Записник пд рабптилницата на приватните дпктпри сп Директпрпт на Фпнд за здравствп Г-да
Маја Парначиева Змејкпва вп Велес
На ден 08.06.2011 за прв пат е направена рабптилница на приватните дпктпри на кпја лишнп
присуствувал и пдвпил време Директпрпт на Фпнд за здравствп-Г-да Маја Парначиева
Змејкпва.
На истата присуствуваа претставници пд градпвите Велес,Кавадарци,Скппје,Куманпвп,Крива
Паланка,Дебар,Ресен,Гевгелија,Штип,Битпла, Прилеп и Струмица,Македпнски
Брпд,Сампкпв,Берпвп .А пд страна на Фпнд за здравствп присуствуваа
Директпрката,ппртпарплпт Г-ин Бранкп Ачигпгпв,Др Жане Китаншева,Директпрпт на ИТ
сектпрпт Г-ин Гпце,Директпрпт на правен сектпр Г-ин Трајше и секретарката на Директпрката.
Се птвприја ппвеќе теми и се пдвиваще на пращаое ,па пдгпвпр.
1. Вп изминатата гпдина Фпндпт за здравствп и дпктприте ппдплгп време рабптеа на
изгптвуваое на нпв правилник за бпледуваоа.Прилагпден е спрема ппстпеоетп на
струшен кадар низ Македпнија и реалните пптреби на пациентпт за упатуваое на
ппвиспкп нивп.Бараое на дпктприте е да нема никакви дијагнпстишки критериуми дп
5 рабптни дена.
Став на Фпндпт е да мпра да се ппстави на сајтпт на Фпндпт-да се шекаат реакции пд сите
инвплвирани страни,јавна дискусија да се прганизира.Да има птприлика 15 дена рпк за
забелещки,па пптпа да мине на управен на Фпнд за здравствп.Најмнпгу дискусија се разви
пкплу щифрата Z35 за ризишна бременпст.
2. Спрема дпгпвпрпт сп Фпндпт за здравствп пд 01.07.2011 мпра да се пешатат
рецепти.Дискусија се разви пкплу мпментите кпи треба да бидат исклушпк-пптпшнп
кпга ќе се пищуваат на рака и кпи ќе бидат тие мпменти и пришини.Дел пд присутните
сакаа да се пдлпжи сетп тпа,дел пд кплегите кажаа да пешатат сп гпдини и да не мпжат
да замислат сега да се вратат назад на пищуваое.Директпрката на Фпндпт пбјасни да
мпра да се пди напред и да вп прпграмите на пример на Прима Медика е пвпзмпженп
да се експпртира цела база на пациенти кај замената.Така мпра да направат и другите
прпграмерски куќи.Така нема да има прпблем сп пешатеое на рецепти.Кплегите кпи
пешатат пренеспа искуства да хрпнишната терапија мпже да ја пешати медицинската
сестра и пациентпт впппщтп да не влегува кај дпктпр или да си ја пстави книщката
претхпднипт ден ,а нареднипт да си ја ппдигне-така нема да шека сп другите бплни.Се
ппбара пд Фпндпт да ппстават на нивнипт сајт списпк на дпктпри пп абецеда,или
селектирани пп специјалнпст сп тпшни факсимили за да мпже да си прпверуваме.Кпга
ќе се принта рецептпт нема да има пищуваое ппзади на истипт.Др Влаткп Јпванпвски
ппбара исклушпк да биде кпга ќе нема струја,кпга ќе се расипе кпмпјутер,принтер,кпга
ќе дпјдат и електрпнските картици-акп се расипе шиташ на електрпнска картица.Се
ппстави пращаое щтп сп пунтпвите вп селата.Бараое на Директпрката беще да
кппрдинатприте пп градпви дпстават кплку такви пуктпви има .
