Јасмина
Смилевска и Гоце Гаврилов од Фондот.Презентирано да ке постои
електронска картица во иднина,разговарано за правни и други
професионални проблеми на докторите.

Направени се две работилници со двајца адвокати,Стамен Филипов
и Гроздан Сутинов-со цел да се направат правни измени на
договорите кон Фондот за 2011 год.Голем дел од побараните нешта
се прифатени.Казните се намалени на пола и четврт
капитација,контролата на Фондот да иде еднаш годишно,член 25 се
продолжи на два месеци и голем број други измени.
Реализирана средба со Директорот на Биро за лекови Илчо
Захариев и Проф Милошоски-тема промена на режим на
препишување на лекови.
Преку координаторите по градови организирано дистрибуција на
прирачникот на Медицина базирана на докази
Поднесена иницијатива до Влада за партиципација-со помош на
адвокатот на ЗПЛРМ и адвокат
Реакција од адвокатот за тепаните гинеколози во Штип и осуда да
новинари ги осудуваат докторите пред судот да пресуди нешто.
Медиумски поткрепена кампања за партиципацијата со Дневникнаписот излезе на 3.01.2011 на насловна страна.Др Лилија
Чолакова Дервишова и Др Милорад Ристески гинеколог-настап на
МТВ1 –за проблемите на приватниот сектор и објаснување зошто се
бара партиципација.
Заради Прилеп-град во кој никој не слушнал за режим на
препишување-каде се најдени многу забелешки кај сите доктори,од
страна на контролата на Фондот-под итно е побарано промена за
режимот за Оланзапин ,Карведилол и Сулфосалазин.Барањето е
усвоено и првите два лека се симнаа на режим РС а на
Сулфосалазинот се додаде реуматолог.
Настап на Др Лилија заедно со Бранко Аџигогов на СКАЈ Нет на
21.01.2010.Јавно барање од Др Лилија до Премиерот за бодот да
се врати на 50 денари.На 22.1.2011 Премиерот најавува враќање на
бодот од март на 50 денари.
Потпишување на документ од страна на Министерот Бујар Османи
за враќање на бодот на 50 денари на 6 март 2011.И заради тоа
бодот станува 50 денари од 1 Април.Ретроградно исплата нема.

Во Куманово проблем Дежурства.Реакција кај заменик министер за
здравство и кај Директор на ФЗОМ.
Контакт Државен секретар на МЗ-даден документ до ЗПЛРМ за
информација за ИЗИС.
Разговори со Проф Борозанов околу активности за ИЗИС.
Доставено барања до ЗПЛРМ за поделба на читачи за
ЕЗК.Поделено преку координатори по градови.
Посета на некои градови и по три пати некои по два пати-правење
на контакти со колеги од базата и сублимирање на проблеми.
Појава на недолични коментари на сајтот на ЗПЛРМ,лоцирање на
колегите кои се ,ставање на Филтер и заштита на сајтот.Сите
недолични коментари ќе бидат отстранети.Претседателот
искоментира да некои колеги не заслужуваат да се наречат
доктори.
Договорено со ФЗОМ –да стартува печатен рецепт.
Организирано тури за посета на Токуда-јапонска болница во
Софија.
Чести средби со Директорката на Фондот-за многу теми,рурални
амбуланти,приватни доктори без договори со Фонд,специјалистички
ординации,превенција во примарно здравство и др.
Понуди за компјутери со попусти,информации по членството за
новиот закон за лиценцирање на компјутерите.Кој како сака и од
кого сака да си земе лиценца-за да не се дозволи да биде казнет
кривично,парично и се по закон.
Направен е демант во весникот Коха-таму имаше дезинформации
да еден матичен доктор има плата од 2000 до 3000 евра.
Направени се две медиуски реакции околу каснењето на
капитациите и целите .
Поднесено барање до Министерство за Финансии.Добиен одговор
да ние имаме договор со Фондот.

Направена работилница за прв пат каде Директорот на ФЗОМ се
сретнува со сите координатори по градови.Организирана во Велес
од страна на ЗПЛРМ.
Наравено е додатна активност на сајтот-секој доктор да си остави
контакт во делот –Пополни апликација,за да добиеш
информација.Се поголем број на колеги сакаат да добиваат
информација на сопствен мејл.
Направени работилници со сектор фармација по градови,направени
работилници за новиот начин на упатување,заедно со МЗ и ФЗОМ.
Договорено е да раководителите на подрачните служби прават
редовни средби со докторите за да има единствена информација во
РМ.
На крајот Претседателот на ЗПЛРМ Др Лилија кажа да
комуникација ФОНД,МЗ и Доктори мора да има
секогаш.Комуникацијата мора да биде искрена и транспарентна.
Комуникација со членството и управниот одбор мора да е во
континуитет,мора да има ентузијазам,почит,ред ,дисциплина и
Кодекс на однесување.Си требаме сите.
Се наведоа и барањата од колегите од приватен сектор за
преговорите со Фондот за следната година.100 % плаќање на
капитацијата,повторно намалување на казните и тоа врзано со
платата на тој што згрешил дали сестра или доктор,повторно
промени во членот кога сте болни и не можете да си најдете
замена-продолжување до 6 месеци,за сите пациенти кои
наполнуваат 18 години во летниот период ,датата во компјутерот на
Фондот да се премести на 1 Октомври.За да можат да си земат
потврда за редовни ученици.
Здравството не смее да биде НЕПРОФИТАБИЛНО.Нагласи да
нечелото од ЗЗЗ –да здравството е непрофитабилна дејност-МОРА
да се избрише.Докторите се ЕЛИТА на секое друштво и ние мора да
се потрудиме да направиме и кај нас истите доктори да не се
грижат како ќе платат некоја фактура ,туку да размислуваат како ќе
си го креираат здравствениот систем во секој град.Рационално
искористување на сите здравствени ресурси во државата.Јавно –

