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СООПШТЕНИЕ 
6-ти регионален форум на Фондови во Белград, Р.Србија 

 

Во периодот од 20ти до 22 ри Септември, 2012 год, во Белград, Србија се одржува 

редовен годишен форум на Фондови за здравствено осигурување од регионот. Оваа година 

на средбата присуствуваат претставници од фондовите од Република Македонија, Србија, 

Хрватска, Словенија, Црна Гора, Република Српска и Албанија. 

Висока делегација на Фондот за здравствено осигурување на РМ активно учествува на 

форумот со 5 презентации за области со најголем прогрес во изминатиот период во 

Република Македонија (реформи кон стратешко купување на здравствени услуги, 

административна гилотиња на сите постапки на барања до Фондот, референтни цени на 

лековите, видови на контроли кои ги спроведува фондот во здравствените установи и 

електронската здравствена картичка). 

Предизвици од економската криза 

На првиот ден на излагањата Директорите на Фондовите ги изложија своите видувања 

за состојбите со кои се соочуваат нивните земји. Голем акцент е финансиската криза со која 

се соочува регионот и ефектите од истата врз здравствениот систем. Без исклучок најбогатите 

фондови во изминатиот период имаат акумулирано огромни долгови кон добавувачите на 

лекови и медицински материјали. Најголемиот предизвик за сите претставуваат мерките за 

рационализација на трошоците, а притоа задржувајќи го квалитетот на здравствените услуги. 

Овој предизвик со кој се соочуваат здравствените системи е најзначаен во идните стратегии 

на фондовите.  

Купување на здравствени услуги 

Презентацијата на м-р Татјана Лукановска фрли светло врз другиот сегмент со кои се 

соочуваат фондовите во регионот - Купување на здравствени услуги наспроти исплата на 

плати, лекови, медицински помагала и склучување на договори со субјекти од приватен 

карактер. Колку за пример Р.Србија има договори со само 92 аптеки (сите државни) наспроти 

Македонија која има договори со 720 аптеки сите од приватен карактер. Плаќањето на 

капитацијата во Р.Србија се`уште се води по систем кои 60% покрива плати и 40% согласно 

бројот на пациенти наспроти нашиот систем со кој навистина се плаќа спрема бројот на 

пациенти кои го избрале матичниот лекар и извршените превентивни прегледи. 

Воведувањето на плаќањето на услугите согласно ДСГ методологија за акутните 

лежечи пациенти е фокусот на кој се посветуваат овој период фондовите во Албанија, Црна 

Гора и Србија. Сите земји го имаат избрано Австралискиот модел на ДСГ методологијата и по 

имплементација во споменатите земји, сите ќе можат да вршат споредба по иста 

методологија за: искористеност на капацитетите, должина на болнички престој за 

определени дијагнози, цена на чинење по пациент за иста дијагноза. За потсетување ДСГ 

моделот Македонија го воведе во 2009 година, а пред неа единствени од регионот беа 

Словенија и Хрватска. 
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Либерализација на пазарот на здравствени услуги 

Како генерална споредба на здравствените системи во регионот е отварањето на 

пазарот на здравствени услуги за приватниот капитал во Словенија, Хрватска и Србија и 

склучување на договори со приватни субјекти и предизвиците со кои се соочуват, наспроти 

фондовите на Црна Гора, Босна и Албанија кои се уште ги градат своите капацитети за да 

можат да преминат на склучување на договори со здравствените установи. 

ФЗОМ веќе 5 години функционира како купувач на здравствени услуги со јасна 

дистинкција и поделба на: лекувањето кое го покрива ФЗО и превенцијата која ја покрива 

Министерството за здравство. Република Македонија има најлиберален пазар на 

здравствени услуги. Процес кој е започнат од 2007 година и до денес Фондот има склучено 

договор со повеќе од 4.000 здравствени установи (од кои само 113 се јавни установи, а 

останатите се приватни).  

На форумот во првиот ден се заокружува дискусијата со предностите и недостатоците 

од постоење на премногу отворен или затворен здравствен систем и меѓузависноста на 

воспоставување на финансиски одржлив здравствен систем и установи преку Фондот, и на 

исклучително битната улога на Министерствата за здравство, кои ги креираат предусловите 

дали системот ќе биде или не одржлив на среден и долг рок 

 

Со почит, 

      ФЗОМ 


