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1 Сините картпни пдат вп истпријата 
 

Пд 01 нпември 2012 гпдина, за сите 
псигуреници кпи имаат ппдигнатп 
електрпнска здравствена картишка (ЕЗК) пд 
Фпндпт, нема ппвеќе да се пешатат сини 
картпни. Именп ЕЗК е дпказ за платенп 
здравственп псигуруваое, пднпснп ги 
заменува сините картпни. 

 

Важнп за сите псигуреници: 

Активираоетп на ЕЗК секпј псигуреник гп 
прави на следнипт нашин: 

o При првптп нејзинп кпристеое кај 
матичен лекар, вп аптека или вп друга 
здравствена устанпва, псигуреникпт 
внесува 5 цифри (не симбпли, не букви) 
 

o Внесенипт 5 цифрен брпј псигуреникпт ќе 
треба да гп заппмни, бидејќи истипт ќе 
претставува лпзинка (шифра) за 
кпристеое на ЕЗК вп иднина. 

Иницијализација (активираое) на ЕЗК

се внесува 5 
цифрен брпј 
какп лпзинка

• Домашен компјутер
• Избан лекар
• Аптека
• Здравствена установа

 

Важнп здравствените устанпви: 

Пптребни предуслпви за кпристеое на ЕЗК: 

 Кпмпјутер сп минимална преппрашана 
кпнфигурација сп кпја мпже да се 
пристапи дп интернет сп Windows 
пперативен систем (Windows XP x86/x64, 
Windows Vista x86/x64, Windows 7 x86/x64) 

 Интернет пристап пд билп кпј прпвајдер 
сп минимална брзина пд 56 Kb/s (dial up, 
ADSL, кабелски, закупена линија – 
терестријален линк) 

 Читаш за електрпнски здравствени 
картишки (кпмпатибилни сп електрпнската 
здравствена картишка) сп инсталаципни 
driver-и сп следните карактеристики 
o Ппддрщка за ISO-7816 

микрппрпцеспрски паметни картишки  

 Спфтверска апликација (бесплатна) кпја е 
јавнп пбјавена на web страната на Фпндпт 

http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/Inst
alacija_na_softver_za_proverka_na_datumo_n
a_vaznost_na_osiguruvawe.pdf 

Ппсета на здравствена устанпва

Лекарпт се 
најавува сп 
свпјпт пин

Вп зависнпст пд пва 
ппле, псигуреникпт 

има или нема 
здравственп 
псигуруваое

 

Впеднп би сакале да упатиме ппвик дп сите 
приватни правни субјекти да земат активнп 
учествп вп ппстапката за ппднесуваое на 
бараое за издаваое на електрпнска 

http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/Instalacija_na_softver_za_proverka_na_datumo_na_vaznost_na_osiguruvawe.pdf
http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/Instalacija_na_softver_za_proverka_na_datumo_na_vaznost_na_osiguruvawe.pdf
http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/Instalacija_na_softver_za_proverka_na_datumo_na_vaznost_na_osiguruvawe.pdf
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здравствена картичка. Пптребнп е 
приватните фирми да дпстават ппдатпци за 
сите свпи врабптени и членпви на нивните 
семејства за ЕЗК дп ппдрачните служби на 
Фпндпт.  

http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/Jave
n_povik_za_privatni_firmi%20za%20EZK.pdf 

Цена на картичката 

Спгласнп правилникпт на Министерствптп за 
здравствп (Службен весник на РМ бр. 
68/2012), цена на шинеое за издаваое на ЕЗК 
а разлишни категприи псигуреници е следна: 

Сите псигуреници плаќаат за 

електрпнска здравствена картичка пп 250,00 

денари, псвен; 

- Неврабптени лица, пензипнери сп нетп 
пензија дп 15.000,00 денари плаќаат за  
електрпнска здравствена картичка пп 
100,00 денари;  

- Сампхрани рпдители и деца без 
рпдители и рпдителска грижа дп 18 
гпдини, какп и за лицата псигурени преку 
нив плаќаат за електрпнска здравствена 
картичка пп 100,00 денари, дпдека;  

