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СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА 
 

Учество на ФЗОМ на петиот регионален форум на здравствени фондови на тема „Финансирање 
преку јавно здравствено осигурување „  

кој се одржува од 27-30.10.2011 година во Р.Хрватска 
 

Тековната 2011 е петта година по ред како Фондовите од регионот се сретнуваат на 
годишниот форум за финансирање на јавно здравство на кои ќе се дискутираат новостите и 
достигнувањата во здравственото осигурување во изминатата година. Оваа година земја домаќин на 
регионалниот форум е Република Хрватска. Темите на кои што оваа година дискутираат земјите се 
„е-здравство”, фармакоекономија и останати теми на кои фондовите бележат значаен напредок во 
изминатиот период. Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе биде претставен од 
директорот на ФЗОМ м-р Маја Парнарџиева Змејкова на тема „Цени на здравствени услуги на во 
специјалистичко-консултативна здравствена заштита и ДСГ во Македонија”, како и директорот 
на сектор- трезор и сметководсво м-р Маја Богдановска Стојаноска на тема : „Трезор на јавни 
здравствени установи”. 

Во првата презентација директорката Парнарџиева-Змејкова ќе го претстави моделот на 
формирање на цените на здравствените услуги за болничките и амбулантските здравствени услуги. 
Покрај тоа што Македонија е една од ретките земји што во рекордно краток период го воспостави 
ДСГ сиситемот и е лидер во регионот во унапредувањетро на начинот на финансирање на 
амбулантската здравствена заштиа, успева во исто време постојано да ги следи барањата на 
здравствените установи, да ги анализира нивните предлози и врши корекција на цените согласно 
потребите на системот. 

Во презентацијата на директорката на Секторот за трезор и сметководство Богдановска-
Стојаноска, презентирано е успешното воведување на Трезорот за здравствените установи што 
започна да функционира со почетокот на 2011 година како и придобивките од трезорот за целиот 
здравствен систем во делот на подобро финансиско планирање од страна на здравствените установи 
и подобрена ликвидност. Посебниот трезор за Јавните здравствени установи и воведените реформи 
на полето на плаќање на здравствени услуги по пакети и ДСГ методологија го прави ФЗОМ лидер во 
регионот на полето на здравствено осигурување. 

Минатата година домаќин на овој настан беше Македонија, и истиот од страна на сите 
учесници беше највисоко оценет во поглед на организација и во поглед на стручните излагања и 
дискусиите . 

         Бранко Аџигогов 
                Портпарол  

             
  


