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ЗДРАВЈЕТО "СЕ    ПЛАЌА" ЗДРАВЈЕТО "СЕ   
СО МЕГА "ШОК"    АФЕРИ!СО МЕГА "ШОК" 

Министерот за 
здравство Имер Селмани 
укажа дека нема да 
дозволи неправилности 
во работењето и 
наплатувањето на 
здравствените услуги и 
партиципацијата, што со 
Законот е забрането. 

Министерот се пофали 
дека новата Управа на 
Клиничкиот центар во 
Скопје во изминатиот 
период го намалила 
долгот од 29 милиони 
евра на 16,5 милиони и 
оти буџетот на Центарот е 
зголемен за 5 проценти во 
однос на лани.

ИМА ЛИ СПАС ЗА      БЕ ЛИТЕ МАНТИЛИ?ИМА ЛИ СПАС ЗА   

Пишува: Mилева ЛАЗОВА

Македонското здравство кола бри -
ра. И покрај обидите на ми нис-
терот за здравство, Имер Сел-

мани, и луѓето околу него да се надмине 
хаосот кој владее по сите здравствени 
установи, сепак од ден на ден сè повеќе 
и повеќе го тресат афери од најразличен 
тип - мито, корупција, политика... Нај све-
жи примери се поткупот и апсењето на 
проф. д-р Дејан Докиќ и запре пасту вач-
киот случај во Кочани кога животот на 
Билјана Стојанова бил ризикуван за 
само 1.000 денари, пари кои некој од 
медицинскиот персонал ги побарал од 
нејзиниот сопруг за да се стави бензин 
во возилото на итна медицинска по-
мош. Пациентката, за помалку од еден 
час, морала да биде префрлена на скоп-
ската Клиника за хируршка интер вен-
ција поради комплицирана бременост, 
времето одминувало, а возилото на ко-
чанската итна медицинска помош не се 
поместувало сè додека Билјаниниот со-
пруг не ги обезбедил парите за бензин. 
Кочанскиот гинеколошки центар ра бо-
ти со двајца доктори специјалисти, кои 
немаа коментар за ова и за другите не-
легални финансиски побарувања од па-

циентите, кои имаат сериозни здрав-
ствени компликации. Следеше екс пре-
сно разрешување на директорот во 
Кочани.

НЕЗАДОВОЛСТВА
Министерот Селмани, покрај мно гу-

те проблеми и шпекулации, настанот го 
искористи за да свика прес-конфе рен-
ција на која, освен што укажа дека нема 

дини работат, купиле или изнајмуваат 
деловен простор, набавиле апаратура, 
а ние на гинеколозите-концесионери 
им издаваме простор по едно евро за 
метар квадратен и опрема која можеби 
не е најдобра, но е во функција. Со тоа 
тие имаат далеку подобра појдовна си-
туација, за разлика од оние гине ко ло зи 
кои почнале сами да работат при ватно. 
Тие треба да се замислат зашто можат 
да ги изгубат пациентите", ги со ветува 
Селмани.

ствено осигурување доколку минис те-
рот Селмани не им излезе во пресрет и 
не ги реши нивните барања, капи та ци-
јата по пациент да изнесува 60 денари. 
Во спротивно тие бараат од Селмани да 
ги врати во консултантско-специја лис-
тичката здравствена заштита каде што й 
припаѓаат. Тие велат дека со здрав стве-
ниот пакет на годишно ниво од 360 де-
нари за секоја пациентка не може да се 
покријат основните гинеколошки тро-
шоци. Но, министерот Селмани смета 
дека ако гинеколозите не се прива ти-
зираат - концесионираат и не склучат 
договор со Фондот, тогаш ќе треба да ја 
преиспита нивната ситуација.

"Многу матични гинеколози со го-

на оние на кои пациентите би им пла-
ќале, заедно со основниот пакет здрав-
ствени услуги, кои се добиваат со здрав-
ственото осигурување. Минис те рот Сел-
мани потенцираше дека во ФЗО веќе се 
прават пресметки за исплата на ка пи та-
циите за јануари и дека наскоро ќе им 
се исплати на сите концесионери кои 
имаат договор со Фондот. Ним веќе им 
е исплатен и паушал во висина од 40.000 
денари, со кој гинеколозите тре ба да ги 
покриваат трошоците во пр вите три 
месеци, кои се третираат како преоден 
период.