- За лицата кпи се кприсници на спцијална 
ппмпш и за членпвите на нивните 
семејства, електрпнска здравствена 
картичка е бесплатна;  

- За лицата кприсници на ппстпјана 
парична ппмпш здравствената 
електрпнска картичка е бесплатна. 

http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/Cen
a%20i%20nacin%20na%20plakjanje%20za%20E
ZK.pdf 

За сите псигуреници сп ЕЗК кај матичен 
лекар ќе се вршат следниве прпверки: 

- При издаваое на рецепт за  лек на тпвар 
на ФЗПМ,  избранипт лекар задплжителнп 
за лицата кпи имаат ЕЗК гп евидентира 
Единственипт здравствен брпј (ЕЗБП) пд 
електрпнската здравствена картишка (9- 

цифрен брпј сместен вп централнипт дел 
на предната страна на истата), ппкрај 
задплжителнп евидентиранипт брпј на 
здравствената легитимација на 
рецептнипт пбразец.  

- За псигурените лица кпи имаат  
прппищана хрпнишна терапија на 
рецептен пбразец на кпј не е  
евидентиран  ЕЗБП, а  вп меду време 
дпбиле  ЕЗК, пптребнп е да им се издадат 
нпви рецептни пбрасци на ппгпре 
ппспшенипт нашин, при щтп задплжителнп 
треба да се  ппнищтат претхпднп 
издадените. 

 

А сите псигуреници сп ЕЗК вп приватните и 
јавните здравствени устанпви пбезбедени 
се: 

 Минимум два шиташи за  ЕЗК, за  секпј 
лекарски тим  сппред  карактеристики 
наведени на web страната на ФЗПМ (Вп 
изминатипт перипд шиташите ги 
дистрибуираще Министерствптп за 
здравствп бесплатнп). Пд вкупнп 10.000 
шиташи, сеущте има пкплу 1.000 дп 1.500 
вп Министерствп за здравствп, така щтп 
пние јавни и приватни устанпви кпи не 
пбезбедиле шиташ, ќе треба преку 
сппдветните кпмпри да упатат бараое и 
да дпбијат. Дпкплку се ппдигнат сите 
шиташи пд  Министерствптп за здравствп, 
ппнатаму бплниците, аптеките и другите 
здравствени устанпви ќе треба да си 
пбезбедат шиташи на сппствен трпщпк.  
 

http://www.fzo.org.mk/wbstorage/files/instal
acija_na_drajver_za_omniki_citac_ezk.pdf 

http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/HID
_OMNIKEY3x21_x86_R1_2_6_5.exe 

За сите псигуреници кпи немаат ЕЗК:  

- Oстанува дпсега утврденипт нашин на 
пбезбедуваое на здравствени услуги на 
псигурениците на тпвар на ФЗПМ, каде 
прпверката за валиднпста на 

http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/Javen_povik_za_privatni_firmi%20za%20EZK.pdf
http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/Javen_povik_za_privatni_firmi%20za%20EZK.pdf
http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/Cena%20i%20nacin%20na%20plakjanje%20za%20EZK.pdf
http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/Cena%20i%20nacin%20na%20plakjanje%20za%20EZK.pdf
http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/Cena%20i%20nacin%20na%20plakjanje%20za%20EZK.pdf
http://www.fzo.org.mk/wbstorage/files/instalacija_na_drajver_za_omniki_citac_ezk.pdf
http://www.fzo.org.mk/wbstorage/files/instalacija_na_drajver_za_omniki_citac_ezk.pdf
http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/HID_OMNIKEY3x21_x86_R1_2_6_5.exe
http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/HID_OMNIKEY3x21_x86_R1_2_6_5.exe
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псигуруваоетп ќе се прави сп 
прилпжуваое на сини пптврди за платен 
придпнес.  

Следните категприи псигуреници ќе дпбијат 
ЕЗК ппсле јавната и државната 
администрација: 

 Приватните фирми (вп кпнтинуитет) 

 Неврабптените (пд јануари дп април 2013 
гпдина) 

 Пензипнерите (март-април 2013 гпдина),  
 

Впведуваоетп на ЕЗК треба да заврши дп 
јуни 2013 гпдина. 

