
ИЗВЕШТАЈ ОД РАБОТАТА НА ОРГАНИТЕ И ТЕЛАТА НА КОМОРАТА ОД  

ЈУНИ 2017 ДО ДЕКЕМВРИ 2018 ГОД. 

 

 

Во изминатиот период, во остварувањето на функцијата на Лекарската комора, 

активно беа вклучени сите нејзини органи и тела. 

Одржани се:  

 35 седници на Извршниот одбор каде се разгледани повеќе од 150 точки 

ставени на Дневен ред. 

 одржани се вкупно 100 состаноци на комисиите, поткомисиите и работните 

групи каде се разгледани околу 250 точки ставени на Дневен ред. 

 

 Во периодот Јуни 2017 - Декември 2018 активностите на органите и телата 

на Комората главно беа насочени кон: 

 

 

◼ Унапредување на соработката со Министерството за здравство  

 

 Во изминатиот период беа остварени повеќе средби со министрите за 

здравство д-р Арбен Таравари и д-р Венко Филипче на кои беше договорено 

активирање на координативното тело меѓу МЗ, ФЗОМ и ЛКМ за сите значајни 

прашања во здравствениот сектор. Се разговараше за донесувањето на нов 

Закон за здравствена заштита и Закон за докторска дејност, измени и корекции 

во системот Мој термин и во издавањето упати, измени во правото за 

дополнителна дејност за докторите, создавање на единствена мрежа на 

здравствени установи и единствен здравствен електронски картон, 

електронската евиденција на податоците, за платите и дежурствата на 

докторите, реализирање на кампања за подигнување на достоинството на 

здравствените работници....Стана збор и за промена во концептот на избор на 

лекар, односно потребата пациентите да избираат матична установа, за 

неопходноста за нов систем на специјализации, за стручниот надзор... Посебен 

акцент беше ставен и на можностите за стручно доусовршување на докторите, 

пред се во областите за кои пациентите од земјава одат на лекување во 

странските центри.  



◼ Нов Закон за здравствена заштита  

 

 Во Министерството за здравство за подготовка на нацрт - текст за нов 

Закон за здравствената заштита формирана е Работна група со решение на 

Министерот во чиј состав има двајца преставници од Лекарската комора на 

Македонија. Работната група во период од септември до ноември 2018 година 

држана 14 работни средби по што е подготвен работен материјал на ЗЗЗ. 

Членовите на Комората активно беа вклучи во расправите по предложените 

решенија и со конкретни предлози, сугестии и забелешки  настојуваа да ги 

подобрат предложените законски одредби. 

  

◼ Средби со пратениците - доктори: Заеднички во решавање на 

проблемите  

 Во ЛКМ кон крајот на 2017 година беше одржана средба со пратениците  - 

доктори од собраниската Комисија за здравство на која беа отворени голем број 

на прашања меѓу кои вреднувањето на докторската работа, дополнителната 

дејност, мрежата на здравствениот систем, концептот на избор на лекар, 

недостигот на кадар, специјализациите и нивно планирање...На средбата 

посебен акцент се стави на потребата од донесување на Законот за докторска 

дејност како посебен закон со кој би требало да бидат опфатени и стоматолозите 

и фармацевтите. Беше предложено формирање на заедничка работна група која 

ќе работи на текстот на законот составена од претставници на Лекарска комора 

на Македонија, Стоматолошката комора на Македонија, Фармацевската комора 

на Македонија, пратеници - доктори, преставници на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија и на Министерството за здравство. На овој начин 

докторите ќе истапат со единствени предлози и барања кои се од интерес на 

докторската професија без разлика на нивната идеолошка или политичка 

припадност и ќе се направи исчекор во напорите да се задржат младите доктори 

да не заминуваат во странство и да се решат клучните системски прашања со 

кои се соочуваат докторите во секојдневната практика.  

 Наредната заедничка средба беше остварена во средината на 2018 

година на која беше договорено одржување на заеднички работен состанок  со 



министерот за здравство и директорите на Фондот за здравствено осигурување 

во врска со Законот за докторска дејност и на другите отворени прашања од 

здравствениот сектор кои бараат брзо решавање.  На средбата беше истакнат 

проблемот со недостиг на кадар и потреба од нови вработувања, 

специјализациите и нивно планирање, потреба од усогласување на начинот на 

исплатата на платите, дежурствата и ноќниот труд во јавните здравствени 

установи... Се изнесоа предлози, мислења и ставови како младите доктори да се 

задржат во државата и да не заминуваат во странство, како и да се решат 

клучните системски прашања со кои се соочуваат докторите во секојдневната 

практика. Во дискусиите можеа да се слушнат различни мислења и ставови за 

определени теми, но сите присутни сметаат дека со ваквиот начин на заедничка 

работа, ќе се започне со решаваат дел од проблемите во здравството. 