Доколку гинеколозите наплатуваат 
за своите услуги, министерот Селмани 
им порача на пациентите да си изберат 

да дозволи неправилности во рабо те-
њето и наплатувањето на здрав стве ни-
те услуги и партиципацијата, што со За-
конот е забрането, говореше и за икс 
други проблеми кои ги кочат здрав-
ствените реформи. 

Истовремено пред Владата протес-
тираа гинеколозите кои велеа дека нема 
да склучат договор со Фондот за здрав-

Во Македонија има 580.000 жени од 
14 до 65 години, а само 160 гинеколози. 
Тоа значи дека сите би можеле да имаат 
по најмалку 4.000 осигуреници, од нос-
но да заработат околу 2.000 евра. Сепак, 
тој појасни дека во иднина не е исклу-
чена можноста да се дефинира пакетот 
на услуги од областа на гинеколошката 
заштита, кои би биле на товар на ФЗО и 

МИНИСТЕРОТ СЕЛМАНИ, ЗАМЕНИК-МИНИСТЕРОТ МИНИСТЕРОТ СЕЛМАНИ, ЗАМЕНИК-МИНИСТЕРОТ 
ЛАЗАРЕВИЌ, ДИРЕКТОРОТ НА КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ЛАЗАРЕВИЌ, ДИРЕКТОРОТ НА КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР 
ГЕОРГИЕВСКИ И ДИРЕКТОРОТ НА ФЗО ТРЕНКОСКИ ГЕОРГИЕВСКИ И ДИРЕКТОРОТ НА ФЗО ТРЕНКОСКИ 
РАБОТАТ СО ПОЛНА ПАРЕАРАБОТАТ СО ПОЛНА ПАРЕА
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ЗДРАВЈЕТО "СЕ    ПЛАЌА" ПЛАЌА" 
СО МЕГА "ШОК"    АФЕРИ! АФЕРИ!

ИМА ЛИ СПАС ЗА      БЕ ЛИТЕ МАНТИЛИ? БЕ ЛИТЕ МАНТИЛИ?
друг гинеколог за матичен лекар.

Тука е и проблемот со лековите. Не-
достигот од лековите на рецепт веш-
тачки се создава, тоа го дозволува мо-
нополската положба на новиот газда на 
аптеките, кој има конфликт на интереси 
зашто воедно има и свои аптеки и ве-
ледрогерија. Вака министерот за здрав-
ство, Имер Селмани, го оправда фактот 
што по петти во месецот ги снемува 
најбараните лекови. Аптеките несоод-
ветно планираат и нарачуваат лекови, 

Скопје ќе има три пати повеќе аптеки 
кои ќе издаваат лекови на рецепт. До-
сега тие се издаваа во 51, а во иднина ќе 
ги има во 137 аптеки, кои ќе треба да 
истакнат налепница дека имаат договор 
со Фондот. Со аптеките ќе се склучи и 
договор за мрежно поврзување, со сис-
тем за набљудување, а од Фондот ќе 
може во секој момент да се види која 
аптека со колку лекови од позитивната 
листа располага. Преку бесплатна ли-
нија граѓаните ќе можат да добијат од-

уште минатата година. Воедно, тој по-
тенцира дека се контролира рабо те-
њето на приватните болници, на при-
мер, во "Филип II" за овие шест месеци 
шест пати инспекторите биле таму. Не-
одамнешната фискализација на Градска 
болница е само прв чекор. По ова ќе се 
фискализираат и Клинички центар, како 
и сите други јавни здравствени органи-
зации. Тоа ќе треба да го направат и 
сите приватни здравствени организа ции. 
Иако Законот е во сила неколку години 
сепак прашање е зошто претходната 
Влада  четири години ништо не напра-
вила за фискализацијата да се реали-
зира и во здравството.

Во однос на тоа дали Кардиохирургија 
"Филип II" ќе добие дополнителна доз-
вола од Министерството за здравство 
за оперирање деца, со оглед дека Фон-
дот за здравство донел одлука за склу-
чување договор, министерот истакна 
дека ставот на институцијата со која тој 
раководи набрзо ќе биде познат. 

"ФЗО донесе условена одлука со која 
бара мислење и од Министерството дали 
да го склучи договорот или не за опе-
рација на срце кај децата. Побарав ин-
формација од Детската клиника и од 
"Филип II". Планирам средби со нивните 
раководни лица за да ги изнесат своите 
ставови. Побарав мислење и од струч-
ните служби на Министерството дали 
треба дополнителна дозвола за деј нос-
 та. Се вршат консултации и со Медицин-
скиот факултет. По ова ќе излеземе со 
стручно мислење, кое ќе биде засно ва-
но на решенијата од Законот за здрав-
ствена заштита и останатите кои ја ре-
гулираат својата сфера", појасни Сел-
мани.