Сите дппплнителни инфпрмации пкплу 
начинпт на дпстава на бараоата за 
издаваое, ппдигнуваое на електрпнски 
здравствени картички, какп и пптребните 
пбрасци се пбјавени на web страната на 
Фпндпт www.fzo.org.mk  вп делпт на е-
здравствп. Дппплнителни инфпрмации 
мпже да се дпбијат на следнава меил 
адреса: helpdesk@fzo.org.mk или на 
телефпнските брпеви: 02 3289-041 и 02 3289-
061. 
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2 Нпвини за псигурени лица и фирми 
 

2.1 Олеснуваое вп издаваоетп на инсулин на пациентите штп примаат инсулинска 
терапија 

 

Еден  пд резултатите пд средбите на ФЗПМ 
сп Спјузпт на здруженија на дијабетишари и 
Здружениетп за деца сп дијабет – Баланс - Д 
беще прпмената вп нашинпт на издаваое на 
инсулинската терапија. Сп цел да се 
ппеднпстави ппстапката за издаваое на 
инсулинската терапија, да се намали брпјпт 
на ппсетите кај избраните лекари и да се 
плесни патпт на пациентите, Фпндпт за 
здравственп псигуруваое гп ппеднпстави 
нашинпт на издаваое на инсулинската 
терапија. 

Благпдарение на спрабптката ппмеду ФЗПМ, 
Здруженијата на градани, специјалистите пд 
Центрите за дијабет какп и Министерствптп 
за здравствп, пд 1 декември 2012 гпдина на 
инсулин зависните пациенти ќе им се 
пвпзмпжи издаваое на инсулинска терапија 
самп врз пснпва на Бараое за издаваое на 
инсулинска терапија кпе ќе гп издава лекарпт 
специјалист/субспецијалист 
(интернист/ендпкринплпг) вп Центарпт за 
дијабет.  

Нпвипт нашин на ппдигнуваое на 
инсулинската терапија ќе биде следнипв: 

 Еднащ гпдищнп ппсета кај матишнипт 
лекар за пбезбедуваое на 
специјалистишки- субспецијалистишки 
упат дп специјалист 
интернист/ендпкринплпг вп Центарпт за 
дијабет; 

 Ппсета и преглед кај лекар 
специјалист/субспецијалист 
(интернист/ендпкринплпг) кпј пп 
изврщенипт специјалистишки-
субспецијалистишки преглед гп внесува 
пациентпт вп електрпнскипт Регистар за 
дијабетес сп прппищаната терапија пп 
вид и кплишина и  издава 
Специјалистишки-субспецијалистишки 
извещтај пд изврщенипт преглед и 
Бараое за издаваое на инсулинска 
терапија најмалку еднащ гпдищнп; 

 Сп Бараоетп за издаваое на инсулинска 
терапија пациентпт директнп се јавува 
вп инсулинската аптека да ја ппдигне 
терапијата прппищана пд лекарпт 
специјалист/субспецијалист. На 
Бараоетп пптребнп е да се евидентира 
датата на ппдигнуваое на инсулинската 
терапија, пптпис на пациентпт дека ја 
ппдигнал и пптпис на пдгпвпрнптп лице 
вп инсулинската аптека.  Бараоетп за 
издаваое на инсулинска терапија е сп 
важнпст најмнпгу пд една гпдина, 
пднпснп дп датата на закажанипт 
кпнтрплен преглед  вп кпј рпк пациентпт  
пптребнп е истптп да гп шува и 
прилпжува при секпе ппдигнуваое на 
инсулинската терапија.  При губеое на 
Бараоетп за издаваое на инсулинска 
терапија пптребнп е ппвтпрнп да се јави 
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кај лекарпт специјалист/субспецијалист 
и да му издаде нпвп; 

Придпбивките пд ваквипт нашин на ппдигаое 
на инсулинската терапија се: 

 За псигурените лица се намалува 
брпјпт на ппсети кај избранипт лекар, 
какп и непптребнп загубенптп време и 
финансиски средства; 

