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Записник од одржаниот состанок со програмерски компании кои 
го одржуваат апликативното решение во приватни здравствени 

установи. 

 
 
Состанокот се одржа во просториите на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија на 09.11.2011г.  
На состанокот беа присутни Директорот на ФЗОМ М-р. Маја Парнаџиева Змејкова 
представници од стручните служби на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, представници на најголемите програмерските компании кои го 
изработуваат и обезбедуваат апликативното решение во приватните здравствени 
установи (матични лекари) и представници на ЗПЛРМ. 
На состанокот се презентираа утврдените неправилности во поедини апликативни 
решенија кај различните програмерски компании и на секоја од нив поединечно 
им беа предочени неправилностите.  
 
Неправилностите воочени од направената анализа која  ФЗОМ ја спроведе во 
повеќе приватни здравствени установи се: 
 

1. Можност да се испечати  рецептен образец без пополнување на сите 
полиња во истиот 

2. Недостатоци во позитивната листа на лекови пропишана од Фондот, (не е 
внесена целосно, како и нецелосно се евидентирани лековите од 
позитивната листа на лекови натовар на ФЗОМ) 

3. Може да се испечати рецептниот образец кога дозажната форма  е 
неправилно внесена или да е неназначена. 

4. Рецептниот образец  е целосно отворен за пополнување и може да се 
направи измена на сите полиња. 

5. Печатење на рецептен образец само со датум кога е направен прегледот и 
не може да се испечати лек за хронична терапија. 

6. Не постоење на можност за печатење на рецептен образец за хронична 
терапија кога хроничната терапија преминува од една во друга фискална 
година. 

7. Во програмата постои можност да се испечати рецептен образец за лек кој 
мора да биде препишан рачно( опијати и наркотици ). 

8. Не постои  можност да се ажурират податоци за пациенти за пријава или 
одјава кои по електронски пат се доставени од подрачните служби на 
ФЗОМ 

9. Не постоење на евиденција на пациентите кои се од замената на избраниот 
лекар. 

10. Можност да се евидентира пациент со ИЛ1 образец без да се пополнат 
задолжителните полиња.  

11. Можност за печатење на РДУ образец 
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12. Нецелосно евидентирање на болести од МКБ-10 
 

 
Во насока на наброените недостатоци од страна на ФЗОМ беше побарано веднаш  
да се воспостави целосна контрола врз рецептниот образец, односно истиот да не 
може да се испечати без пополнување на сите наведени полиња, а основа да биде 
внесувањето на генерика на лекот кој се препишува. 
Во договор со програмерските компании беше решено дека новите рецептни 
обрасци како и сите останати обрасци кои се регулирани со одлуки и правилници 
на ФЗОМ да бидат надоградени во нови и унапредени верзии во апликативните 
решенија за приватните здравствени установи и истите да им бидат на 
располагање на лекарите најдоцна до 22 Ноември 2011 година. 
ФЗОМ  си превзема обврска да ја да ја надополни табелата на Позитивната листа 
на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ со уште две карактеристики т.е. режим на 
препишување и индикација, а АТЦ-кодот ќе биде со 10 карактери. Истовремено 
ФЗОМ се обврза да изготви посебен фајл во соодветен формат кој ке им биде 
доставен на програмерските компании со цел да можат директно да го вчитаат во 
нивните апликативни решенија за приватните здравствени установи и за 
аптеките. Рок за да се достави овој фајл до програмерските компании е 26 
Ноември 2011година. 
Забелешка од страна на програмерските компании беше дадена за не 
еднозначното толкување на правилниците и одлуките од страна на подрачните 
служби на ФЗОМ за што ФЗОМ се изјасни дека ова ќе се надмине прку 
координација и комуникација на ИТ секторот со останатите сектори во ФЗОМ. 
Заклучок од состанокот е дека на 01 Декември 2011година сите апликации со нови 
и унапредени верзии мора да функционираат без неправилности. 
 
 
Со почит, 
 
                                              Фонд за здравствено осигурување на Македонија 
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