приватно партнесртво,групирање на ПЗУ-а.Мора централизирано
менаџирање на кадарот,планирање на специјализации.
На крај Др Лилија ги извести присутните колеги да во март
завршува мандатот на претставниците во ЛК и сериозно во секој
град да размислат за нови кандидати кои ќе ја раководат
Лекарската Комора и кои ќе се грижат за нашите проблеми.
2.Околу сајтот и неговото едногодишно успешно финкционирање
Оформен е во септември 2010 година,објавени 230
написи,соопштенија,известувања,документи,објавени преку 700
коментари,воспоставени линкови со
ФЗОМ,ЛК,МЗ,КИА,ЦИТРОЕН,Семејна медицина.редовно
ажурирање на нови содржини.Поставени сигурносни надградби и
заштита од напади 24-7-365 дена.Започнат процес на прибирање на
податоци на сите членови на ЗПЛРМ во една дата база со цел за
побрза и подиректно информирање на членството.
Изработка на банери,заштита од спам коментари.Посетеност
Септември 2010-200 посети
Септември 2011-8000 посети
Отворени страници септември 2010 -2433,
а септември 2011 -57 043.
3.Финансов извештај-Позитивен.Се поголем број на доктори
почнуваат да сфаќаат да ЗПЛРМ мора да има финасии за да го
одржува сајтот кој е нивен медиум,мора да има работилници и за
прв пат им се плаќа на сите координатори од страна кои идат на
Управен одбор на ЗПЛРМ.
После тоа имаше организирано од страна на Управниот одбор
коктел за сите присутни.Пауза од 15 минути и потоа се продолжи со
работа.
4.Адвокатот Гроздан Сутинов од Велес ги информираше присутните
за неговите активности.Околу правењето на нов статут на
ЗПЛРМ,бранење на гинеколозите,правење нов договор потпомогнат

правно.Поднесување до Влада на РМ за барање на
партиципација.Активности околу дежурствата во Струмица и
Куманово.
5.Прв за дискусија се јави Др Стоје Стомановски-кој кажа да постои
несогласување ЛК и ЗПЛРМ,да не се согласува со ставот да треба
да се моли за пари.Да ЛК исто така работи-За ЗЗЗ,,режим на
лекови,,околу лаборатории-транспорт на биолошки материјал.Не се
согласува зошто барањата за новите договори и се испратени на
Директорката на Фондот.Кажа да Комората мора да има ставови за
некои работи и да тие мора да се чуваат,т.е не може да бидат
секогаш транспарентни.
Потоа дискутираше Др Живко Даскаловски од Битола.Си поднесе
оставка-бидејќи не се слагал со некои ставови на ЗПЛРМ.Признава
да некогаш реагирал со навреди кон колегите и да тоа било во
момент кога членовите на управен одбор барале да добиваат
известување од ЛК за нејзината работа. Кажа да не се согласувал
со делењето на читачи за електронската картица и др.
Др Милорад Ристески-член во комисијата за казни при ФЗОМ-пак ги
замоли колегите да си го прочитаат договорот и да си ги следат
сите правилници на ФЗОМ,инфобилтени и др.Кажа да очекува од
колегите да кажат нови предлози и сугестии за понатамошно
работење на ЗПЛРМ.
Др Ранко Вељановски од Охрид –замоли обраќањето на оние што
се обраќаат од говорница да не биде на ти,или лично кон некои
луѓе.И негов поглед на нештата е да нема конфликт ЛК и
ЗПЛРМ,туку тоа е конфликт на суети.
Др Елица Станишлевиќ кажа да ЗПЛРМ е нешто што на сите нас ни
е неопходно,бидејќи Комората е едно а ние приватните сме
друго.Потенцираше да оваква информираност како што има сега не
постоела никогаш,има многу раздвижувања во однос на
комуникација Фонд за здравство ,МЗ,режим на
лекови,работилници,состаноци со раководители.Стопирање на
дежурства во Струмица и да лично на ова поле се имаат
ангажирано Др Лилија и адвокатот.