 

◼ Учество во работата на Комисијата за здравство на Собраниете на 

Република Македонија  

 

 Лекарската комора на Македонија активно партиципираше во работата на 

Комисијата за здравство на Собраниете на Република Македонија на која беа 

разгледувани повеќе законски проекти од областа на здравството како што се 

измените на ЗЗЗ, измените на Законот за лекови и сл.  

 

◼ Реакција на Комората во врска со насилството над докторите  

  

 Лекарската комора на Македонија во неколку наврати најостро реагираше 

на случаите на насилство над докторите и јавно ги осуди ваквите инциденти. Таа 

побара целосно расветлување на случаите - инцидентот во Општа болница 

Кочани и инцидент Клиника за анестезија, реанимација и интензивно лекување - 

КАРИЛ и адекватно санкционирање на насилниците. Комората укажува дека 

насилството во здравството, за жал, е многу почеста појава отколку што се 

зборува за неа и покрај тоа што секој поединечен инцидент не е само лична 

трагедија и траума, туку го урива интегритетот и дигнитетот на докторот, 

здравствениот работник и здравствениот систем во целина. Комората бара во 

постапките да се применат законски прописи со кои нападот на здравствените 

работници на работното место претставува напад на службено лице.  



 Лекарската комора на Македонија цени дека е неопходно да се работи на 

враќање на довербата меѓу пациентите и здравствените работници, но и дека во 

здравствените установи треба да преземат дополнителни мерки и активности во 

обезбедувањето на поголема заштита на докторите на работните места.  

 Комората подготвува веб апликација за пријавување насилство над 

докторите на работното место додека ја обавуваат здравствената дејност, со цел  

заштита и почитување на физичкиот и психичкиот интегритет, личноста и 

достоинството, како и на сигурност кога вршат здравствена дејност.  

 

◼ Потпишана Декларација „Стоп на насилството во здравството“ 

 Во соработката со Министерството за здравство, а на иницијатива на 

Лекарската, Стоматолошката и Фармацевската Комора како и  Здружението на 

медицински сестри, техничари и акушерки на Република Македонија потпишана 

е Декларацијата „Стоп на насилството во здравството.. Потписниците на оваа 

Декларација се обврзаа, секој во рамки на своите ингеренции, да работи на 

заштита од насилство врз здравствените работници и соработници, а особено на 

создавање на единствена безбедна средина во која се даваат здравствени 

услуги, гарантира сигурна, стручна и квалитетна здравствена заштита за 

пациентите. Едно од начелата на Декларацијата е и дека плановите за 

спречување на насилството во здравството мора да се изработуваат на 

национално ниво, но и во здравствени установи, додека инцидентите на 

насилство мора да бидат документирани преку систем кој ќе биде обезбеден од 

страна на владата и здравствените установи. Декларацијата за „Стоп на 

насилствово здравството“, во средината на септември 2017 година ја потпишаа и 

членките на ЗЕВА, асоцијација во која се обединети 17 комори од земјите на 

Централна и Источна Европа. 

  