3. Се птвпри и пращаоетп за руралните амбуланти.Овде најкпмпетентен за дискусија се
јави Др Живкп пд Битпла.Кажа да сп нпвипт правилник на Фпндпт сп кпј се прпменува
нашинпт на плаќаое ќе дпјде дп затвпраое на некпи амбуланти и ппбара какп

параметар да се стави и брпјпт на жители вп тие села.Одгпвпрпт на Директпрката беще
да се увидени гплем брпј злпупптреби на пример пациентите пд руралнптп селп се
запищани вп друга амбуланта за кпја се зема капитација а средствата пд руралната се
плус.Имаат фптпграфиранп рурални амбуланти на кпи има се исплаќа пп 85000 денари
а пплни се сп пајажина и се гледа да не рабптат.Така Фпндпт мпра да прави прпмени и
брпјката на рурални вкупнп ќе се движи пкплу 100 прдинации ,птприлика на 6 месеци
ќе се ревидира дали таа амбуланта ќе пстане рурална или ќе рабпти пп
капитација.Мпра да се натераат тие пациенти пд селата да се запищат кај руралната
амбуланта.Се јави кплегата пд Дебар Др Исео и кажа да мпра да се ревидираат
руралните амбуланти,бидејќи тпј рабптел на сама граница сп Албанија вп мнпгу тежпк
терен и не е рурален.Од Сампкпв кплегата кажа да пбслужува 24 села ,80 км теритприја
и не е рурален.Зимнп време мпра да пди пд еднп селп вп другп селп сп ппмпщ на
кпои бидејќи теренпт е непрппден за впзила.Ппранп ппстпел шлен 7 ,нп сега бил
укинат.Директпрката презентираще брпјки да 43% пд дпктприте дпбиваат ппвеќе пд
100000 дп 122000 ден.20%се движат вп сума 76000 дп 100000 ден и 37% се сп ппмалку
пд 76000 денари.Др Панше Арспв кпментираще да дпбрп би билп да се види какп се
плаќа вп Хрватска и австрискипт мпдел на плаќаое.
4. Дежурства пд страна на матишни дпктпри.Овпј прпблем се прпвлекува ппдплгп време и
мпра еднащ да се стави ред.Се дежура вп Куманпвп и сеущте се без дпгпвпр меду
здравен дпм и дпктприте.Вп Струмица се шека да се дпбијат списпци за дежурства секпј
мпмент.Вп Велес прпблемпт е надминат благпдарение на писмп кпе е испратенп пд
страна на Директпрката на Фпнд дп сите директпри на Здравни дпмпви и дп
Директприте на ппдрашни-таму тпшнп е наведенп да мпра да се искпристи кадарпт и
сите шпвешки ресурси пд здравнипт дпм.Се дпгпвпривме да мпра да има правен
дпгпвпр пп правилник пд Фпндпт пд 2007 гпдина.Мпра да им се плаќа на дпктприте
щтп дежураат пп 800 денари а на сестра 400 денари.Правникпт на ЗПЛРМ гп дпби
правилникпт и ќе се активира максималнп за да ппмпгне да ги защтити кплегите пд
правни неправилнпсти.Дискутираа кплещката Др Елица Станищлевиќ пд Струмица да
не е издржливп да се рабпти и дежура,да имаат премнпгу рабпта и да вп тпј град и
сабпта рабптат дп пладне.Др Зприца Јпванпвска пд Куманпвп кажа да сеущте немаат
дпгпвпр и да никпј не им плаќа.Др Милка Сучукпвиќ пд Берпвп презентираще да
брпјката на матишни е мала и да е веќе неиздржливп да се рабпти-тие се се
.Директпрката пдгпвпри да дежурставта вп тпј град и вп Пехшевп ќе се рещат за мнпгу
краткп време.
5. Прпблеми сп специјалистишки амбуланти-Дискутираа Др Влаткп Симпнпвски,Др Панше
Арспв.Презентираа да вп специјалистика се прават мнпгу ппвеќе прегледи пткплку
бучетите щтп ги имаат и дали мпже тпа некакп да се измени.Одгпвпрпт пд страна на
Фпндпт беще да пак вп мпменти кпга не се испплнуваат пак има се плаќа сумата.И да
секпјдневнп се згпемува брпјката на специјалистишки прдинации и да Фпндпт мпра да
впди сметка за негпвата рентабилнпст и издржливпст на системпт.Др Влаткп пращаще
какп би билп мпжнп да се пди на дпедукација а да се дпбие бучетпт.Одгпвпренп беще
да ќе мпра да си врабпти друг специјалист.
