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Дата: 22.05.2014 

ИЗВЕСТУВАЊЕ   

За учество на ФЗОМ на 27-тото советување на правниците од здравството на 

Република Македонија  

 

„Ефектите од воведените електронски услуги во ФЗОМ“, е тема на излагањето на 

директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева Змејкова на 27-тото по ред советување 

на правниците од здравството на Република Македонија. Советувањето е во 

организација на  Здружението на правници од здравството на Република Македонија. 

Овој стручен собир се одржува во хотел Инекс Дрим во Струга, од 22 – 24 мај 2014 

година и на него покрај правници, директори на здравствени установи, економисти, 

доктори, административни работници членови на синдикати, членови на управни 

одбори, членови на комисии на јавни набавки и други заинтересирани лица, 

учествуваат и стручни лица од Фондот за здравствено осигурување на Македонија кои 

ги презентираат новините во медицинската рехабилитација како и продолженото 

болничко лекување и олеснувањата во начинот на упатување на пациентите на 

повисоко ниво на здравствена заштита.  

              

Како што истакна директорката Парнарџиева Змејкова, бенефитот од 

имплементирањето на електронските услуги на Фондот е огромен и претставува 

вистинско олеснување, како за осигурениците и матичните лекари, така и за 

здравствените установи, но и за фирмите. Со овие електронски услуги Македонија е 

лидер во регионот во електорнското работење. 

ФЗОМ со својот електронски систем овозможува повеќе од 30 е-услуги за 

осигурениците, здравствените установи и фирмите: 
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 За осигурени лица  

– пристап до податоци за личното осигурување и осигурување на нивните 

членови 

– податоци за избраните лекари од општа медицина, гинеколози и 

стоматолози за себе и членовите помлади од 14 години 

 За здравствените установи  

• можност за проверка на валидност на здравствено осигурување за 

граѓаните кои ги користат здравствените услуги 

• дигитално (електронско) потпишување на Договори со Фондот  

• е-фактури 

 За матичните лекари од општа медицина, гинекологија и стоматологија 

– електронска промена/избор на матичен лекар од општа пракса, 

гинекологија и стоматологија 

– добивање на разни прегледи за актвини/неактивни пациенти,  

– Прегледи на пациенти кои се одјавиле од кај нив за одреден период 

– Останати податоци поврзани со договорот со Фондот 

 За фирмите:  

– можност за електронска пријава во здравствено осигурување на вработени 

лица,  

– пријава и одјава во ЗО на нивни членови 

Придобивки за граѓаните  

 пријава во здравствено осигурување во канцелариите наместо на шалтерите на 

Фондот 

 нема временско ограничување, порталот е достапен 24/7 

 брз електронски пристап до податоците 

 ефикасни и поевтини услуги 

 транспарентност 

 пријателски, едноставни, достапни и сигурни услуги во секое време и насекаде 

Придобивки за Фондот 

 Зголемување на внатрешната ефикасност 

 Побрза размена на податоци меѓу јавните институции (АВРМ, ПИОМ, УЈП...) 

Финансиски заштеди на средства од воведувањето на е-услугите 

 За Фондот (за една година) заштеда од 550.000 евра 

 За фирмите , здравствените установи и осигурениците поштеденеи се од 30.000 

посети во ФЗОМ – а на годишно ниво заштеда во бензин од 1.0800.000 евра. 

 


