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СООП Ш ТЕН И Е Д О СООП Ш ТЕН И Е Д О СООП Ш ТЕН И Е Д О СООП Ш ТЕН И Е Д О ЈА ВН ОСТАЈА ВН ОСТАЈА ВН ОСТАЈА ВН ОСТА     

    
Заврш еток на преговорите со Л екарска ком ора на М акедонија за договорите на Заврш еток на преговорите со Л екарска ком ора на М акедонија за договорите на Заврш еток на преговорите со Л екарска ком ора на М акедонија за договорите на Заврш еток на преговорите со Л екарска ком ора на М акедонија за договорите на 

Ф ЗОМ  2011/2012 година за прим арна здравствена заш титаФ ЗОМ  2011/2012 година за прим арна здравствена заш титаФ ЗОМ  2011/2012 година за прим арна здравствена заш титаФ ЗОМ  2011/2012 година за прим арна здравствена заш тита        

    
Ф ондот за здравствено осигурувањ е на М акедонија (Ф ЗОМ ) ја инф орм ира јавноста за следново: 

    
Ф ЗОМ  четврта година по ред соработува со Л екарска ком ора на М акедонија во  

насока на преговарањ е и приближ увањ е на ставовите  и барањ ата  на двете страни, а во 

интерес на осигурениците. Ова е позитивен пример како преку дебата и преговори , како и 

редовни оперативни состаноци, м ож е да ф унционира јавно-приватно партнерство кое е од 

јавен интерес  за  сите осигурени лица во Р.М акедонија.  

Со преговорите кои Ф ЗОМ  интензивно ги водеш е со Л екарската ком ора на 

М акедонија во м есеците декем ври и јануари,  беа разработени поединечно сите одредби од 

Д оговорот за изврш увањ е и плаќањ е  на здравствени услуги во примарната здравствена 

заш тита за 2011/2012 година. Ц елта на преговорите беш е изготвувањ е на договор кој ќе 

биде приф атлив за двете договорни страни. Ф ЗОМ , како купувач на здравствени услуги,  во 

интерес на своите осигуреници, да обезбеди поквалитетни здравствени услуги и 

приватните здравствени установи (П ЗУ), претставени преку Л екарската ком ора на 

.М акедонија,  како нивен оф ицијален претставник.  

П реговорите се одвиваа преку ф ормирањ е на преговарачки тимови кои поединечно 

ги разгледаа предлозите од Л екарската ком ора. Д вете страни ги усогласија ставовите за 

поставените предлози и праш ањ а и ги заврш ија преговорите за прим арна здравствена 

заш тита (опш та пракса, гинекологија). П остигнат е значителен напредок со договорите 

2011/2012 година,а  деф инирани се и рам ки за идни подобрувањ а  во законската регулатива 

,како и  во делот на интегрираниот здравствен инф орматички систем  и електронската 

здравствена картичка. П ревентивните м ерки и активности(цели) за 2011/2012 година( ш то 

Ви ги доставуваме  како прилог на соопш тението) остануваат исти како и  во 2010 година и 

не треба да се поистоветуваат со м едицинските прегледи по индикација.  Д оговорите 

почнуваат да важ ат од 01.04.2011 година. 
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К ако битни новини Ви ги издвојувам е следниве: 

- Рокот за усогласувањ е на лекарскиот тим  е П ЗУ  да го извести Ф ЗОМ  во рок од 20 

дена за пром ена на тим от и дополнителни 15 да го докомплетира. 

- Утврдена е постапка за избраниот лекар ш то треба да ја направи во случај на 

губењ е или краж ба на ф аксимил. 

- Ф ЗОМ  ќе врш и контрола на исполнувањ е на превентивни цели еднаш  годиш но со 

репрезентативен преим ерок од 2.5% од секое тром есечие. К аде на најдените 

неправилности ќе се нам али определената цел за тром есечието. 