◼ Потпишан меморандум за соработка меѓу Лекарската, 

Стоматолошката и Фармацевтската комора на Македонија 

 Претседателите на Лекарската комора, Стоматолошката комора,  и 

Фармацевтската комора  потпишаа меморандум за соработка со кој се обврзаа 

како професионални институции со јавни овластувања да соработуваат и 

заеднички да настапуваат и влијаат во заштита и унапредување на стручноста и 



етичките должности и правата на доктори по медицина, докторите по 

стоматологија и дипломираните фармацевти за подобрување на квалитетот на 

здравствената заштита, следење на односот на здравствените работници кон 

општеството и граѓаните, да ги штити правата и професионалните интереси на 

докторите по медицина, докторите по стоматологија и дипломираните 

фармацевти кои се нејзини членови и да се грижи за достоинството, угледот, 

интегритетот и унапредувањето на севкупната лекарска и фармацевската струка 

и професија и нејзиното правилно и чесно вршење.Со овој Меморандум тие ќе ги 

насочат своите напори кон поттикнување и афирмација на областите од 

заеднички интерес, во унапредување на соработката со други институции и 

заеднички настапи пред надлежни органи и институции, зајакнување на 

меѓународните контакти и соработка со сродни професионални асоцијации, како 

и активности за подигањето на квалитетот на едукацијата и подигање на јавната 

свест за прашања од заеднички интерес. Како активни чинители на 

здравствениот систем коморите заеднички ќе делуваат во креирањето на 

здравствените политики, подготовките на законските проекти и настапите пред 

Министерството за здравство, Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија и други органи, институции и асоцијации во државата и надвор од 

неа. 

 

◼ Унапредување на соработката со Здружението на медицински сестри, 

техничари и акушерки на Р. Македонија 

 Лекарската комора на Македонија и Здружението на медицински сестри, 

техничари и акушерки на Р. Македонија остварија средби за продлабочување на 

соработката, пред се, во однос на поддршката на активностите на Здружението и 

неговите заложби за посебна регулација на статусот на овие професии во 

законската регулатива и во системот на здравствена заштита како и за 

потребата на донесување на посебна законска рамка за медицински сестри, 

техничари и акушерки, дефинирање на овие професии во каталогот на 

занимања, унапредување  на заедничките активности кои ќе придонесат за 

поуспешно организирање и имплементација на континуираната медицинска 

едукација за сестрите, техничарите и акушерките, како и поддршка на проектите 

за нивна едукација и доусовршување. 



 

◼ Соработка со ФЗОМ   

 

 Во соработката со ФЗОМ активностите на Комората беа насочени кон  

преговори во врска со актуелни проблеми со кои се соочуваат докторите во 

работењето и во врска со Анекс - договорите за плаќање на здравствените 

услуги во ПЗЗ, гинекологија, специјалистичко консултативна здравствена 

заштита и лаборатории. 

 Во Комората на почетокот од 2018 година беше остварена работна средба 

со Директорите на ФЗОМ Г-дин Ден Дончев и г-дин Орхан Рамадани каде беше 

разговарано за примарната здравствена заштита: за барањето пациентите да 

избираат ПЗУ, а не доктор, за зголемување на вредноста на бодот на 

капитацијата на матичните доктори, за најавите за приватно јавно партнерство 

во секундарно и терциерно здравство, за пациентите кои се лекуваат во 

странство и сл.... 

 Во втората половина на 2018 година во повеќе наврати делагација на 

Комората во која беа претставници  на Комисијата за  следење на промените во 

здравствениот систем и на повеќе здруженија од примарната здравствена 

заштита (педијатри, гинеколози и лаборатории), преговараа со Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија за Анекс договорите за извршување и 

плаќање на здравствените услуги во примарната здравствена заштита. Фондот и 

докторите низ дискусија се договорија да го бараат најсоодветното решение во 

рамките на законската регулатива и буџетот на  ФЗОМ, за давателите на 

услугите, но пред за корисницитте, односно осигурниците и граѓаните на 

Р.Македонија.  

 Кон крајот на годината Фондот и Лекарската комора на Македонија  

договорија потпишување на анекс за продолжување на постоечките договори со 

избраните лекари, гинеколозите, педијатрите и лабараториите, со примена за 

шест месеци. Се договорија дека ќе се формираат посебни работни групи  кои ќе 

работат на подобрување на договорите и нивни корекции, особено на 

дефинирање и начинот на спроведување на целите, со цел да се подигне нивото 

на превентивна здравствена заштита на населението во Р.Македонија, 

казнената политика, различни поени по возрасни групи за одредени 

специјалности, дежурствата, контролата и сл. Исто така,  беше договорено дека 



ФЗОМ ќе стави мораториум на договорните казни во овој период, освен за 

случаите кога со повредата е сторено кривично дело. 

 Комората помогна при организирањето  на обуките кои ги организираше 

ФЗОМ, а се однесуваа на новините во начинот на упатувањето во примарно, 

секундарно и терциерно ниво.   

