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СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА 

Електронски регистер за пациенти со специфични болести  
 

Воведувањето на електронски регистер за пациенти со специфични блести е според утврдена 
Програма на Влада на Република Македонија за периодот од 2011 до 2015 година при што е 
заклучено дека е потребно воведување на електронски регистри (е-регистри) на пациенти со 
специфични заболувања со што ќе се овозможи електронско следење на пациентите со цел 
утврдување на снабденоста со терапија од болничката листа на лекови, и ќе се има увид дали 
пациентите навистина ја добиваат терапијата што им е неопходна.  

Директорот на ФЗОМ, г. Јован Грповски истакна дека пет електронски регистри на пациенти со 

специфични заболувања (со хронична терапија со хормон за раст, со цистична фиброза, со 

ревматоиден артрит, со мултиплекс склероза и хронична миелоична леукемија) кои примаат скапа 

терапија, се воведуваат за да се овозможи електронско следење на пациентите со цел утврдување на 

снабденоста со терапија од болничката листа на лекови и да се има увид дали тие навистина ја 

добиваат терапијата што им е неопходна. Воведувањето на електронските регистри ќе значи дека 

секој момент клиниката ќе може благовремено да реагира за достапноста на терапијата што е 

потребна. Се работи, посочи тој, за заболувања кои не се појавуваат периодично, туку се со своја 

стандардна инциденца.  

Директорот на ФЗОМ, г. Џемали Мехази рече дека воведувањето електронски регистар за 

пациенти со специфични болести е според утврдена Програма на Владата за периодот 2011 до 2015 

година. 
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Со вовeдувањето на eлектронските регистри за пациенти со специфични заболувања истовремено 
ќе им се излезе во пресрет и на здруженијата на граѓани (пациенти) со цел навремено реагирање од 
страна на ФЗОМ во рамките на неговите надлежности.  

 
Директорот на ФЗОМ, г. Јован Грповски изјави благодарност за соработката со ФИНКИ, бидејќи во 

рамките на практичната настава, студентите на ФИНКИ направија софтверско решение за 
електорнските регистри. Фондот за здравстено осигурување ќе доставува информамции за 
прогресот на воведувањето на е-регистри на пациенти со специфични заболувања, поради што 
Фондот изготви Предлог акционен план за воведување и имплементација на е-регистри.  

Согласно потребите за воведувањето на е-регистрите, истите се насочени кон четири 
универзитетски клиники со пет конкретни регистри на пациенти кои примаат скапа и специфична 
терапија во склоп на условните буџети обезбедени од страна на ФЗОМ и тоа: 

1. Регистер на пациенти на хронична терапија со хормон за раст – Универзитетска клиника за 
детски болести 

2. Регистер на пациенти со цистична фиброза - Универзитетска клиника за детски болести 

3. Регистер на пациенти со ревматоиден артрит – Универзитетска клиника за ревматологија 

4. Регистер на пациенти со мултипна склероза – Универзитетска клиника за неврологија 

5. Регистер на пациенти со хронична миелоидна леукемија – Универзитетска клиника за 
хематологија 

Проектот на создавање на е-регистри е поддржан од Здружението на граѓани Раст, Здружението 
на граѓани за мултипна склероза, Здружението за цистична фиброза, Здружението за хронична 
миелоидна леукемија, Здружението за ревматолошки заболувања Нора.  

Поддршката за овој проект ја дадоа и медицинските установи, беше истакнато и од директорот 
на Универзитетската клиника за неврологија, г. Игор Кузмановски кој посочи дека регистрите ќе им 
помогнат во работењето, администрирањето посебно на специфична и поскапа терапија, не само на 
нивната здравствена установа, туку и во другите како што се Детската клиника и клиниките за 
хематологија и ревматологија. Овој вид регистар навремено и брзо ќе ги регистрира заболените и ќе 
имаме увид за пациентите на кои вистински им е потребна терапијата, да ја примаат, додаде 
Кузмановски. 

Изготвувањето на е-регистарот го направија студентите и професорите од ФИНКИ без никаков 
финансиски финансиски надомест и воведувањето на електронските регистри ќе им овозможи на 
институциите да имаат увид во набавките за терапиите за осигурениците, што ќе придонесе за 
подобрување на здравствените услуги за осигурениците, истакна г. Димитар Трајанов, декан на 
Факултетот за информатички науки ФИНКИ.  

Основна цел и замисла за воведување на еден ваков проект од страна на Фондот и несебичната 
поддршка од сите други инволвирани страни е во следново: 
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 Следење на состојбата на снабденост со специфични лекови во ЈЗУ во секое време 

 Можноста за вистинско планирање на потребни финансиски ресусри кои се наменети за 
групата пациенти со специфични заболувања од страна на ФЗОМ и ЈЗУ  

 Намалување на потребата од теренска контрола на секој квартал 

Со ова ФЗОМ ја зајакнува својата улога како стратешки купувач на здравствени услуги во јавните  
здравствени установи и останува доследен во спроведување на сите активности и мерки за 
обезбедување на навремени и квалитетни здравствени услуги кои се неопходни за осигурениците.  

 
Со почит, 
ФЗОМ 