 За избраните лекари се намалува 
брпјпт на непптребни ппсети на 
пациентите, спздаваое на редпви вп 
чекалните и непптребнп печатеое на 
рецептни пбрасци; 

 За инсулинските аптеки се намалува 
непптребнптп спбираое и чуваое на 
рецептни пбрасци на месечнп нивп; 

 Се намалуваат гужвите вп 
здравствените устанпви сп штп се 
пвпзмпжува намалуваое на 
трансмисијата на инфективните агенси 
пспбенп на пваа ранлива група 
пациенти каде штп секпе нпвп 
забплуваое мпже дппплнителнп да ја 
искпмплицира спстпјбата на 
пациентпт; 

 

ФЗПМ е целпснп ппсветен да пвпзмпжи 
ппгплема дпстапнпст на здравствените 
услуги на пациентите кпи се на инсулинска 
терапија какп  и ппдигнуваое на квалитетпт 
на пружените услуги на щтп ппвиспкп нивп. 
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2.2 Дежурните служби вп градпт Скппје ќе рабптат и вп сабпта 
 

Вп изминатипт перипд псигурениците кпи 
имаа пптреба пд медицинска ппмпщ вп 
перипдпт на викендите и државните 
празници беа згрижувани вп Дежурната 
служба при ЈЗУ Здравствен дпм Скппје, кпја 
вп дежурствата ги вклушуваще самп лекарите 
врабптени вп јавната здравствена устанпва. 

Вп спгласнпст сп пптребите на населениетп и 
сп цел пбезбедуваое на квалитетна и 
навремена здравствена защтита, Фпндпт за 
здравственп псигуруваое на Македпнија  
пдржа рабптен спстанпк сп ЈЗУ Здравствен 
Дпм Скппје и Здружениетп на приватни 
лекари на Македпнија вп врска сп 
пбезбедуваое на лекарски тимпви и 
прганизираое на дежурствата вп сабпта пд 
07:30 дп 19:30 шаспт. На спстанпкпт е 
дпгпвпренп дека сите избрани лекари кпи 
имаат склушенп Дпгпвпр за  изврщуваое и 
плаќаое на здравствени услуги вп примарна 
здравствена защтита, пднпснп  сите матишни 
лекари ќе бидат вклушени вп дежурствата 
кпи се прганизирани пд страна на ЈЗУ 
Здравствен дпм Скппје. На пвпј нашин ќе се 
институципнализира пбавуваоетп на 
дежурствата на матишните лекари вп ЈЗУ 
Здравствен дпм Скппје.  

Целта на пвие дежурства е да се пружи 
здравствена защтита на псигурениците на 
кпи им е пптребна непдлпжна медицинска 
ппмпщ  пспбенп за  акутни спстпјби какп щтп 
се: дехидратација, спстпјби сп виспка 
температура, ппкашен крвен притиспк, 
главпбплка, градна бплка, гущеое, бубрежна 
бплка, ппвреди и другп. Предвиденп е 
дежурните лекари да мпжат да прппищат 
рецепти на дванаесет генерики на лекпви на 
тпвар на Фпндпт за гпренаведените спстпјби 
и забплуваоа кпи псигуреникпт мпже 
веднащ да ги ппдигне вп аптека.  

 

За таа цел се известуваат сите псигурени 
лица дека заклучнп пд 1-ви декември 2012 
гпдина мпжат да дпбијат здравствена 
заштита вп  дежурните служби при ЈЗУ 
Здравствен дпм Скппје пд страна на 
дежурни тимпви на матични лекари вп 
сабпта пд 07:30 дп 19:30 часпт. Дежурната 
служба ќе рабпти кпнтинуиранп и вп 
нпќните часпви, недела и државни 
празници. Истите  ќе бидат прганизирани вп 
ппвеќе ппштини на теритпријата на град 
Скппје и тпа вп:  

 Ппликлиника Чаир,  

 Ппликлиника Шутп Оризари,  

 Ппликлиника Бит Пазар,  

 Ппликлиника Јане Сандански,  

 Ппликлиника Драчевп,  

 Ппликлиника Дпрче Петрпв и  

 Ппликлиника Чентп.  

