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Предмет: Известување до избраните лекари  
 
Почитувани, 
 
При контрола на реализираните цели за 2017 година кај избраните лекари од дејноста општа медицина 
контролорите од ФЗОМ се соочуваат со потешкотии и пречки во поглед на обезбедување на веродостојни и 
прецизни податоци за планирани цели за: 
-“Едукација на сите хронично болни осигуреници од дијабет“ 
-“Едукација на сите хронични болни осигуреници од бубрежни заболувања“ и  
-“Едукација на сите хронични болни осигуреници од кардиоваскуларни заболувања“. 
 
Неможноста да се потврди правилното планирање кај овие цели ја доведува во прашање и нивната реализација, 
односно нивното пресметување и натамошна исплата. 
 
При контрола на планирани и реализирани цели за горенаведените заболувања најчести наоди со кои се соочуваат 
контролорите се: 
 

 Наведените цели во прегледот за 2017 година се планирани и рализирани со број на осигуреници „0“, а за 
истите цели во прегледот за 2016 година се евидентирани број на осигуреници поголеми од „0“. Истите  не 
претставуваат 50% за една година од циклусот за хроничните болни, кои се предмет за реализирање на 
едукација што не е согласно Упатството за контрола на цели. 

 Наведените цели во прегледот за 2017 година се планирани и рализирани со број на осигуреници помал во 
однос на бројот на осигуреници за истите цели во прегледот за 2016 година.  Истите не претставуваат 50% за 
една година од циклусот за хроничните болни, кои се предмет за реализирање на едукација што не е 
согласно Упатството за контрола на цели. 

 Наведените цели во прегледот за 2017 година се планирани и рализирани  со број на осигуреници 
различен од бројот на осигуреници евидентиран во прегледот за 2016 година. Истите цели во прегледот за 
вкупниот број на осигурени лица за  двегодишниот циклус  2016 и 2017 година се не совпаѓа со прегледот 
на вкупно хронични болни  осигуреници од соодветното ПЗУ. 
 

Согласно горенаведеното, се задолжуваат избраните лекари од дејноста општа медицина да се обратат кај своите 
програмерски куќи  во рок од 20 дена (сметано од денот на објавата на оваа нотификација) да извршат проверка на 
сите хронично болни осигуреници кои требало да бидат опфатени со планот и реализацијата на овие цели. Врз 
основа на тоа доколку има потреба  истите треба да направат повторно репланирање на целите за 2017 година 
имајќи ги во предвид и податоците кои биле користени за 2016 година. 
Консолидираните податоци за хронично болните осигуреници ќе бидат користени за планирање на целите за 
хронично болните осигуреници за првата година од третиот циклус , односно за 2018 година.  
Ова задолжение се однесува и за оние избрани лекари  кај кои веќе се извршени контролите и се изготвени 
записници како и за избраните лекари кај кои претстојат контроли на целите. 
По потреба Фондот ќе врши повторни контроли со констатирани несоодветствување во бројот на планирани и 
реализирани осигуреници кај избраните лекари кај кои веќе се изготвени записници за 2017 години. 
Доколку се обезбедат податоци и пред рокот од 20 дена избраните лекари можат да ги известат соодветните 
подрачни служби на Фондот. 
По истекот на дадениот рок од 20 дена контролите ќе продолжат, а во случај контролорите повторно да 
констатираат неконсолидирани и некорегирани планирани цели, во записниците ќе се евидентира дека целите за 
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трите хронични заболување не се правилно планирани и не ќе може да се утврди  нивното реализирање што значи 
дека нема да се признааат и исплатат. 

 


