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Дата: 06.02.2012 

СООПШТЕНИЕ 

Преговори со ЈЗУ за 2012 година 
 

ФЗОМ ги започна преговорите со сите 112 ЈЗУ за договорните надоместоци (буџети) за 2012 
година.  За прв пат, во интерес на граѓаните при формирање на надоместоците во предвид ќе бидат 
земени мислењата од здруженијата на пациенти и поплаките/пофалбите на  осигурениците за ЈЗУ 
доставени преку подрачните служби на ФЗОМ. 

 
Менаџерските тимови  на секое ЈЗУ поединечно ќе треба пред ФЗОМ да го претстави своето 

работење во изминатите години преку:  

- Програми за нови методи и техники за испитување и лекување согласно новата медицинска 
опрема;  

- Заштеди во намалените единствени цени на лекови и тендер цени на лекови;  

- Вид и обем на здравствени услуги во 2011 и планот за 2012 година; Реализација на 
специфичниот план по вид и обем на здравствени услуги (условен буџет); 

- Рефундации на средства на осигуреници поради немање на на лекови, медицински 
потрошен материјал и превоз за дијализа;  

- Изработени протоколи и клинички патеки согласно договорот за 2011 година;  

- Ефектите од новиот начин на упатување(зголемување/намалување на број на пациенти;  

- Предлози на здруженијата на пациенти; 

- Претставки од осигурениците по кои Фондот постапил; 

- Поплаките/пофалбите на осигурениците за ЈЗУ доставени преку подрачните служби на 
ФЗОМ; 

- Обезбедување на дијализа за лицата заболени од бубрежна инсуфициенција и соодветна 
медицинска грижа за лицата на дијализа со хепатит Ц; 

- Наодите од финансиските и медицинските контроли; Изречени договорни казни од ФЗОМ;  

- Преземени мерки во внатрешната организација за лекарите кои не ги почитуваат правилата и 
стандардите;  

- Предлози за административно растоварување и подобрување на административната работа;  

- Коефициент на издадени предлози за  боледувања од специјалисти од ЈЗУ спрема број на 
осигуреници на подрачјето;  

- Коефициент на препишани ортопедски помагала од специјалиси од ЈЗУ спрема број на 
осигуреници на подрачјето;  

-  
ФЗОМ се надева дека преку овие индикатори за работењето на Јавните здравствени установи ќе 

востанови реални надоместоци со кои ќе се овозможи пружање на здравствени услуги од 
специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита спрема потребите на населението од 
подрачјето кое го покрива ЈЗУ. 

         
           ФЗОМ 

 