Сп пбезбедуваое на кпнтинуирана 
здравствена защтита вп нпќните шаспви, 
сабпта, недела и државни празници ФЗПМ ја 
прпдплжува свпјата агенда на целпсна 
ппсветенпст кпн псигурениците и 
ппдигнуваое на квалитетпт на здравствените 
услуги на ппвиспкп нивп.   
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2.3 Активнпсти на здруженијата 
 

Вп изминатите месец дена, здруженијата на 
градани сп кпи ФЗПМ активнп спрабптува, 
пдбележаа два знашајни датуми.  На 12 
пктпмври, здружениетп „Нпра“ гп пдбележа 
„Светскипт ден на артритиспт“, а на 13 
пктпмври, здружениетп „Нефрпн“ гп 
пдбележа „Еврппскипт ден на 
прганпдарителствптп“. 

Активнпстите щтп ги преземаат пвие 
здруженија се пд пспбена важнпст за нащипт 
здравствен систем. Пд тие пришини ФЗПМ 
преку редпвната спрабптка активнп ги 
вклушува здруженијата вп свпетп рабптеое и 
вп рамките на свпите мпжнпсти влпжува 
максимални наппра да излезе вп пресрет на 
нивните пптреби и бараоа. 

Така, и на пдбележуваоетп на пвие датуми 
кпи се пд пспбена важнпст за пвие 
здруженија, ФЗПМ сп свпетп присуствп ја 
пптенцираще свпјата ппддрщка за нивните 
активнпсти.  

ФЗПМ и вп иднина ќе прпдплжи да ја 
унапредува спрабптката сп пвие здруженија 

и да ги ппдржува нивните прпекти.  

Се надеваме дека заеднишки ќе ги 
унапредиме превенцијата и лекуваоетп на 
ревматплпщките забплуваоа и ќе ја 
ппмрднеме Македпнија пд днптп вп 
трансплантацијата  на пргани. 
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3 Нпвини за давателите на здравствени услуги 
 

3.1 Нпвини вп дпгпвприте за 2013 гпдина 
 

Какп резултат на прегпвприте щтп ФЗПМ ги 
впдеще сп претставниците на лекарите 
(Лекарскатата кпмпра на Македпнија ЛКМ и 
Здружениетп на приватни лекари на 
Македпнија ЗПЛРМ), нпвите дпгпвпри сп 
матишните лекари и специјалистите, щтп ќе 
важат пд јануари 2013 гпдина ќе се спдржат 
ппдплу наведените измени. 

 

3.1.1 Општа медицина 

 Впведуваое на нпва цел - Превентивни 
активнпсти за ранп пткриваое на 
малигни бплести на дебелптп цревп (КРК 
- Кплпректален карцинпм) на пппулација 
пд 50 дп 74 гпдишна впзраст. Пвие 
забплуваоа се мнпгу знашајни, бидејќи се 
сп виспк мпрбидитет (шестпта на јавуваоа) 
и виспк прпцент на смртнпст. 
Осигуреникпт кај свпјпт матичен лекар 
пппплнува анкетен прашалник, а врз 
пснпва на пдгпвприте за пдредени 
симптпми и знаци матичнипт лекар гп 
упатува на ппнатампшнп испитуваое кај 
лекар специјалист, сп штп се пвпзмпжува 
превенција и ранп пткриваое на 
малигните бплести на дебелптп цревп, 

какп и превземаое итни мерки за 
лекуваое. 

 Превенција на кардипваскуларни 
бплести – вп рамките на пваа цел се 
впведува и дппплнителнп испитуваое на 
прпценка на бубрежната функција сп 
пресметуваое на вреднпста на 
глперуларна филтраципна рата (ГФР), сп 
цел за утврдуваое на степенпт на 
пщтетуваоа на бубрежната функција. 
Придпбивка за псигурениците пд 
превенција на кардипваскуларни бплести 
е штп сп ЕКГ и бипхемиските 
лабпратприски и други испитуваоа се 
пткриваат не самп забплуваоа на срцетп, 
туку и на другите пргани (бубрези, мпзпк 
и др.)   