 

◼ Средба со Мој термин  

 

 Остварена е средба со преставниците на Мој термин на која се 

разговараше за проблемите со кои докторите се соочуваат при упатувањето, со 

посебен остврт за приоритетниот упат и злоупотребите кои се појавуваат од 

страна на пациентите. Беше објаснето дека се изработуваат нови образци со кои 

ќе се направат корекции на приоритетниот упат и тој ќе се подели на итен упат - 

во ситуации кога станува збор за пациенти кои се наоѓаат во животно 

загрозувачка состојба, кој ќе се користи во рок од  24 часа и упат без термин, кој 

ќе важи само во работно време  со рок од 7 дена само со строго дефинирани 

причини доколку докторот не може да најде редовен термин, а има потреба да 

оствари некое право  како на пример право на боледување, пензија, некоја 

комисија и сл. Образложено беи и неколку новини кои се однесуваат на 

воведување на неколку нови образци –за извешатј на дежурна служба, извештај 

од рурален лекар, образец за обдукција, а за образец за ИМП. Како новина беше 

образложена поделбата на лабараторсиките упати.  

 

◼ Средба со синдикатите за здравство за зголемување на платите на 

докторите од 15 отсто 

 Комората оствари средби и со преставници на Самостојниот синдикат за 

здравство, фармација и социјална заштита и Синдикатот на клинички центар и.. 

на кои беше дискутирано за покачувањето на платите во јавното здравство  со 

зголемување на вредноста на бодот.  ЛКМ  даде целосна подршка во нивните 

заложби за поголемо процентуално покачување на платите на докторите. На 

средбите беше дискутирано и за изнаоѓање на начин со корекцијата на 

покачување на платите во јавниот сектор ќе бидат опфатени и матичните лекари. 

 

◼ Средби со докторите во Одборите на Комората  



 

 Во изминатиот период беа остварени средби со докторите од ОО на ЛКМ 

Карпош 1, ОО на ЛКМ Центар 2, ОО на ЛКМ Крушево и ОО на ЛКМ Крива 

Паланка. На средбите докторите ги изнесоа проблемите со кои се соочуваат во 

остварувањето на здравствената заштита во руралните средини, недостиг на 

специјалисти, правните пречки кои недозволуваат времено ангажирање на 

специјалисти од различни области од другите општини и установи. Докторите 

поради се почестите вербални и физички напади од пациентите бараат да се 

преземат дополнителни мерки и активности со кои ќе им се обезбеди соодветна 

заштита и услови за нормална работа и грижа за здравјето на граѓаните при  

Докторите бараат „олабавување“ на режимот на препишување на лекови и 

овозможување некои препарати за кои сега е задолжително препорака од 

специјалист или супспецијалист да можат да ги препишуваат и матичните 

лекари. Дотолку повеќе што во помалите места ги нема сите специјалности, а 

пациентите не се секогаш во можност да патуваат во најблискиот град каде што 

има доктори од соодветната специјалност. Беше побарано за докторите кои се 

ангажирани на имунизацијата да се организира едукација која би им користела 

во работењето.    

 

◼  Средби со преставници на Светска банка   

 

 Лекарската комора на Македонија оствари неколку средби со преставници 

од тимот на Светска банка кои беа е во функција на техничка асистенција за 

помош за зајакнување на здравствениот систем во земјава, вклучувајќи ја и 

примарната здравствена заштита. Претставниците на асоцијациите од 

примарното здравство посочија дека Р. Македонија се соочува со недостиг, 

односно намалување на бројот на доктори заради пензионирање и иселување во 

странство на младите доктори, неадекватна покриеност на руралните подрачја. 

Како сериозен проблем беше посочена и вредноста на бодот на капитацијата 

која повеќе години не е корегирана иако трошоците се зголемуваат, како и 

преголемото оптоварување со број на прегледи (нема Мој термин и 

партиципација), како и со непостоење на дефиниран пакет на услуги кои ги 

признава Фондот за здравствено осигурување. Системот на финансирање не ги 

признава специјалистите по семејна медицина во примарна здравствена 

заштита, а инвестициите во опремата, просторот и едукацијата главно е товар на 



докторите. На средбата се изнесоа и мислења дека проблеми има и дека, барем 

од финансиски аспект, не е се толку црно, односно може да се функционира. 

Како специфичен проблем беа издвоени т.н. концесионери, односно закупци во 

јавните здравствени установи кои не можат да инвестираат и да ги подобрат 

условите во работ- ните просториите без согласност од јавната установа.       