- Регулирана е постапка за користењ е на краткотрајни отсуства предвидени со 

Законот за работни односи, со издавањ е налог/пропусница од страна на 

овластеното лице на П ЗУ . 

- Задолж ителната ампуларна терапија избраниот лекар м ора да ја поседува и 

аплицира во целост без да бара осигуреникот да ја набави со сопствени средства. 

- Во ургентната ам пуларна терапија се овозм ож ува да се набави една од трите 

дозаж ни јачини на A m p.Glucose од 35%,37% или 50% од 10 m l. 

- За оправдани отсутва од работа на избраниот лекар од П ЗУ  поради боледувањ а 

над 21 ден, породилно отсуство, специјализација и други случаји П ЗУ  е долж но во 

рок од 35 дена вработи лекар како зам ена. П о истекот од 35-те дена Ф ЗОМ  го 

затвора ф аксимилот и не исплатува капитација, но еднострано не го раскинува 

договорот со П ЗУ  најмногу до 60 дена од настанувањ е на случајот. 

 

Ф ЗОМ  и Л екарската ком ора на  М акедонија од особена важ ност сакаат да истакнат 

дека ги усогласија следниве битни ставови кои ги предвидува договорот за 2011/2012 

година: 

- Рецептниот образец избраниот лекар, зам ената или деж урниот лекар ќе го 

изготвува и пополнува во електронска ф орма и испечатениот рецепт ќе се 

заверува со печат на здравствената установа и ф аксимил од лекарот. 

Електронскиот испечатен рецепт ќе се применува од 01.07.2011 година. 

- Д оговорните казни се нам алени за  половина и е изврш ено нивно прегрупирањ е и  

тоа : една капитација во ф иксен дел е нам алена на половина капитација во 

ф иксен дел, додека половина капитација во ф иксниот  дел е нам алена на една 

четвртина капитација во ф иксен дел. 

- П остигната е согласност за зголем увањ е на капитациониот бод кај избраните 

лекари(опш та пракса, гинеколози) од 45 на 50 денари. 

        Бранко А џигогов  

П ортпарол 
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П ланирањ е на цели зП ланирањ е на цели зП ланирањ е на цели зП ланирањ е на цели за избрани м атични лекари од дејноста Гинекологија а избрани м атични лекари од дејноста Гинекологија а избрани м атични лекари од дејноста Гинекологија а избрани м атични лекари од дејноста Гинекологија     
     

Ц елиЦ елиЦ елиЦ ели    
Опис на активности на Опис на активности на Опис на активности на Опис на активности на     

избраниот лекаризбраниот лекаризбраниот лекаризбраниот лекар    

% од% од% од% од    

капкапкапкап....    
Обем  на реализацијаОбем  на реализацијаОбем  на реализацијаОбем  на реализација    

Рецепти 

Рационално користењ е и рационално 

пропиш увањ е на лекови од Л истата на 

лекови на товар на Ф ондот, согласно 

член 10 од П равилникот за плаќањ ето 

на здравствените услуги во прим арна 

здравствена заш тита. 

5%  
За сите осигурени 

лица кои го избрале 

Упати 

Рационално упатувањ е на повисоко 

ниво на здравствена заш тита,  

согласно член 10 од П равилникот за 

плаќањ ето на здравствените 

 услуги во прим арна здравствена 

заш тита. 

2% 
За сите осигурени 

лица кои го избрале 

Боледува

њ а 

Рационално и оправдано пропиш увањ е 

на боледувањ е, 

согласно член 10 од П равилникот за 

плаќањ ето на здравствените 

 услуги во прим арна здравствена 

заш тита. 