 

 За пстваруваое на целта Раципналнп 
кпристеое и раципналнп прппишуваое 
на лекпви пд Листата на лекпви на тпвар 
на Фпндпт, има измена на прпсечен 
гпдишен лимит и тпа пд 550,00 на 330,00 
денари пп ппен.  

 
- Прпсечен гпдишен лимит пд 330,00 

денари пп ппен на гпдишнп нивп сп 
изземаое на лекпвите сп режим на 
прппишуваое на лекпви на рецепт пп 
преппрака на лекар специјалист, 
субспецијалист и кпнзилиум на лекари 
пд Листата на лекпви на тпвар на 
Фпндпт, псвен за групата антибиптици.  

Придпбивки за псигуреници се непрешенп 
прппищуваое на лекпвите кпи се пп 
преппрака на лекар специјалист, 
субспецијалист и кпнзилиум на лекари (псвен 
за групата антибиптици) без пгранишуваое, 
кпи вп дпгпвпрпт за 2012 гпдина беа 
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пгранишени сп лимитпт 550,00 денари пп 
ппен на гпдищнп нивп.  
Придпбивки за матичните лекари е щтп 
лимитпт пд 330,00 денари пп ппен на 
гпдищнп нивп се пднесува самп на лекпвите 
прппищани пд матишен лекар (најшестп 
кпристените лекпви за ппкашен притиспк и 
згплемен щеќер вп крвта какп: Enalapril, 
Skopril, Radomin, Glibedal и други), псвен за 
групата антибиптици. 

Прпсечнипт гпдишен лимит за 
прппишуваое на лекпви на рецепт пд 
групатa антибиптици и анксиплитици да 
изнесува 150,00 денари пп ппен на гпдишнп 
нивп,  се пднесува на прппишани 
анксиплитици пп преппрака на матичен 
лекар (најчестп кпристените анкциплитици 
какп: Diazepam, Lexilium, Helex и други). 
Пптпа за антибиптици пп преппрака на 
матичен лекар (најчестп кпристени 
антибиптици какп: Cefalexin, Amoksiklav). 
Истп и за лекар специјалист или 
субспецијалист (начестп кпристени 
антибиптици какп: Sumamed, Klaritromicin). 

Оваа измена се пчекува да дпведе дп 
намалуваое на нераципналната упптреба 
на антибиптиците, сп штп би се избегналп 
згплемуваоетп на резистиненцијата 
(псетливпста) на микрппрганизмите на  
антибиптиците.   
Мерките и активнпстите истпвременп ќе 
придпнесат вп намалуваое на згплемената 
упптреба, нп и злпупптребата на 
анксиплитици – лекпви кпи се најчестп 
прппишувани на пациентите сп депресивни 
растрпјства. 

 Сп специфичната медицинска едукација 
на избраните лекари пд дејнпста ппшта 
медицина ќе се пвпзмпжи 
дпуспвршуваое на знаеоата и 
заппзнаваое сп нпвините вп 
дијагнпстиката и третманпт на 
забплуваоата, спгласаснп упатствата на 
медицина заснпвана на дпкази. Сп 
темите на едукацијата ппфатени се 

забплуваоата кпи се мнпгу шести кај 
населениетп, а се и знашајни вп избпрпт на 
метпдите на дијагнпстика и лекуваое.    

Избранипт лекар е дплжен вп текпт на 2013 
гпдина да ппсетува четири рабптилници вп 
рамките на кпнтинуирана медицинска 
едукација на тема: 
- Хрпнишна пбструктивна белпдрпбна 

бплест и Брпнхијална астма 
предизвикана пд алергени пд разлишнп 
пптеклп 

- Депресија предизвикана пд стрес какп 
живптен стил (дијагнпза и терапија) 

- Раципналнп прппищуваое на 
антибиптска терапија спгласнп упатствата 
на медицина базирана на дпкази 

- Кардипваскуларни ризици (превенција, 
дијагнпза и терапија) 

 
Заради ппдпбруваое на квалитетпт на 
здравствените услуги вп секпја прдинација 
пд ппшта медицина задплжителнп треба да 
има ЕКГ апарат. Прегледпт за ЕКГ е 
бесплатен.  
 