На крај министерот за здравство се 
пофали дека новата Управа на Клинич-
киот центар во Скопје во изминатиот 
период го намалила долгот од 29 ми-
лиони евра на 16,5 милиони и оти бу-
џетот на Центарот е зголемен за 5 про-
центи во однос на лани.

"Новата Управа затекна состојба во 
која од 35 цитостатици, кои се на пози-
тивна листа на клиниките, недостасуваа 
15. Сега нема таков недостиг. Исто така, 
нема ниту еден случај некоја Клиника 
да побарала одреден лек, а Управата на 
Клинички центар и Клиничката аптека 
да не го набавиле", рече министерот.

За поделбата на Клинички центар, 
министерот појасни дека тоа што се 
предлага секоја клиника да има сопс т-
вен буџет и да функционира како по-
себно правно лице, не значи дека кли-
никите ќе бидат поделени, туку само ќе 
се спушти одговорноста од Управата на 
секоја клиника одделно. Тој истакна дека 
заедничка Управа ќе има и по поделбата 
на клиниките, но оти најверојатно со 
неа ќе раководи економист заради по-
успешно менаџирање со парите на оси-
гурениците.

за што, според Селмани, доволно го-
вори и последната контрола која ја на-
правил Фондот за здравствено оси гу-
рување во градските аптеки. Констати-
рана е резерва од околу 40 милиони 
денари. Селмани рече дека уште во ја-
нуари донеле одлука за разбивање на 
монополот и дека таа ќе се реализира. 
Така, 467 аптеки од земјава постепено 
ќе почнат да склучуваат договори за из-
давање бесплатни лекови. Беа презен-
тирани критериумите под кои аптеките 
ќе работат со Фондот, а директорот на 
ФЗО, Тренкоски, најави дека ќе се пре-
испита Правилникот со кој лекарите се 
ограничуваат на издавање четири ре-
цепти годишно за еден пациент. Во 

Македонското здравство колабрира. И покрај обидите на ми-
нистерот за здравство, Имер Селмани, и луѓето околу него да се 
надмине хаосот кој владее по сите здравствени установи, сепак 
од ден на ден сè повеќе и повеќе го тресат афери од најразличен 
тип - мито, корупција, политика...

Проблемот со лековите. Недостигот од лековите на рецепт веш -
тачки се создава, тоа го дозволува монополската положба на но-
виот газда на аптеките, кој има конфликт на интереси зашто во-
едно има и свои аптеки и веледрогерија. Вака министерот за 
здравство, Имер Селмани, го оправда фактот што по петти во 
месецот ги снемува најбараните лекови...

Покрај овие образложенија и ветувања, министерот Селмани 
апелираше до сите здравствени установи до крајот на месецов 
да го заокружат процесот - фискализација...

Во однос на тоа дали Кардиохирургија "Филип II" ќе добие до-
полнителна дозвола од Министерството за здравство за опе ри-
рање деца, со оглед дека Фондот за здравство донел одлука за 
склучување договор, министерот истакна дека ставот на инсти-
туцијата со која тој раководи набрзо ќе биде познат...

Тој истакна дека заедничка Управа ќе има и по поделбата на 
клиниките, но оти најверојатно со неа ќе раководи економист 
заради поуспешно менаџирање со парите на осигурениците...

говор каде можат да го најдат бараниот 
лек. Овој начин на работа треба да поч-
не да функционира од август. Од друга 
страна, пак, Фондот за здравствено оси-
гурување од први мај, за 25 проценти 
ќе го зголеми износот кој ќе биде на-
менет за набавка и за дистрибуција на 
лекови од позитивната листа. Според 
Селмани, со тоа ќе се елиминира ме-
сечниот недостаток и лековите од пози-
тивната листа ќе бидат достапни за гра-
ѓаните. 

ОДЛУКИ
Покрај овие образложенија и ве ту-

вања, министерот Селмани апелираше 
до сите здравствени установи до крајот 
на месецов да го заокружат процесот -
фискализација. Во спротивно, првите 
луѓе на здравствените установи ќе сно-
сат одговорност за непочитувањето на 
оваа законска одредба. Во врска со ин-
формациите во јавноста дека спе ци-
јалната болница за кардиохирургија 
"Филип II" не е фискализирана, Селмани 
одговори дека таа тоа го направила 


