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СООПШТЕНИЕ 
 

Реализирани активности на ФЗОМ за 2012 година 
 

Фпндпт за здрaвственп псигуруваое на Република Македпнија ја прпдплжува традицијата да 
ппдгптви ретрпспектива за свпетп рабптеое за гпдината кпја измина и да ја дпстави истата на 
увид на јавнпста.  
 

  
 
 
Струшните служби вп ФЗОМ вп 2012 гпдина беа пред се впдени пд прпектите, задашите и целите 
кпи ја спшинуваа Прпграмата за рабпта на ФЗОМ за 2012 гпдина. Вп целипт тпј изминат перипд 
имаще и дппплнитени активнпсти кпи беще пптребнп да се срабптат ппради измени на закпнска 
регулатива, креираое на кприсни алатки за ппгплема дпстапнпст, транспарентнпст и плеснуваоа 
вп пстваруваое на правата за псигурениците, какп и креираое на квалитетни партнерски пднпси 
сп давателите на здравствените услуги вп нащата држава.  
 
Би сакале да укажеме на резултатите кпи ги ппстигнавме вп нащетп рабптеое вп 2012 гпдина. Вп 
Прпграмата на ФЗОМ за 2012 гпдина беа спдржани вкупнп 296 прпекти пд кпи 141 прпект се 
кпнтинуирана активнпст, а пстанатите 155 беа испланирани на кратки рпкпви. Од планираните 
активнпсти кпи имаа пдредена временска рамка, самп 11 прпекти пстанаа да се дпврщат вп 2013  
щтп гледанп вп прпценти претставува над 95% успещнпст вп рабптеоетп.  
 
Активнпстите кпи ја пдбележија 2012 гпдина: 

 
- Отвпрени се истурени канцеларии за пптребите на псигурениците на град Скппје вп 

Драшевп и Дпрше Петрпв  
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- Прпмпвирана е услугата “мпе псигуруваое, мпј дпктпр”,  преку ппставуваое на директен 
линк на интернет страницата на ФЗОМ  

- Заврщена е првата фаза пд Централизацијата на инфпрмаципнипт систем на Фпндпт шија 
пснпвна цел е да мпже сите ппдатпци и сите делпвни прпцеси на Фпндпт да бидат 
ппставени  вп една централизирана база, щтп ппнатаму знаши автпматскп дпбиваое на 
ппдатпците и пд пстанатите институции (какп: УЈП, фпндпт на ПИОМ, АВРМ)  пп 
електрпнски пат. Централизиранипт систем на ФЗОМ истпвременп пвпзмпжува 
пстваруваое на правата пд здравственп псигуруваое вп билп кпја ппдрашна служба на 
ФЗОМ, наместп какп дпсега псигуреникпт да мпра да ги пстварува правата самп вп пнаа 
ппдрашна служба каде живее т.е. рабпти.  

- Откакп се впведе Трезпрпт, ФЗОМ стана ппсебен нпсител на платнипт прпмет за ЈЗУ, и вп 
таа наспка се направи ущте еден шекпр за целпсна мпдернизација на трезпрскптп 
рабптеое така щтп на 8 пктпмври ФЗОМ гп впведе Е-Трезор (e-banking) пднпснп 
електрпнскп ппднесуваое на налпзите за плаќаое преку web апликација/интернет пд 
страна на ЈЗУ. 

- Ревидирани се 52 цени и усвпени 6 референтни цени за нпви здравствени услуги кпи се 
пднесуваат на бплнишка здравствена защтита за акутни слушаи.  

- Впведени се 4 нпви дппплнителни ДСГ групи (здравствени услуги) за имплантација на 
срцев пејсмејкер сп хирурщкп ппставуваое на електрпда, кардиптпракални/васкуларни 
прпцедури на деца дп 10 гпдини, кардијалнп електрпфизиплпщкп испитуваое сп 
радипфреквентна аблација и кардијалнп електрпфизиплпщкп испитуваое 

- Впведенп е пстваруваое на специфишен вид и пбем кпј директнп е ппврзан сп изнпспт на 
дпгпвпренипт надпместпк за вид и пбем на здравствени услуги пд специфишнипт план. Сп 
пва се пбезбедуваат лекпви и здравствени услуги на псигурениците/пациентите кпи имаат 
специфишни забплуваоа какп щтп се, мултиплекс склерпза, цистишна фибрпза, хпрмпн за 
раст, хрпнишна миелпидна леукемија, транстплантација на бубрези и кпскена срцевина, 
трансплантации кај деца. 

- Направени се ппсети и анкети вп прдинации и аптеки пд примарна защтита, а вп врска сп 
пешатенипт рецептен пбразец на ФЗОМ кпј се применува пд 1 јули 2011 и рецептнипт 
пбразец кпј се применува пд 1 декември 2011г. и дпбиените резултатите пд 
истражуваоетп ппкажаа дека времетп пптребнп за пбрабптка и издаваое на лек на рецепт 
вп аптеките е намаленп  кај 72% пд испитаниците, а истпвременп и двпјнп е намален и 
брпјпт на псигуреници вратени за кпрекција на рецепт кај избран лекар.   
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Меначментпт на ФЗОМ сака да им се заблагпдари на сите врабптени за влпжената ппсветенпст вп 
рабптеоетп за ппдигнуваое на квалитетпт на рабпта на институцијата вп изминатата гпдина. 

 
Детални инфпрмации за активнпстите кпи ја пдбележаа 2012 гпдина на веб станата на Фпндпт 
www.fzo.org.mk вп најнпвипт инфп билтен.  

 
 
Сп ппшит, 
ФЗОМ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.fzo.org.mk/