 

◼ Свечено одбележани 25 години од основањето на ЛКМ  

 Во присуство на голем број гости, меѓу кои академици, ректори, декани на 

медицинските факултети, претставници на Министерството за здравство, на 

Стоматолошката и Фармацевтската комора, на Македонското лекарско друштво, 

на Фондот за здравствено осигурување, на комори од ЗЕВА - асоцијацијата, 

претставници на дипломатскиот кор, меѓународни организации и асоцијации, на 

фармацевтскитe куќи и доктори,  во септември 2017 година  ЛКМ свечано ја 

одбележи 25 годишницата од основањето. 

 Во рамките на свеченоста беше доделено и највисокото признание на 

Лекарската комора на Македонија, Плакетата „Св. Наум Охридски“ за 2016. Оваа 

престижна награда годинава ја доби д-р Дамир Тепшиќ од Самоков - Македонски 

Брод, доктор кој работи во една рурална средина со 24 населени места, во 

планински тешко пристапен терен, кој покрива територија со пречник од околу 80 

километри, 24 часа во текот на денот, согласно потребите на населението, 

односно на сите оние на кои им е потребна лекарска помош.  За долгогодишната 

успешна соработка, Лекарската комора им додели плакети на: Стоматолошката 

комора на Македонија, на Фармацевтската комора на Македонија, Македонското 

лекарско друштво и Алкалоид Ад Скопје. Во рамките на свеченоста, 

благодарници добија и медицинските факултети во земјава, повеќе 

фармацевтски куќи и поединци. 

 Во месец јуни 2018 година Комората го одбележа својот роденден во 

рамките на свеченоста беше доделена и Плакетата „Св. Наум Охридски“ за 2017, 

највисокото признание на Лекарската комора на Македонија. Оваа престижна 

награда годинава ја доби д-р Гафур Мемети, специјалист по општа хирургија од 

Општата болница „Д-р Ферид Мурад“ во Гостивар, а на предлог на неговите 

колеги, односно Одборот на ЛКМ – Гостивар. 

 По повод 26 години од основањето, Лекарската комора на Македонија им 

додели плакети за долгогодишна успешна соработка на Медицинскиот факултет 



при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Факултетот за медицински 

науки, Државниот универзитет во Тетово и на Факултетот за медицински науки 

на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. 

  

◼ Востановена посебна награда "прим. д-р Димитар Ивановски" за 

најдобрите студенти на медицинските факултети во земјава  

 

 По повод јубилејот, 25 години од основањето во 2017година, Лекарската 

комора востанови посебна награда за најдобрите студенти на медицинските 

факултети во земјава. Наградата го носи името на прим. д-р Димитар Ивановски, 

најдобриот студент од првата генерација на Медицинскиот факултет во Скопје, 

кој дипломирал 1953 година. Наградата се состои од вредносен ваучер со кој се 

покриваат трошоците за полагање на стручниот испит.  

 Во 2017година наградата ја добија Невенка Ридова од Медицински 

факултет при УКИМ – Скопје, Резеарта Елези од Факултетот за медицински 

науки на Државен универзитет во Тетово и Надица Стојкова, Факултет за 

медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип. 

 Во 2018 година награда за најдобрите студенти на медицинските 

факултети во земјава. Награда која во исто време е и вредносен ваучер со кој се 

покриваат трошоците за полагање на стручниот испит, добиja: Марија 

Тодоровска, Медицински факултет, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“- Скопје; 

Леандра Кадриу,Факултет за медицински науки, Државен универзитет во Тетово; 

и Анастасија Нацева, Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев“ 

– Штип. Наградите „Д-р Димитар Ивановски“ на најдобрите студенти на 

медицинските факултети во земјава им ги врачи г. Владимир Ивановски, син на 

д-р Димитар Ивановски. 

 

◼ Посета на Лекарската комора на Македонија од нобеловецот д-р 

Ферид Мурад   

 

 Лекарската комора на Македонија на почетокот на 2018 година беше 

посетена од  д-р Ферид Мурад, добитник на Нобеловата награда за медицина и 

физиологија. Тој е роден во 1936 година во Индијана, САД. Има потекло од 

гостиварското село Лакавица, каде бил роден неговиот татко. Автор е на голем 



број научни трудови од областа на клиничката фармакологија. Во чест на 

нобеловецот гостиварската општа болница го носи неговото име.  На д-р Ферид 

Мурад, кој во 1998 година е добитник на Нобелова награда за физиологија и 

медицина, Лекарската комора на Македонија му врачи благодарница за 

промоција на медицината.  

