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СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА 

За работна средба со Здружението на приватни лекари на Македонија  
 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија продолжува со соработката со 
Здружението на приватни лекари на Македонија и во својата втора средба во 2013 година, одржа 
работилница на тема: Унапредување на соработката сo Здружението на приватни лекари на 
Македонија, на која се презентираа активностите на секторот контрола и се констатираа најчестите  
неправилности во здравствените установи од примарна здравствена заштита со цел подобрување на 
работата на избраните лекари и подигнување на квалитетот на здравствените услуги на повисоко 
ниво.  

Директорот на ФЗОМ, г. Јован Грповски истакна дека најчесто констатирани неправилности при 
извршените редовни контроли во приватни здравствени установи од примарна здравствена заштита 
но и вонредните контроли, направени по претставка на пациентите, повеќе се  во доменот на водење 
на недоволно уредна медицинска документација, а не жалби за стручноста на лекарите.  
Претседателот на Здружението на приватните лекари на Република Македонија, г.ѓа Лили Дервишова 
Чолаковска истакна дека соработката со Фондот е од големо значење на Здружението и дека токму 
на овие средби се усогласуваат како да се најдат соодветни решенија за констатираните слабости но и 
да се олесни работењето на избраните лекари.  

 
Како заклучок се наведоа активности кои се превземаат за намалување на неправилности во 

работењето на приватните здравствени установи од  примарна здравствена заштита: 
• Едукација за новите Критериуми за дијагностичките постапки и оцена на привремената 

спреченост за работа поради болест и повреда  или потребата за нега на болен член од 
потесното семејство 

• Извршени обуки за новиот начин на упатување на повисоко ниво на здравствена заштита 
• Воведување на втора смена (мобилна и дежурна служба) и инфо линија во Сектор контрола 

која им овозможува  на лекарите и осигурениците добивање на информации  во  врска  со 
работењето на  приватните здравствени установи согласно договорните одредби со ФЗОМ 

• Воведување на апликацијата  „Мое осигурување, мој доктор“  од која произлегоа  голем број 
на претставки од осигуреници за изборот на  избран  лекар 

• Континуирана соработка со Здружение на приватни лекари на РМ (одржани работилници за 
водење на евиденција во медицинска документација, континуирани преговори за 
воведување и избор на нови превентивни мерки и активности во ПЗЗ,  одржана работилница  
за  актуелни прашања  со правен сектор ,сектор за информатика и сектор контрола) 

• Континуирана соработка со Лекарска, Стоматолошка и Фармацевтска Комора 
  
Фондот 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 


