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Дата: 13.01.2012 

 
СООПШТЕНИЕ 

 
Помошни алатки при упатувањето на пациентите на повисоко ниво 

на здравствена заштита  
 

Почитувани,  
 

Од 01.01.2012 година започна новиот начин на упатување кој, според законот за ЗЗО, се 
должни да го применуваат сите здравствени установи, кои имаат склучено договор со Фондот.  

За ФЗОМ најважно е сите осигурени лица навреме и квалитетно да ја добијат потребната 
здравствена услуга, а истовремено да не се создаваат гужви во амбулантите и кабинетите за 
дијагностика. За таа цел Фондот во соработка со ЈЗУ Општа Градска Болница „8-ми Септември -
Скопје“, ЈЗУ Универзитетска Клиника по Хируршки Болести „Св. Наум Охридски-Скопје“(стара 
Градска болница) и Зравствен Дом Скопје-Скопје, кои се установи на секундарно ниво на 
територија на град Скопје, изработи и ги објави на својата интернет страна две табели со листи 
за чекање и телефонски броеви за закажување. 

Во првата табела се прикажани постоечките амбуланти и болнички одделенија во ЈЗУ 
Општа Градска Болница „8-ми Септември -Скопје“, ЈЗУ Универзитетска Клиника по Хируршки 
Болести „Св. Наум Охридски-Скопје“(стара Градска болница), и во истата е наведено дали има 
и колкава е листа на чекање за преглед во амбулантите и за прием за болничко лекување. 
Дополнително се наведени и телефонските броеви за закажување на преглед како и периодот 
во кој може да се јават за закажување на истиот.  

Во втората табела се прикажани сите дијагностички кабинети (апарати), кои се во 
функција во ЈЗУ Општа Градска Болница „8-ми Септември -Скопје“, ЈЗУ Универзитетска 
Клиника по Хируршки Болести „Св. Наум Охридски-Скопје“(стара Градска болница) и 
Зравствен Дом Скопје-Скопје, и во истата е наведено дали има и колкава е листа на чекање за 
секоја дијагностичка процедура, каде се може да се изведе, како и телефонските броеви за 
закажување. 

Овие листи за чекање не се однесуваат за итните пациенти. 
Со преглед на истакнатите листи на страната на ФЗОМ, може да се забележи дека во 

моментов, со исклучок за одделението за урологија во 8-ми Септември каде има листа на 
чекање од 7-10 дена, во другите одделение во двете болници нема листа на чекање. Во однос 
на амбулантите може да се забележи дека има листа на чекање од 60 дена за урологија во 8-ми 
септември, но затоа пак нема листа за чекање во уролошката амбуланта во ЈЗУ УК Св. Наум 
Охридски. 

Во однос на дијагностичките процедури може да се забележи дека листите на чекање за 
одредени процедури се многу пократки во некоја од трите установи. 
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Значи целта на овие табели е да им помогнат на осигурените лица, избраните лекари и 
специјалистите да изберат установа во која без многу чекање ќе го остварат правото за 
потребната здравствена услуга. Напоменуваме дека табелите се ориентациони и се наменети 
како помошна алатка за изборот каде ќе се изврши потребната здравствена услуга.  

Секој понеделник и среда ФЗОМ, врз основа на податоците добиени од страна на трите 
ЈЗУ, ќе ги ажурира и објавува на својата интернет страница двете табели.  

ФЗОМ им препорачува на осигурените лица и лекарите да ги користат телефоните за 
закажување на прегледи со што би се избегнале непотребните гужви. 
 
 
                                                                                                                                                        ФЗОМ 