2% 
За сите осигурени 

лица кои го избрале 

П А П  - Тест 

П ревентивни м ерки и активности за 

м алигни заболувањ е на грлото на 

м атката - зем ањ е на брис од PVU  ( Portio 

vaginalis uteri) 

15% 

25% од популацијата 

на осигурени ж ени за 

1 годинa со 

нем ож ност да се 

реализира истата цел 

на исти пациенти во 

наредната 1 година 

М икробио

лолош ки 

брис 

П ревентивни м ерки и активности со 

зем ањ е на брис за м икробиолош ко 

испитувањ е 

2%  

За сите брем ени 

осигурени ж ени ( 12-14 

недела  на брем еност 

К олпоскоп

ија по 

индикациј

а 

на 

позитивен 

П А П  - тест 

П ревентивни м ерки и активности за 

м алигни заболувањ е  - колпоскопски 

преглед 

4%  

За сите осигурени 

ж ени со позитивен 

П А П  тест 
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П ланирањ е на цели за избрани м атични лекари  од опш та м едицина П ланирањ е на цели за избрани м атични лекари  од опш та м едицина П ланирањ е на цели за избрани м атични лекари  од опш та м едицина П ланирањ е на цели за избрани м атични лекари  од опш та м едицина     

 

Ц елиЦ елиЦ елиЦ ели    

ОпОпОпОпис на активности на ис на активности на ис на активности на ис на активности на     

избраниот лекаризбраниот лекаризбраниот лекаризбраниот лекар    Н ачин на реализацијаН ачин на реализацијаН ачин на реализацијаН ачин на реализација    

% од% од% од% од    

капитакапитакапитакапита

цццц    

Обем  на Обем  на Обем  на Обем  на 

реализацијареализацијареализацијареализација    

Рецепти 

Рационално користењ е и рационално 

пропиш увањ е на лекови од Л истата 

на лекови на товар на Ф ондот 

Остварувањ ето на оваа цел  

се оценува врз основа на 

реализираните  рецепти за 

лековите од Л истата на лекови  на 

товар на Ф ондот 7% 

За сите осигурени 

лица кои го 

избрале 

Упати 

Рационално упатувањ е на повисоко 

ниво на здравствена заш тита,  

согласно член 10 од П равилникот за 

плаќањ ето на здравствените 

 услуги во прим арна здравствена 

заш тита. Упати за специјалистичко 

консулатативна и болничка 

здравствена заш тита, освен за 

упатите за биохемиска лабораторија 

и рендген дијагностика 

Остварувањ ето на оваа цел  

се оценува врз основа на 

издадените упати на повисоко 

ниво. Упатите за биохем иска 

лабораторија, м икробиолош ка 

лабораторија и рендген 

дијагностика не се зем аат во 

предвид. 2% 

За сите осигурени 

лица кои го 

избрале 

Боледувањ а 

Рационално и оправдано 

пропиш увањ е на боледувањ е, 

согласно член 10 од П равилникот за 

плаќањ ето на здравствените 

 услуги во прим арна здравствена 

заш тита. И здавањ е на боледувањ е од 

избраниот лекар до 15 дена. 

Остварувањ ето на оваа цел  

се оценува врз основа на 

издадените боледувањ а, кои се 

евидентирани боледувањ а во 

м едицинската докум ентација, секој 

квартал. 2% 

За сите осигурени 

лица кои го 

избрале 

А немија 

П ревентивни м ерки и активности за 

следењ е  на правилен раст и развој  

на популација на 12 м есечна возраст. 

И збраниот лекар е долж ен да го 

упати пациентот да  

направи К К С и да ги внесе 

вредностите  

пропиш ани во образецот 5% 

За сите деца на 12 

м есечна возраст 

А стм а 

П ревентивни м ерки и активности за 

следењ е  на правилен раст и развој  

на популација до 6 годиш на возраст. 

И збраниот лекар е долж ен да 

изврш и анкетирањ е 

и пополнувањ е на предвидениот 

образец за оваа цел. 4% 

За 20% од децата 

од 1 до 3 години 

Систем атски преглед 

на 

дете на 30 дена 

П ревентивни м ерки и активности за 

следењ е  на правилен раст и развој  

на популација до 6 годиш на возраст. 

