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Датум:  30.12.2013  

СООПШТЕНИЕ 

 

Новини во 2014 за работењето со здравствените установи  

 
Од 01 јануари 2014 година ќе важат нови 5-годишни договори со здравствените установи 

со кои Фондот потпишува договори. Овие договори содржат новини кои се резултат на 
преговорите меѓу  Фондот и претставниците на лекарите, односно Лекарска комора на 

Македонија – ЛКМ и Здружението на приватни лекари на Република Македонија - ЗПЛРМ. 
 

1. Фондот овозможува повеќе време за пациентите преку административно олеснување  
кај лекарите:  

 Наместо секоја година да се 
потпишуваат договори со 
Фондот, од 01 јануари 
договорите ќе имаат важност 

од 5 години (што претставува 
големо растоварување за 
докторите) 

 Наместо хартиено 
потпишување, договорите се 
потпишуват електронски за 30 
секунди наместо како досега 
да бидат потребни  неколку 
дена (се заштедува време, 
човечки ресурси, 400.000 
страници хартија и друго)  

 
Услуги преку веб портал: 
 

 Веќе е воведено електронско пријавување и одјавување на осигуреници кај матичен 
лекар (за само неколку секунди наместо претходна процедура од неколку денови). 
 

 Во 2014 година преку веб порталот на Фондот ќе им овозможи на здравствените 

установи:  

 Електронско доставување податоци, спецификации и креирање на фактури до 
Фондот; 

 Електронско издавање и заверка на потврди на ортопедски и други помагала; 
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 Во првите три месеци од 2014 година во договор со матичните лекари и 

нивните софтверски куќи, наместо хартиено водење на документација, се 

воведува единствено електронско водење на долкументација ( е- дневник 

и е-картон;  кратење – наместо тројна евиденција сега се ќе се пополнува 

на едно место) 

 Постепено укинување на здравствената книшка; 

 Побрза исплата на средствата на здравствените установи директно од 

трезорот на Фондот – наместо досегашната исплата од централа до 

подрачни служби на Фондот – па до здравствените установи, од јануари 

2014 година исплатата ќе се реализира веднаш на сметката на 

здравствените установи (кратење на процедура од неколку дена)  

 
2. Стимулации од Фондот 

 
 Стимулација на лекарите во 

руралните средини  – 

Фондот ги зголеми 

средствата за избраните 

лекари за секоја скала 

дополнително по 5000 

денари месечно, односно 

наместо минимумот 55.000 

од јануари ќе исплаќа 

60.000 а највисоката скала 

од 85.000 на 90.000 денари. 

 Стимулација на новите 

избрани лекари од општа медицина и гинекологија – секој нов избран лекар ќе 

добива 40.000 денари во текот на 18 месеци, во зависност од бројот на пациенти.  

 Исплата на  100% за превентивни цели за првото тромесечије на секој нов избран 

лекар; 

 Стимулација на гинеколозија за прикрепување на што е можно повеќе осигуренички 

со дополнителни 25 илјади денари месечно. 

 

 

 

3. Промени во договорите со здравствените установи:  
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Фондот во месец ноември оствари преговори со Лекарска комора на Македонија и 
со Здружението на приватни лекари на Република Македонија и на взаемно 

задоволство ги најавува следните новини во договорите со здравствените установи:  
 

 Нови одредби во делот на регулирање на улогата на редовната замена на избраниот 
лекар со кои на осигурениците им се обезбедува континуирана здравствена заштита. 

 Намалување на бројот на причините поради кои еднострано се раскинува договор;  
бришење и намалување на договорните казни; 

 Ревидирање на ЛУ1 упат за лабораториски услуги за осигурениците да не мора да се 
упатуваат за одредени базични анализи на повисоко ниво кај соодветниот лекар 

специјалист; 
 Полесна достапност на осигурениците до лекови преку признавање на 

субспецијалност со специјалистички договор со здравствената установа.  
 Нови превентивни цели (цели за примарна и секундарна превенција на целото 

население за дијабетес, кардиоваскуларнии бубрежни заболувања) . 
 Нови теми за специфична континуирана медицинска едукација за матичните лекари 

– толкување на ЕКГ резултати, хронични белодробни болести и астма кај деца, ра на 
детекција на ментални заболувања и нарушување на функцијата на тироидната 

жлезда. 

 
Како додадена вредност, Фондот договори обуки кои се реализираат со Лекарската 

комора на Македонија и Здружението на приватни лекари  за: 
 

 Спроведување на обуки за електронско потпишување на договорите во 
месец декември 2013 година ; 

 Спроведување на обуки за доставување на еллектронски фактури по 

електронски пат преку веб порталот на Фондот во месец јануари 2014 

година и 

 Спроведување на обуки на лекарите со цел да се информираат за нивните 

права и обврски кои произлегуваат од договорите со Фондот во месец 

јануари – март 2014 година 

 Работилници за следење на превентивните цели со матичните лекари – во 

текот на 2014 година; 

 Работилници за остварување на правата за ортопедски помагала со 

матичните лекари и специјалистите во цела 2014 година; 

Фондот успева во континуитет да договара со еснафските здруженија новини  кои 

обезбедуваат полесна админитративна процедура, поквалитетни здравствени услуги за 
осигурениците што има за цел задоволни пациенти и задоволни здравствени работници.  