Др Оклеска-Докторка во рурална амбуланта,во Мариовскиот крајс.Витолишта.Кажа да секој ден патува по 110 км за да дојде на
работа,имала само стотина пациенти и да се сите стари и болни.Го
замоли Министерство да размисли за руралните амбуланти и да со
намалувањата на средствата од 1 Ноември од страна на Фондот
нема да може да опстои.
Др Златко Стојменов-исто така ја пофали работата на ЗПЛРМ,кажа
да добро би било да се види како би можело ЗПЛРМ да се
инкорпорира во ЛК.Дали ќе треба статутарни регорми и во ЗПЛРМ и
во ЛК.
Др Биљана Огњанова-исто така кажа да на моменти и таа не се
согласувала со работата на Претседателката.И да човек кога многу
работи може да направи и пропусти.
Др Вања Бурназ- во нејзиното излагање кажа да таа е сигурна да
Фондот има пари и да во случај да нема навистина,тогаш и
вработените во Фондот нема да земаат плата на време.
Др Милчо Трајков-реагираше на излагањето на Др Стоје
Стојмановски .Прво го праша зошто не го поздравил собранието на
ЗПЛРМ како потпретседател на ЛК.Друго го прашаше како кога тој
бил претседател на ЗПЛРМ истото тоа здружение било легитимно
,а сега кога друг го води тоа не е легитимно,трето го праша како
може информациите ,ставовите на ЛК да бидат тајни,кога сите ние
сме Лекарска Комора и сите таму плаќаме чланарина.
Др Кире исто така реагираше на изјавите на Др Стоје и кажа да сега
е максимално задоволен од начинот на кој се работи во
ЗПЛРМ.Членството има информација за се,комуникациите се
подобрени ,се транспарентно и многу нешта се променети.Додека
не му е јасно како може ЗПЛРМ да ја спречува ЛК за да не биде
активна.Не е задоволен од ЛК бидејќи ни страница им работи,ни
информација некоја е стасана до базата на доктори и не само сега
туку во изминативе четири години.Никаква активност.
Во ист контекст коментираше и колешката Др Танкица од Скопје-и
таа кажа да воопшто не е задоволна од ЛК,додека е презадоволна

од активноста на ЗПЛРМ и да се е е видливо што се работи на
сајтот на ЗПЛРМ.
Др Светле од Тетово-искажа пофални зборови за активноста на
ЗПЛРМ.Им пренесе на колегите да сега во 21 век со помош на
компјутерите за неколку минути може да се информираат голем
број на доктори.Во Тетово се собраа 150 доктори на еден клик од
компјутерот за новиот начин на упатување.И да не и е јасно како
може некој да каже да не е информиран кога се се поставува на
сајтот.
Др Камбери пак кажа да не му е јасно што се случува помеѓу ЛК и
ЗПЛРМ и да мора да се усогласат ставовите.
Др Влатко Симоновски –Потпретседател за секундарно здравство
во ЗПЛРМ,кажа да и ЛК многу работи,да истиот човек е и член во
друга комисија во ЛК.Таму ги составувале пакетите за
специјалистите и многу други активности.
Др Јане –од Кавадарци-ОРЛ специјалист кажа да мора да се мисли
и на колегите кои немаат склучено договор со Фондот.Мора да се
изнајде начин да и тие влезат во системот.Негов став е да
здравството е столб на секое општество.
Се пријавија колеги кои се специјалисти по медицина на труд и тие
побараа да имаат привилегии при препишување на лекови.Се
побара воведување на партиципација.Закон за Доктори.
Други колеги најмногу прашуваа околу режим на препишување на
лекови за Бисопролол ,Амоксицилин со клавулонска киселина и
др.Беа известени од Претседателот на ЗПЛРМ-да имаат поднесено
барање за комплетна ревизија на целиот режим на лекови и да се
очекува за некој ден да има промена која прво треба да помине на
управен одбор на ФОНДОТ.
6.На крајот од собранието Др Милорад Ристески ги прочита
заклучоците ;
1.Барање за партиципација-промена во закон за осигурување
2.Закон за Доктори -да се донесе.

3.ЗПЛРМ дава подрка на ЛК во преговорите со Фондот
4.Работилници со членството,со Фондот и со МЗ
5.Работилници со гинеколози,МЗ и ФОНД
6.ЗПЛРМ да влезе со активности во делот за примарно и
секундарно здравство во ЛК
7.Учество на преговори со ФОНД
8.Подршка на колегите кои немаат склучено договори со Фондот во
нивните барања
9.Барање до МЗ-Сите пациенти да си бидат на сопственикот на
ПЗУ.
10.Барање за опстојување на руралните амбуланти во РМ.
Сите присутни делегати едногласно ги прифатија
заклучоците,финансовиот извештај и експозето на Претседателот
на ЗПЛРМ.

