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ПРОЕКТ ЗА АВТОМАТСКА ОБРАБОТКА НА РЕЦЕПТЕН ОБРАЗЕЦ

ЗДРАВСТВО
ЗДРАВСТВО

ФАРМАЦЕВТСКО ДОСИЕ 
ЗА СЕКОЈ ЛЕКАР И СЕКОЈ 

ОСИГУРЕНИК

Проектот овозможува да се при ме-
нуваат и бар кодови на здравствените 
установи во кои работат лекарите, ка-
ко и двослојни бандероли за лековите 
од Позитивната листа и бандероли за 
сите увезени лекови во Република Ма-
кедонија, со кои ќе се следи легалноста 
на увезените лекови и нивниот ква-
литет.

Паралелно со имплементацијата на 
проектното решение во тек се повеќе 
обуки за подрачните единици на Фон-
дот, лекарите, веледрогериите, апте-
ките и за вработените во Минис терс-
твото за здравство.

Министерството за 
здрав ство на Ре пуб-
лика Маке до нија, во 

соработка со Аме ри канската 
агенција за меѓу на роден раз-
вој (УСАИД), го про  мовираше 
новиот електрон ски систем 
за следење на препишу ва-
ње то и изда вање то лекови на 
рецепт. Станува збор за сис-
темско решение, со кое се 
опфатени сите учес ници во 
системот на препи шување и  
издавање ле кови на ре цепт: 
Министерс твото за здрав-
ство, Фондот за здравствено 
осигурување, аптеките, Лекар-
ската и Стома толошката ко мо-
ра, здравс тве ните установи и 

лекарите. Па ралелно со им-
пле мен таци јата на проект но-
то решение во тек се повеќе 
обуки за подрачните единици 
на Фон дот, лекарите, веледро-
герии те, аптеките и за вра-
ботените во Министерството 
за здрав ство.

РЕШЕНИЕ

Идејата за изготвување на 
проектното решение произ-
легла од анализата на реал-
ната состојба и споделеното 
искуство со колегите од зем-
јите на Европската унија. 

"Со реализацијата на овој 
проект ќе добиеме компле-
ментарен и интегриран сис-
тем на информации, кој ќе ги 
поврзе главните чинители во 
областа на препишувањето 
и на издавањето лекови. Тој 
ќе ни овозможи аналитичко 
следење на примената на 

Упатствата во препишу вање-
то на лековите, почитувањето 
на легислативата при увозот 
и издавањето на лековите, 
како и при потрошувачката 
на лекови. Системот, исто та-

ка, ќе овозможи подобро пла-
нирање и алокација на сред-
ства за обезбедување на пот-
ребната медикаментозна те-
рапија во Македонија. За таа 
цел проектот предвидува при-

мена на бар кодови за секој 
лекар, независно дали е из-
бран лекар или е специјалист, 
односно субспецијалист. Со 
бар кодовите ќе се креира 
таканаречено фармацевтско 
досие за секој лекар, од кое 
ќе може да се следи рацио-
налноста во препишувањето 
на лекови. Проектот пред ви-
дува и примена на бар кодо-
ви за осигурениците и на 
здравствените установи во 
кои работат лекарите, како и 
двослојни бандероли за сите 
увезени лекови во Република 
Македонија", изјави проф. 
д-р Владимир Димов, ми нис-
тер за здравство.

КОНТРОЛА

"Новата е-здравство апли ка  -
ција ќе му овозможи на здрав-
ствениот систем да го уна пре-
ди процесот на пре пишување 
и на издавање ле кови и да ја 
елиминира мож носта за зло-
употреба на здрав ствениот де-
нар, како и мож носта за про-
дажба на неле гално увезени 
лекови", наве дува господин 
Дик Голдман, директор на 
мисијата на УСАИД.

Овој проект ќе овозможи 
следење на севкупната пот-
рошувачка на лекови, кои се 
препишуваат, самостојно или 
по препорака, на рецепт, ка-
ко и следење на препишу ва-
њето, согласно упатствата за 
практикување медицина зас-
нована на докази. Проектот 
се надоврзува на воведу ва-
њето на Упатствата за прак-
тикување медицина, бази ра-
на на докази, со што целосно 
се заокружува системот за 
електронско следење на пре-
пишувањето и на издавањето 
лекови на рецепт.