3.1.2 Гинекплпгија 
 

 За ппстигнуваое на целта  
микрпбиплпшкипт брис кпја се пстварува 
кај сите псигурени бремени жени, 
прплпнгиран е рпкпт за земаое и тпа пд 
12 дп 30 недела пд бременпста. Вп 
дпгпвприте за 2012 гпдина рпкпт за 
земаое на микрпбиплпщкипт брис беще 
пд 12 – 14 недела на бременпст, щтп беще 
кус перипд за да се ппфатат сите бремени 
жени.  

 Заради ппдпбруваое на квалитетпт на 
здравствените услуги вп секпја 
гинекплпшка  прдинација задплжителнп 
треба да има ЕХО апарат. ЕХО прегледпт 
е бесплатен.  

 
Да наппменеме дека земаоетп на 
микрпбиплпшкипт брис, какп и ПАП – тест 
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кај матичните гинекплпзи се бесплатни. 
Партиципација се наплатува за сите 
микрпбиплпшки испитуваое вп 
лабпратпријата вп вкупен изнпс пд 250,00 
денари, а за цитплпшкптп испитуваое за 
ПАП – тест партиципацијата изнесува 60,00 
денари. 
 

 Сп специфичната медицинска едукација 
на избраните лекари пд дејнпста 
гинекплпгија ќе се пвпзмпжи 
псвежуваое на знаеоата и заппзнаваое 
сп нпвините вп дијагнпстиката и 
третманпт на забплуваоата, спгласнп сп 
упатствата на медицина заснпвана на 
дпкази.  

Избранипт гинекплпг е дплжен вп текпт на 
2013 гпдина да ппсетува четири 
рабптилници вп рамките на кпнтинуирана 
медицинска едукација на тема: 

- Скрининг вп прв триместар на 
бременпст.  

- Превенција и предикција на 
предвременп ппрпдуваое.  

- Скрининг на цервикален карцинпм (рак 
на грлптп на матката).  

- Скрининг на пваријален карцинпм (рак 
на јајници). 

Да наппменеме дека треба да биде 
истакнатп пред гинекплпшките прдинации 

дека прегледите, ехп и кплпппскппија се 
бесплатни, сп цел да не бидат пштетени 
псигуреничките.  

3.1.3 Специјалисти 

Нпвина вп дпгпвприте за специјалистичкп – 
кпнсултативана здравствена заштита за 2013 
гпдина е тпа штп фактурите дп Фпндпт се 
дпставуваат на кварталнп нивп, пднпснп 
наместп дпсегашнипт (вп 2012 гпдина ) 
месечен дпгпвпрен надпместпк, сега ќе 
имаат трпмесечен. Пва знаши дека лекарпт 
специјалист ќе мпже да пди на гпдищен 
пдмпр, без да се грижи дали ќе гп пствари 
месешнипт надпместпк, бидејќи ќе има 
време вп другите два месеци на 
трпмесешјетп да гп пствари кварталнипт 
надпместпк.  

Значајнп е и дека вп нпвите дпгпвпри за 
2013 гпдина Фпндпт изврши измени и вп 
казнените пдредби. Некпи пд паричните 
казни се преиначени вп пппмени, а истп 
така има и намалуваое на дел пд 
паричните казни. 

ФЗОМ е целпснп ппсветен да пвпзмпжи 
ппгплема дпстапнпст на здравствените 
услуги какп  и ппдигнуваое на квалитетпт 
на пружените услуги на штп ппвиспкп нивп. 
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3.2 Впведуваое на нпви и измена на референтни цени на здравствени услуги 
 

На седницата на Управнипт Пдбпр на ФЗПМ, 
пдржана на 9 пктпмври 2012 гпдина, се 
усвпи Пдлука за дппплна на пдлуката за 
утврдуваое на референтни цени за пакети на 
завршени епизпди на лекуваое вп 
специјалистичкп - кпнсултативна 
здравствена заштита какп и 
Пдлука за измена на пдлуката за 
утврдуваое на референтни цени за 
дневна бплница и бплнички ден 
вп бплнишка здравствена защтита. 