 

Активности на  Комисиите на Комората: 

 

◼ Комисија за стручно медицински прашања својата активност ја насочи 

кон:  

 

✓ Организирање на 14 испитни сесии за полагање на стручен испит за 

докторите на медицина. Разгледани се 511 барања за полагање на стручен 

испит и одобрено полагање на 509 доктор на медицина. Согласно техничките 

можности, полагањата во една сесија се спроведуваа и во повеќе групи, во 

зависност од бројот на пријавените кандидати. За секоја група се формираше 

посебна испитна комисија во која членуваа по 6 доктори и по еден правник и 

формирани се 58 комисии , во кој се ангажирани 348 доктори -испитувачи.   

✓ Разгледување и акредитација на Континуирана медицинска едукација. 

Разгледани повеќе од 320 барања од кои се акредитиран 298 барања за стручни 

активности.; 

✓ Организација и спроведување на обука и проверка на стручни знаења и 

способности на доктори на медицина. Упатени на обука вкупно 67 доктори на 

медицина кои поради одредени причини не ги исполнуваат условите за 

продолжување на лиценца за работа и назначени им се ментори. По проверката 

на стручните знаења и способности се здобиле со лиценца за работа 53 доктор. 

На обука се наоѓаат и чекаат за проверката на знаења уште 14 доктори. 

Формирани се 12 комисии за проверка на стручни знаења и способности на 

докторите на медицина.  

 

◼ Комисијата за етички и правни прашања својата активност ја насочи кон 

: Разгледување на барањата и документацијата за упис во Регистарот на 

докторите при ЛКМ, барањата за обновување, продолжување и замена на 

лиценците, одобрување и нивно издавање. 



✓ Во изминатиот период поднесени се вкупно 4224 барања од доктори, од 

кои 2466 доктори се стекнале со специјалистички лиценци, а 1758 доктори се 

стекнале со лиценца за работа во примарна здравствена заштита.  

✓ Комисијата разгледуваше и постапуваше по барањата од етичка и правна 

природа; Разгледани се вкупно 60  претставки од пациенти, лекари и државни 

органи. Барани се мислења, сугестии и ставови од релевантни институции 

(клиники, болници, здравствени установи и сл.) со цел за мериторно 

постапување и давање на мислење до подносителот на претставката.   

✓ Разгледани се 47 барања за издавање на времени лиценци на доктори 

странски државјани за обука и едукација на наши доктори поднесени до 

здравствени установи.  

✓ Разгледувања на барања и издавање на околу 270 потврди за едукација и 

работа во странство.  

 

◼ Комисија за економски и социјални прашања одржа повеќе состаноци 

на кои се разгледуваше материјалното и финансиско работење на Комората  и 

беа донесени повеќе одлуки. Посебно внимание Комисијата посвети на 

донесувањето на Финансискиот план на Комората и нејзините органи и тела за 

2018 година и разгледувањето на Извештајот за финансиското работење на 

Комората за 2017 год. 

◼ Комисијата за приватно здравство одржа повеќе состаноци на кои се 

разгледуваа повеќе прашања и проблеми во текот од преговорите со ФЗОМ и 

Министерството за здравство во делот на приватното здравство и тоа : 

1.Пациенти на ПЗУ, 2.Усогласување и намалување на казните во приватно 

здравство, 3. Зголемување на висина на капитациониот бод 4. Решавање на 

проблемот при подолготрајни боледувања за доктори во ПЗЗ, 5.Редефинирање 

на превентивни цели. 

 

◼ Комисијата за следење на реформите во здравството на повеќе 

седници големо внимание посвети на разгледувањето и давањето забелешки на 

материјалите и документацијата од работата на подгрупите на Комисијата и тоа:  

  

✓ Група за ПЗЗ одржа неколку состаноци на кои се разгледуваа повеќе 

барања, прашања и проблеми како што  Покачување на вредноста на 



капитациониот бод, Промена на казнената политика на ФЗОМ со намалување на 

казните согласно предлогот на Владата, Исплата на цела капитација за 

матичните доктори, Воведување на стимулација на докторите во ПЗЗ. 