И збраниот лекар е долж ен да 

изврш и тестирањ е 

 и пополнувањ е на предвидениот 

образец за оваа цел. 2% 

За сите децата на 

30 дена  
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Обезитас 

П ревентивни м ерки и активности за 

следењ е  на правилен раст и развој  

на популација до 6 годиш на возраст. 

И збраниот лекар е долж ен да 

изврш и тестирањ е 

 и пополнувањ е на предвидениот 

образец за оваа цел. 6% 

15% од вкупната 

популација до 6 

годиш на возраст 

со нем ож ност да 

се реализира 

истата цел на 

исти пациенти во 

наредните 4 

години 

Рамно стопало 

П ревентивни м ерки и активности за 

следењ е  на правилен раст и развој  

на популација до 6 годиш на возраст. 

И збраниот лекар е долж ен да 

изврш и тестирањ е 

 и пополнувањ е на предвидениот 

образец за оваа цел. 2% 

За сите децата на 

2 и на 4 годиш на 

возраст 

А немија 

П ревентивни м ерки и активности за 

следењ е  на правилен раст и развој  

на популација над 6 до 18 годиш на 

возраст. 

И збраниот лекар е долж ен да го 

упати пациентот да  

направи К К С и да ги внесе 

вредностите  

пропиш ани во образецот 5% 

15% од вкупната 

популација над 6 

до 18 годиш на 

возраст 

со нем ож ност да 

се реализира 

истата цел на 

исти пациенти во 

наредните 4 

години 

Д еф ормитети на 

р̀бетен столб 

П ревентивни м ерки и активности за 

следењ е  на правилен раст и развој  

на популација над 6 до 18 годиш на 

возраст. 

И збраниот лекар е долж ен да 

изврш и тестирањ е, преглед 

 и пополнувањ е на предвидениот 

образец за оваа цел. 8% 

За сите децата на 

11 и 13 годиш на  

возраст 

Обезитас 

П ревентивни м ерки и активности за 

следењ е  на правилен раст и развој  

на популација над 6 до 18 годиш на 

возраст. 

И збраниот лекар е долж ен да 

изврш и тестирањ е 

 и пополнувањ е на предвидениот 

образец за оваа цел. 6% 

15% од вкупната 

популација над 6 

до 18 годиш на 

возраст 

со нем ож ност да 

се реализира 

истата цел на ист 

пациент во 

наредните 4 

години 

Рак на дојка 

П ревентивни активности за рано 

откривањ е на м алигни болести 

И збраниот лекар е долж ен на 

осигурените лица од ж енска 

популација да  зем е анамнеза, 

испекција и палпација  3%  

15% од вкупната 

популација над 18 

годиш на возраст 

со нем ож ност да 

се реализира 

истата цел на ист 
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пациент во 

наредните 4 

години 

Рак на простата 

П ревентивни активности за рано 

откривањ е на м алигни болести 

И збраниот лекар е долж ен на 

осигурените лица од м аш ка 

популација да изврш и тестирањ е, 

пополнувањ е на предвидениот 

образец и советувањ е за 

натам ош но испитувањ е 2% 

15% од вкупната 

популација над 45 

годиш на возраст 

со нем ож ност да 

се реализира 

истата цел на 

исти пациент во 

наредните 4 

години 

К ардиоваскуларни 

заболувањ е - К ВП  

П ревентивни активности за рано 

откривањ е на хронични незаразни 

заболувањ е и соодветно водењ е на 

истите 

И збраниот лекар е долж ен да ги 

направи потребните анализи 

предвидени во образецот и да ги 

евидентира анализите во образецот 

и советувањ е за неговиот 

кардиоваскуларен ризик  14% 

15% од вкупната 

популација над 25 

до 65 годиш на 

возраст 

со нем ож ност да 

се реализира 

истата цел на 

исти пациент во 

наредните 4 

години 


