
И З В Е С Т У В А Њ Е 

Почитувани колеги,  

Денес 12.10.2017 година во просториите на Министерството за здравство се одржа состанок  на кој 
учествуваа претставници од Министерството, работната група која работи на новиот Закон за 
Здравствена Заштита, претставник од ФЗОМ, претставници на ЗЛОМ СМ и претставници на 
ЗПЛРМ.  

Министерството за здравство беше претставено од Државниот Секретар за здравство,  службата на 
министерството, како и групата која е задолжена за изготвување на предлог Закон за Здравствена 
Заштита кој ке го замени постојниот. ЗЛОМ СМ беше претставувано од претседателката д-р 
Катерина Ковачевиќ, и потпретседателите д-р Љупчо Захариев и д-р Ванчо Апостоловски.  

На средбата се разгледаа предлозите кој беа доставени  од страна на ЗЛОМ СМ и на ЗПЛРМ. 
Средбата беше многу конструктивна и траеше од 14 и 30 часот до 17 часот.  

Нашите предлози беа целосно елаборирани од страна на претставниците и во печатена форма 
повторно доставени до Министерството овој пат директно на работната група која го подготвува 
новиот Закон. Повторно се афирмираше значењето на семејниот лекар во системот на Примарна 
здравствена заштита и предностите кој тој ги носи но и потребните законски измени за целосна 
имплементација на знаењата и на теренот кај пациентите. Листата на услуги за Семејна медицина 
која ЗЛОМ СМ ја изготви во соработка со катедрата за семејна медицина беше повторно дадена и 
се инсистираше на нејзино најбрзо прифакање и вметнување во Правилникот на Министерството 
за здравство. Достоинството на лекарот и неговата улога во здравствениот систем исто така беше 
предмет на разговорот, нешто кое и писмено е доставено до Министерството 

Компетенциите на семејниот лекар  и она што сегашните законски рамки го дозволуваат и она што 
треба и мора да биде семејниот ( матичниот) лекар се императив за решавање и ние како ЗЛОМ 
СМ цврсто стоиме на ставот дека она што е совладано како клинички вестини и знаења мора да 
бидат овозможени со законски решенија за доброто на сите, на пациентите,на лекарите и  на 
системот. 

Се отворија теми и за роковите за кои треба да се заврши со специјализацијата по семејна 
медицина каде ние инсистиравме на конкретни рокови за да завршат дезинформациите на таа тема  
Добивме потврден  одговор дека специјализацијата по  семејна медицина продолжува  и дека со 
правилникот на МЗ сеуште  како краен рок е ставена  2020 година но се остави можност да се 
разговара за оние колеги кои се специјалисти педијатри специјалисти  по општа медицина или 
трудова медицина а имаат подолг стаж и години да се најде некое преодно решение . Се 
разговараше и за пациенти на ПЗУ и како тоа да се реши законски за кое имаме дадено конкретни 
предлози, за воведување на заменски матичен лекар при потреби на едукации, студиски престои, 
боледувања, годишни одмори и слично за кое од страна на МЗ има позитивно мислење. Се 
отворија и теми за начин на плакање на нашите услуги но не препратија до ФЗОМ бидејки тие се 
оние кој ги пла}аат нашите услуги. Од наша страна беше побарана и поддршка од МЗ, во вид на 
медиумска поддршка, за закажување на прегледи и кај матичниот лекар и почитување на времето 
на лекарот и на другите пациенти. Секој има право на квалитетна здравствена заштита. Во врска 
со  нашите предлози за подобрување на Мој Термин воглавно има позитивна реакција и сме на 
слично мислење за многу актуелни проблеми со закажувањето и почитувањето на термините и 
решенијата на истите се скоро идентицни. За колегите Закупци на простор во ЈЗУ се побара да се 
склучуваат договорите со ПЗУ со цел да се избегне досегашната практика со пензионирање на 



докторот закупец да се затвори тоа ПЗУ. Сите работи беа добро презентирани и се надеваме дека ке 
имаме позитивни исчекори барем за она кое реално е потребно и спроведливо на краток рок.  

Состанокот траеше два и пол часа и остана договорот да не биде последен туку еден од многуте со 
цел да се направи квалитетен Закон за здравствена заштита по кој понатаму треба да се 
синхронизират и другите закони.  