Воведување на партиципација (минимална) за пациентите, Дефинирање на 

основните пакети во ПЗЗ и др.  

✓ Група за СКЗЗ и Група за терциерна здравствена заштита одржа 

неколку состаноци и е расправано за  ДРЏ услугите кои се главен проблем во 

болничката здравствена заштита. Во практиката ДРЏ услугите се само фиктивно 

наведени, а докторите во јавното здравство не се исплаќаат по тие цени, што не 

е случај со докторите кои се вработени во приватните болници каде се 

применува сличен концепт и плаќа според направени здравствени услуги. Се 

побара да се направи измена на пакетот и висината на услугите во ДРЏ по 

примерот на плаќањето во приватните болници. Посебно беше расправано за  

јасно дефинирање на условите и процедурите за оставарување на правото за  

дополнителна дејност. 

 

◼ Комисија за рурален развој  ги разгледуваше прашањата и проблемите 

со кои се соочуваат докторите во руралните амбуланти и тоа :  Се бара 

воведување на стимулацијата од 10 % на капитацијата на ПЗУ, Потреба од 

промена на критериумите  за добивање на статус рурална амбуланта утврдени 

во актите на Фондот, потреба од постоење на подвижни аптеки кои ќе 

функционираат и во руралните предели и сл. Комисијата подготви анонимен 

анкетен лист кој во моментов е испратен до докторите од руралните амбуланти 

со кој треба да се направи сондажа на нивните ставови во врска со проблемите 

со кои се соочуваат во работењето, како и да понудат предлози за нивно 

решавање.  

 

◼ Комисијата за награди ги разгледа пристигнатите предлози за наградата 

“Св. Наум Охридски” од Општинските одбори на Лекарската комора на 

Македонија и донесе одлука за доделување на наградата “Свети Наум Охридски 

“ за 2016 година и за 2017 година 

 

◼ Комисија за управување со Фонд за заемна помош одржа повеќе 

состаноци на кои ги разгледуваа барања за доделување на  финасиска помош на 

доктори кои имаа потреба од финасиски средства заради лекување на тешки 



болести. Комисијата подготвува правен акт  во кој ќе се уредуваат начинот и 

износот на издвоените средства на име солидарен фонд; корисниците, основите 

за користење на финансиски средства од Фондот; постапката за остварување на 

правата и други прашања поврзани со функционирањето на Солидарниот фонд 

на ЛКМ.   

 

◼ Комисија за специјализации и млади доктори одржа повеќе состаноци 

на кои ги разгледуваа повеќе прашања и проблеми со кои се соочуваат 

специјализантите а се однесува на нивниот стстус во општеството. Посебно се 

разговараше за платата за докторите кои се на приватна специјлазиација. 

Комората го препозна проблемот и во преговори со Министерството за 

здравство успеа да се избори докторите кои се на приватна специјлазиација да 

примаат плата. Исто така се бара решавање на статусот на кофинасираните 

специјализации и предлози, мислења и сугестии за измени и дополнувања на 

Законот за здравтсвена заштита во делот кој ги регулира специјализациите и сл.   

  

◼ Списанието Vox Medici во изминатиот период продолжи со својата улога 

на информативно стручно списание од медицинските струка, Издадени се 7 

броја.  

 Наградата за најдобар објавен стручен и научен труд во „Vox medici“ во 

2016 година рамноправно ја поделија трудовите „Климатски промени, феноменот 

на топлотни бранови и здравјето на работниците“ од Ј. Караџинска - 

Бислимовска, Ј. Минов, Д. Мијакоски, С. Столески и М. Спасеновска (Институт за 

медицина на труд на Р.Македонија, СЗО Колаборативен центар - Скопје и СЗО 

Канцеларија – Скопје) и „Тромбофилија кај патолошка бременост“ од д-р Јани 

Ангеловски од Институт за трансфузиона медицина, Скопје. 

 Наградата за најдобар објавен стручен и научен труд во „Vox medici“ во 

201 година не беше доделена. 

◼ Спортски активности  

 

 Комората продолжи да ги подржува спортските активности на докторите 

кои како секции делуваат преку ЛКМ -  шах, стрелаштво, мал фудбал, пинг - понг, 

кошарка и тенис. Во постапка  е формирање на планинарска секција. 