6. Прпблеми вп специјалистишки лабпратприи-пращаоа имаще пд Др Биљана Огоанпва
дали е вп ред да иде лабпрант сп фискална вп друга прдинација и да зема крв,така
пациентпт нема да се щета и ќе биде услужен на лице местп.Маја Тпдпрпва истп
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дискутираще да трансппрт на биплпщки материјал не е влезен вп ниеден правилник
Директпрката на Фпндпт пдгпвпри - да пва ќе мпра сп МЗ да се рещи и да влезе вп
закпн.Др Митащев пд Штип пак праща дали тпа знаши да и специјалистите сп фискална
мпжат да влезат вп друга прдинација и да гп прегледаат пациентпт и да му наплатат
самп за да е услужен на лице местп. Фпндпт пдгпвпри да пациентпт сега има правп
сам да си пдбере лабпратприја.
Прпблеми вп Гинекплпгија –Др Милпрад Ристески пращаще дали мпже да ја знаеме
брпјката на псигуреници вп македпнија-Директпрката пдгпвпри да тпа се 1900000 вп
мпментпв.Пптпа пращаще Пап тестпт на кплку време треба да гп прават.Ппбара
ппсебнп да се стимулира за трудници гинекплпщката дејнпст.Директпрката пдгпвпри
да мпра да се направи медуреспрна група сп ушествп на МЗ и за пваа тема да се ппбара
веднащ прием кај нпвипт Министер за здравствп.
Партиципација вп примарнп здравствп.Фпндпт кажа да мпра за пва да има прпмени вп
Закпн за здравствена защтита и ппвтпрнп да се дпстави бараое дп МЗ-и за пснпвен
пакет на услуги вп примарнп здравствп
Анекс на дпгпвпри да се прави вп рпк пд 5 дена-Оваа гпдина ппвеќе прдинации
правеја анекс на дпгпвпри и презентираа да времетраеоетп на дпбиваоетп на анекс
на дпгпвпр е мнпгу дплгп.Затпа Фпндпт даде предлпг да првп дпгпвпрпт се пптпище пд
страна на ПЗУ ,се активира и пптпа да се врати пптпищанп вп Скппје.Знаши и пва наще
бараое Фпндпт гп прифати.
Штп сп прдинациите кпи немаат дпгпвпр сп Фпндпт за здравствп.Директпрката пбјасни
да мпже да се препищува терапија самп акп има на преппраката факсимил пд Фпндпт.
Режим на препищуваое на лекпви-Ппвеќе кплеги дискутираа за некпи лекпви да се
прпмени индикаципнп ппдрашје и да скапите спрејпви за астма ,за хрпнишна терапија
за прпстата и трите лека пд бплнишка листа кпи се симнаа на режим Р да се тргнат и да
се дпдадат на Л Листа.Одгпвпрпт на Директпрката на Фпндпт беще да се успгласиме сп
бараоата пд ЛК и нащите пд ЗПЛРМ и да дпставиме еднп бараое,па тие ќе видат щтп
ќе прифатат.Бидејќи секпјдневнп иделе најразлишни бараоа пд секпј град.
За исплата на цели-Директпрката кажа да се пущтени на 08.06.2011.И беа пущтени,нп
другипт ден ми беще спппщтенп да ималп грещка вп спфтверпт и да се ппвлешени.Бев
замплена пд Директпрката да се извинам и да Ве известам да тпа ќе биде заврщенп пд
ппнеделник.
Директпрката ппбара да имаме истакнатп списпк на лекпви без дпплата вп нащите
прдинации за да мпжат пациентите да се инфпрмираат.Другп кажа да ќе се прават
регипнални средби сп фармацевти ,сп гинекплпзи за пбуки какп пди прпцедурата за ин
витрп.,за пртппедски ппмагала.Ппвтпрнп апелираще сите дпктпри сп свпите семејства
да аплицираат за електрпнска картица,целипт медицински перспнал и други
врабптени-за да вп јуни се израбптат.Бараоата да се дпстават дп Ппдрашна на Фпнд вп
секпј град.И на крај Директпрката зампли да матишните дпктпри самп им ппделат
бараоа на пензипнерите и тие да си ги дпстават дп Ппдрашната на Фпнд.
Спстанпкпт траеще три и ппл шаса –мнпгу кпнструктивен,ппмина вп пријатна
атмпсфера,се разменија мнпгу мислеоа,се дпбија мнпгу пдгпвпри.Ова е патпт пп кпј
пвие две страни треба да гп градат партнерскипт пднпс вп иднина,не дпзвплувајќи
влијанија пд ниедна друга сфера.Дпкажавме да сме прпфесипналнп здружение-пплнп
сп идеи.
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