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СООПШТЕНИЕ ДО МЕДИУМИТЕ 

 

КОНТРОЛА НА БОЛЕДУВАЊАТА И 

ПРЕВЗЕМЕНИ АКТИВНОСТИ  

 
10.09.2008, Скопје  
Фондот за здравствено осигурување на Македонија (ФЗОМ) на прес 
конференцијата одржана на 10.09.2008 ги презентира активностите од 
контролата на привремената спреченост од работа (боледувањата) за 
периодот од 2006-2008 година во Република Македонија. Во претходниот 3-
месечен период 100-тина контролори на ФЗОМ ја контролираа работата на 
Лекарските комисии, избраните лекари, јавните здравствени установи и 
подрачните служби на ФЗОМ. При тоа направен е увид на над 5,000 издадени 

наоди и мислења за привремена спреченост за работа за над 1,000 

осигуреници. 
Ваква сеопфатна активност се остварува за првпат во Македонија и е 
одлична основа за структурни и системски промени во системот на 
издавање на боледувања.  Со тоа се очекува и подобрувања на 
конкурентноста на македонската економија и правата на работниците.   
 
Секој од чинителите во ланецот е детално анализиран и контролиран и се 
превземени сет-мерки за подобрување. Неправилностите кај простепените 

лекарски комисии најчесто се однесуваат на неевидентирање на 
специјалистичките извештаи или отпусните писма, непочитување на 
критериумите за дијагностички постапки, издадавање на ретроактивни 
боледувања и генерално неспроведување на медицина базирана на докази. 
При контролата на избраните лекари најчести неправилности се утврдени во 
неуредно водената евиденција, ретроградно издавани боледувања, упатување 
и издавање на боледување од лекар од несоодветна дејност за напишана 
дијагноза која не е во домен на дејноста којашто ја извршува.                                 
Во работењето на ЈЗУ регистрирани се следните неправилности: 

непостоење или непотполна евиденција на осигуреникот во амбулантскиот 
дневник на ЈЗУ, непочитување на  критериумите за дијагностичките постапки, 
ретроактивно издавање на препораките за боледување. Пропусти се утврдени 
и кај одговорните лица за Лекарските комисии во подрачните служби. 

 

Сеопфатните активности кои ги превзеде ФЗОМ меѓу другото се: 
вработување на претседателите и дел од членовите на лекарските комисии во 
ФЗОМ, разрешување членови на лекарските комисии, раскинување договори 
со избраните лекари, изрекување на договорни казни во износ од 75.000 
денари. За одговорните лица покренати се и постапки за материјална и 
дисциплинска одговорност.  За сите лица кај кои се констатирани неоправдано 
издадени боледувања, документациите се предадени на работодавачите.  
ФЗОМ иницира промена на законите за медицинска евиденција, здравствено 
осигурување и правилниците на ФЗОМ за современ пристап во оваа област. 
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ФЗОМ ќе продолжи со континуираните контроли во работата на здравствените 
установи,  лекарските комисии и подрачните служби на Фондот. 
 