Медицинската тениска асоцијација на Македонија во изминатиот период активно 

партиципираше и на меѓународните натпревари. Комората во 2018 година беше 



домакин на Балканското тениско првенство на доктори. Спортските секции и 

понатаму се отворени за нови членови. 

 

◼ Меѓународна соработка  

Во согласност со програмските цели и задачи на Лекарската комора, како и 

нејзината соработка со сродните меѓународни асоцијации и другите 

професионални организаци, претставници на Комората учествуваа на:  

 1. 24 ЗЕВА симпозиум на лекарските комори од Централна и Источна 

Европа во Љубљана, Р. Словенија на кој  се дискутираше за проблемот со 

насилството врз докторите, специјализациите на докторите и нивната 

компетентност при практикување на процедури во дијагностички и терапевтски 

постапки, лиценцирањето и континуираната медицинска едукација, како и 

примената на протоколите во секојдневната практика. 

 2. Регионална коморска средба во Црна Гора што се одржа кон крајот 

на март 2018 година во Подгорица, која беше фокусирана на „Професионалниот 

статус на лекарите“, „Улогата на лекарската комора во здравствениот систем - 

заеднички проблеми“, „Социо - економскиот статус на лекарите“, како и 

прашањето за „Одливот на лекарите од јавното здравство“. 

 3. Меѓународната научна конференција во организација на Бугарската 

медицинска асоцијација (БМА). во Несебар, Бугарија  на која партиципираа 

еминентни имиња од различни области на медицината од голем број земји, како 

и претставници на  Европска федерација на лекари (FEMS)  и на Постојаниот 

комитет на европските лекари.  Собирот беше фокусиран на  две главни теми – 

„Управување со ризикот во медицинската практика - компликации, пропусти и 

неуспеси“ и „Итност - навременост, достапност и квалитет, како превенција за 

медицински пропусти“. Пред повеќе од 300 доктори и претставници на различни 

медицински асоцијации беа презентирани и стратешки студии, идеи и пристапи 

базирани на медицински факти и достигнувања од различни области, а 

Лекарската комора на Македoнија ја презентираше темата „The Risk Mаnagement 

in the Medical Practice“.  

 



 

 

 

◼ Задачи на Комората во наредниот период 

 

❖ Како професионална асоцијација Комората беше и ќе биде посветена на 

реформите во сите сегменти на здравството и на тоа поле ќе продолжи да ги 

артикулира потребите и барањата на докторите низ  соработка со институциите 

на системот.  

❖ Продолжување на соработката со Министерот за здравство, за 

реализација на започнатите реформи во сите сегменти на здравството.  

❖ Продолжување на активностите во донесувањето на новиот Закон за 

здравствена заштита. 

❖ Продолжување на соработката со Фондот за здравствено осигурување , 

посебно во однос на изготвување на новите Договори за извршување и плаќање 

на здравствените услуги  во примарно, секундарно и терциерно ниво и учество 

во подготовката на Правилникот за казни.  

❖ Интензивирање на активностите за донесување на Законот за докторска 

дејност  

❖ Продолжување на активностите за измени и дополнувања на Статутот на 

Комората 

❖ Да работи на заштита од насилство врз здравствените работници и 

соработници, а особено на создавање на единствена безбедна средина во која 

се даваат здравствени услуги, гарантира сигурна, стручна и квалитетна 

здравствена заштита за пациентите. 

❖ На Комората, поточна на стручната служба, во престојниот период и 

претстои имплементација на новите софтверски решенија и ажурирање на 

базата на податоци во функција на подобрување на квалитетот на работењето. 

Во овој контекст, секако, е и планираното воведување на електронска евиденција 

на бодовите и учеството на докторите на акредитираните стручни активности 

како дел од концептот за континуираната медицинска едукација.  

❖ Активирање на општинските одбори како движечка сила на целокупната 

организација на Комората. Ќе мора да се подобри комуникацијата со членовите. 

До секој член на Комората треба да допре политиката на сопствената 



асоцијација, со директни обраќања до телата или непосредно преку општинските 

одбори  

❖  Продлабочување на веќе воспоствените односи на соработка со сродните 

меѓународни асоцијации и другите асоцијации во земјата и странство. Ова ќе 

обезбеди размена на искуства при трагањето на најдобри решенија. 

  

 

Бр. 02- ________                  Претседател на  

С к о п ј е                 Лекарската комора на Македонија 

         Доц. д-р Калина Гривчева старделова 
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