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СООПШТЕНИЕ 
6-ти регипнален фпрум на Фпндпви вп Белград, Р.Србија 

 
Вп текпт на втприпт ден на редпвнипт гпдищен фпрум на Фпндпви за здравственп 

псигуруваое пд регипнпт вп Белград, Србија делегациите пд присутните држави пд пд Република 
Македпнија, Србија, Хрватска, Слпвенија, Црна Гпра, Република Српска и Албанија прпдплжија сп 
дискусии на тема какп да се пвпзмпжи щтп ппквалитетна здравствена услуга вп услпви на пгранишени 
финансиски средства и спстпјба на светска 
екпнпмска криза. 

Вп сегментпт на фармација и 
пбезбедуваое на лекпви на рецепт Кристина 
Христпва гп презентираще мпделпт на 
финансираое на генеришки лекпви какп најдпбар 
мпдел преку кпј мпжат да се пбезбедат сите 
лекпви пд ппзитивната листа без при тпа да се 
фавпризираат ппределени защтитни имиоа на 
прпизведуваши. Единственп вп тпј мпдел 
псигуреникпт мпже сам да гп избере лекпт вп 
палетата на лекпви, сппдветнп на свпите 
преференции. Истпвременп, на пвпј нашин се 
пбезбедува иста цена за лекпви кпи имаат истп 
дејствп вп лекуваоетп. Претставниците пд Србија искажаа интерес да ја ппсетат Македпнија за 
ппдпбрп да се заппзнаат сп нашинпт на финансираое и ппределуваое на референтни цени пп 
генерика. Оваа ппсета ќе биде кприсна и за Македпнија, бидејќи Фпндпт за здравственп псигуруваое 
на Македпнија ќе мпже да гп спгледа и пристаппт на примена на фармакпекпнпмски анализи кпи 

заппшнаа да се упптребуваат вп Србија. 
Од аспект на ппдпбруваое на 

административнптп рабптеое на Фпндпвите, 
м-р Маја Бпгданпвска Стпјанпска и Гпце 
Гаврилпв ја презентираа административната 
гилптина заеднп сп впведуваоетп на 
електрпнска пбрабптка на ппдатпци и 
пспвременуваое на прпцесите вп Фпндпт. Сп 
примена на најнпвите електрпнски системи, 
Македпнија ќе се дпближи дп праксата на 
ппнапредните држави вп регипнпт вп пвпј 
сегмент, какп щтп се Слпвенија и Хрватска. 
Фпндпт вп Македпнија веќе впсппстави 
електрпнски врски сп државните институции 
какп щтп се Управата за јавни прихпди и 
матишната служба за пптребите на регулираое 

на псигуруваое и бпледуваоа за псигуреници, дпдека вп дпгледнп време ќе се спздадат услпви за 
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електрпнска регистрација на псигурениците преку веб ппрталпт, размена на електрпнски ппдатпци за 
медицинските пптреби и здравствена спстпјба на псигуреникпт ппмеду разлишните здравствени 
устанпви вп кпј се лекува, ппбрзп закажуваое на прегледите и намалуваое на листите на шекаое. 

Вп пднпс на другите држави вп регипнпт Македпнија има најразвиени механизми за 
пбезбедуваое на защтита на правата на псигурениците преку кпнтрплата на Фпндпт кпја е дпстапна 
вп две смени (пд 8 дп 20 шаспт) за сите псигуреници кпи имаат пптреба пд защтита. Паралелнп сп 
защтитата на псигурениците, Фпндпт, истп така, сп редпвните кпнтрпли пбезбедува сите здравствени 
устанпви да имаат сппдветен лекарски тим и истите да ги применуваат прптпкплите и стандардите за 

лекуваое на пациентите. 
 
Кпн крајпт на втприпт ден на фпрумпт се 

дефинираа некплку знашајни заклушпци: 
- знашајнпста за пбезбедуваое на дпвплнп 

финансиски средства сп цел да се пружи дпвплен 
пбем на здравствени услуги,  

- привлекуваое на приватен капитал преку 
јавнп приватните партнерства вп рекпнструкција и 
изградба на бплнишките капацитети какп и нивнптп 
ппремуваое 

- неппхпднпста пд преземаое на мерки за 
раципнализација на сите расхпди  

-  впведуваое на медицинските прптпкпли и  
квалитативни индикатпри за следеое на здравствените устанпви,  

- впведуваое на спвремени ИТ системи за унапредуваое на пристаппт дп здравствената 
услуга на псигурениците,  

- ппдпбрп меначираое сп листите на 
шекаое и пбезбедуваое на нејзината 
транспарентнпст,  

- имплементираое на ИСО стандардите вп 
рабптеоетп на фпндпвите и здравствените 
устанпви какп пснпв за згплемуваое на квалитет и 
птшетнпст.  

 
Сите фпндпви се спгласија дека единственп 

преку примена на ваквите мерки мпже да се 
пбезбеди стабилнпст и пдржливпст на 
здравственипт систем на дплг рпк. Нареднипт 
фпрум ќе се пдржи вп Баоа Лука следната гпдина, 
дпдека вп медувреме ќе се пдржат и некплку 
тематски средби фпкусирани на најзнашајните теми вп регипнпт вп рамките на кпи фпндпвите имаат 
пптреба да ги сппделат свпите знаеоа и искуства какп щтп се мпдели на финансираое, 
имплементација на ДСГ системпт и управуваое сп ппзитивните листи на лекпви.   

 
Со почит, 
      ФЗОМ 


