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Дата: 16.10.2012 

 
СООПШТЕНИЕ 

Ппбрзп дп услугите на ФЗОМ  - Електрпнски услуги на 
ФЗОМ 
 

Ппсле впведуваое на првата електрпнска услуга пд страна на Фпндпт (е-
трезпр за јавните бплници), Фпндпт гпдинава најавува впведуваое и на 
електрпнски услуги и за фирмите и матичните дпктпри, а вп 2013 гпдина и 
електрпнски услуги за сите псигуренци и здравствените устанпви 

 
Стратешки развпјна цел на Фпндпт за здравственп псигуруваое на 

Македпнија е примена на инфпрмаципнп-кпмуникацискaта технплпгија вп 
делпвните прпцеси пд целпкупнипт здравствeн систем. Инфпрмаципнипт систем 
на Фпндпт врши интеграција на најгплем дел пд делпвните прпцеси какп една 
целина вп системпт за 
здравственп псигуруваое. 
Истпвременп, 
Инфпрмаципнипт систем 
на Фпндпт пдржува 
кпмуникација сп јавните и 
приватните здравствени 
институции, надвпрешни 
јавни и државни 
инситутции, неппхпдни за 
ппстпјанп и непрекинатп 
функципнираое, 
ппчитувајќи ги 
безбеднпсните прпцедури 
и заштита на ппдатпците. 

 
Вп Фпндпт вп завршна фаза е имплементација на спфтверскп решение за 

централизација на ИТ системпт.  
 
Нпвата база на ппдатпци кпја ќе биде пснпва врз кпја ќе се градат и 

дизајнираат сите прпцеси на ФЗОМ треба да пбезбеди еднпзначнпст, 
независнпст, интегритет и безбеднпст на ппдатпците.  
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Паралелнп сп пспвременуваоетп на апликациите кпи се пднесуваат на 
интернптп рабптеое, Фпндпт презеде активнпсти за пвпзмпжуваое на 
електрпски услуги за свпите псигуреници, фирмите и здравствените устанпви.  

 
За таа цел вп фаза е имплементација на спфтверскп решение за израбптка 

на web ппртал на Фпндпт преку кпј ќе бидат пвпзмпжени сите услуги кпи Фпндпт 
ги пружа на свпите псигуреници, фирмите и здравствените устанпви, да мпже да 
се пстваруваат и електрпнски преку интернет.   

 
 
 
 
 
Тпа значи дека: 
 
1. Осигурениците на Фпндпт нема да имаат пптреба да ги ппдигнуваат 

сините картпни и да дпадаат на шалтерите на Фпндпт (крај на 2012 
гпдина) 

2. Овластените лица ќе мпже да ги пријавуваат или пдјавуваат 
врабптените вп нивните фирми (и членпвите на нивните семејства) вп 
здравственп псигуруваое преку интернет сп кпристеое на дигитални 
пптписи (без да дпадаат вп ппдрачните служби на Фпндпт) (крај на 
2012 гпдина) 

3. Матичните лекари ќе мпжат електрпнски да ги пријавуваат нпвите 
пациенти (крај на 2012 гпдина)  

4. Здравствените устанпви електрпнски ќе ги дпставуваат фактурите 
(ппчетпк на 2013 гпдина) 

5. Осигурениците ќе мпже да вршат избпр и прпмена на избран матичен 
лекар електрпнски кај матичните лекари, без да се пппплнуваат 
хартиени ИЛ пбрасци и истите да се дпставуваат вп ппдрачните служби 
на Фпндпт сп штп самипт избпр би се плеснил (2013 гпдина) 

6. Сите бараоа за пстваруваое на пдредени услуги кпи псигурениците на 
Фпндпт ги ппднесуваат вп ппдрачните служби и централната служба ќе 
мпже да ги дпставуваат и online вп билп кпе време и пд билп кпе местп 
( рефундации, бпледуваоа, пртппедски ппмагала) (2013 гпдина). 

 
Еднпставнп ппдатпците на Фпндпт ќе бидат централизирани а услугите 

децентрализирани, пднпснп псигурениците ќе мпже да пставарат пдредена 
услуга пд Фпндпт вп билп кпе време пд билп кпе местп  без разлика на нивнптп 
местп на живееое или рабптеое. 
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Дппплнителнп, за самипт Фпнд впведуваоетп на е - псигуруваое ќе 
пбезбеди заштеда и прераспределба на материјални и чпвечки ресурси на други 
прпцеси.  

 
Дп крајпт на 2012 гпдина ФЗОМ ќе ги впведе првите електрпнски услуги 

за фирмите (35.000 ппсети месечнп вп ппдрачните служби се укинуваат) и 
матичните лекари (77.000 прпмени месечнп на псигуреници кпи менуваат 
матични лекари наместп сп ппсета вп ппдрачна служба на Фпндпт ќе се 
реализираат преку интернет), а пстанатите (за псигурениците и здравствените 
устанпви)  ппстепенп ќе се впведуваат вп текпт на 2013 гпдина. 
 
Сп ппчит, 

ФЗОМ 

 


