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Обелоденети имињата 
на в.д. директорите на 
здравствените установи 
кои се назначени со 
одлука на Владата.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА 
К ЛИНИЧКИ ЦЕНТАРК ЛИНИЧКИ ЦЕНТАР

Што ли се случува во Клиничкиот 
центар каде постојано се слева 
река луѓе, барајќи лек за својот 

здравствен проблем? Паника меѓу док то-
рите, а пациентите...! Се случува дол го на-
јавуваната поделба на "Клинички" на 30 
одделни клиники, кои ќе функционираат 
како посебни здравствени установи. Иако 
голем број доктори се противеа на транс-
формацијата, бидејќи се сомневаат дека 
таа ќе доведе одредени клиники до бан-
крот, сепак Владата не се откажа од иде-
јата за нивно осамостојување. Веќе име-
нуваше 30 в.д. директори на клиниките, а 
целата постапка на трансформација ќе за-
врши откако ќе се формализираат сите 
процедури. За претседател на комисијата 
за трансформација беше назначен Сашко 
Кедев, кој во изминатите месеци го во-
деше целиот проект.

"Во наредниот период секоја клиника 
треба да донесе статут, да се распишат 
конкурси за избор на по двајца директори 
на клиниките и потоа ќе се формираат уп-
равните одбори", информираше влади-
ниот портпарол Ивица Боцевски. 

Тој нагласи дека дотогаш Борче Геор-

гиевски останува директор на Клинички 
центар, кој ќе функционира како целина.

Досегашните директори на клиниките 
за пулмологија, хематологија, токсико ло-
гија, ортопедија, онкологија, дигестивна 
хирургија, клиничка биохемија, за детски 
болести, беа разрешени од функцијата на 
владина седница и на нивно место беа 
поставени нови в.д. директори. На ЈЗУ 
Институтот за клиничка биохемија, Ангел 
Митревски, на ЈЗУ Клиника за хемато ло-
гија е именувана Лидија Чевревска, на 
Институтот за радиотерапија и онкологија 
е именувана Наталија Петрушевска, а Деса 
Димитриевска е именувана во Клиниката 
за пулмологија и алергологија. На Кли ни-
ката за детски болести е именуван Ацо 
Костовски, а на Клиниката за токсико ло-
гија, Андон Чибишев. На Клиниката за ди-
гестивна хирургија е именуван Никола 
Јан куловски, на Клиниката за ортопедски 
болести Ѓорѓи Зафировски. 

Новитет во сè ова е што со разре шу ва-
њето на Караџов и на Пановски НСДП ги 
изгуби директорите во Клинички центар. 
Од Владата демантираат дека се работи 
за партиски пресметки и велат дека сме-
нувањата се резултат исклучително на до-
сегашната работа на директорите и на 
нивните менаџерски способности. 

Но  ви те в.д. директори ќе останат на 
функција додека не бидат распишани кон-
курси за избор на директори со положен 
менаџерски курс. Тоа ќе се случи по тран-
сформацијата на Клинички центар. На-
редните денови клиниките треба да се 
регистрираат како посебни правни суб-
јекти и да формираат свои управни од-
бори. 

Оттука може да се констатира дека 
поранешните в.д. директори кратко й се 
радуваа на директорската фотелја, а кол-
ку време ќе им биде удобна на новите 
времето ќе покаже!

Според економската 
проценка на ФЗОМ, на 
годишно ниво, за 
проширената позитивна 
листа на лекови ќе се 
издвојуваат од шест до 
седум милиони евра. 

СЕ РАСПАРЧУВА СЕ РАСПАРЧУВА 
НАЈГОЛЕМАТА НАЈГОЛЕМАТА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗДРАВСТВЕНА 

УСТАНОВАУСТАНОВА

КОНЕЧНО НОВА КОНЕЧНО НОВА 
ПОЗИТИВНА ЛИСТАПОЗИТИВНА ЛИСТА

ЛЕКОВИ НАМЕНЕТИ ЗА ЛЕКОВИ НАМЕНЕТИ ЗА 
ПОШИРОК ДИЈАПАЗОН ПОШИРОК ДИЈАПАЗОН 

НА БОЛНИНА БОЛНИ
Клиниката за детски болести. Новата лис-
та ќе го чини Фондот од шест до седум 
милиони евра годишно. Лековите ќе би-
дат вклучени во меѓународниот тендер за 
лекови, чија прва фаза неодамна е завр-
шена. Министерот Селмани не можеше да 
потврди кога ќе заврши целата постапка 
за тендерот и кога новите лекови ќе бидат 
достапни за болните. Во иднина Пози тив-
ната листа континуирано ќе се проширува 
и надополнува, во согласност со најно ви-
те медицински достигнувања и според 
финансиските можности на ФЗОМ.

торите, на листата се најдоа и антиде пре-
сиви, имуносупресиви, лекови за транс-
плантирани органи, за вештачко опло ду-
вање, за кардиоваскуларни заболувања, 
како и нова палета современи анти био-
тици.

Во новата Позитивна листа се вклучени 
56 нови лекови (односно генерики), од 
кои 80 проценти се болнички, а 20 про-
центи се амбулантски лекови наменети 
за: третман на деца со цистична фиброза 
и цитостатици за деца, со што се затвора 
проблемот за набавка на овие лекови на 

По долги подготовки и очекувања 
министерот за здравство Имер Сел-
мани конечно даде согласност на 

одлуката на УО на ФЗОМ за усвојување на 
новата Позитивна листа на лекови, кои 
паѓаат на товар на Фондот. На неа се нао-
ѓаат нови 56 препарати, кои ќе добијат 
болните од цистична фиброза, од Паркин-
сонова болест и од остеопороза. На но ва-
та листа на лекови ќе се најдат цито ста-
тици за деца, за канцер на дојка и на про-
стата, како и лекови за лица кои пре жи-
веале мозочен удар. По предлог на док-