Сп првата пдлука за дппплна на 
пакетите вп специјалистишкп 
кпнсултативна здравствена 
защтита, се впведпа ппвтпрнп вп 
упптреба интернистичките услуги 
за пулмплпгија какп единешни 
пакет/услуги сп референтна цена. 

Пптребата за враќаое вп упптреба 
на гпренаведените интернистишки 
услуги, се кпнстатираще пд 
направените финансиски кпнтрпли 
на јавните здравствени устанпви пд 
Пдделениетп за бучетска и финансиска 
кпнтрпла и бараоата на Клиниката за 
пулмплпгија и алергплпгија, Специјалната 
бплница за белпдрпбни забплуваоа 
Јасенпвп и Здравствените дпмпви. 

Така, сп впведуваое на респиратпрните и 
алергплпщките пакети, се пневпзмпжи 
здравствените устанпви медусебнп да ги 
фактурираат ппединешните интернистишки 
услуги.  Истпвременп дел пд јавните 
здравствени устанпви не распплагаат сп 
кпмплетна апаратура, кадар и слишнп за да ги 
реализираат сите ппединешни услуги пд 
респиратпрните и алергплпщките пакети щтп 
предизвикува неправилнп 
фактурираое/избпр на пакет пд пваа дејнпст. 

Така, услугите сп щифра пд АИМ11 дп АИМ18 
и АИМ31 (табела 1) кпи беа исклушени сп 
Пдлука пбјавена вп Службен весник на РМ бр 

171/2010, ппвтпрнп се вп упптреба пд 
14.11.2012 гпдина  (пбјавенп вп Службен 
весник бр.138 пд 06.11.2012 гпдина) 

 

Сп втпрата Пдлука усвпена на истата седница 
на Управнипт пдбпр на ФЗПМ, се ревидираа 
референтните цени на пакетите на услугите 
пд пбласта на психијатриската дејнпст кпи се 
пднесуваат на дневна бплница и бплнички 
ден вп бплничка здравствена заштита. 

Згплемуваоетп на висината на референтната 
цена (Табела 2) е резултат на кпмплетен 
предлпг сп финансиски калкулации пд страна 
на ЈЗУ Психијатриска бплница –Скппје, ЈЗУ 
Психијатриска бплница –Демир Хисар  и  ЈЗУ 
Психијатриска бплница –Негпрци, кпи на 
некплку наврати се пбратија дп Кпмисијата 
за утврдуваое на референтни цени  сп 
пбразлпжение дека утврдените референтни 
цени кпи се вп примена пд 1 април 2012 
гпдина, предизвикуваат серипзни 
пптещкптии вп финансискптп рабптеое на 
истите.   

Шифра ИНТЕРНИСТИЧКИ УСЛУГИ ОД 
ПУЛМОЛОГИЈА 

Референтна 
цена 

АИМ11 Епикутан тест ( дп 30 теста) 490 

АИМ12 Тест пп Прик ( дп 20 теста)  490 

АИМ13 Неспецифишен брпнхппрпвпкаципнен тест  460 

АИМ14 Кпмплетна спирпметрија  280 

АИМ15 Спирпергпметрија 680 

АИМ16 Спирпергпметрија сп НБПТ 800 

АИМ17 Брпнхпскппија  2.500 

АИМ18 Брпнхпскппија  сп биппсија  2.700 

АИМ31 Гасни анализи 550 
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Сп Пбјава вп Службен весник на РМ бр. 138 
пд 06.11.2012 гпдина, нпвите референтни 

цени стапуваат на сила пд 14.11.2012 
гпдина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифра НАЗИВ НА ПАКЕТ НА  ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ СТАРА 
РЕФЕРЕНТНА 

ЦЕНА 

НОВА 
РЕФЕРЕНТНА 

ЦЕНА 

ДБ03 Дневна бплница (сместуваое, пбрпк и труд на перспналпт) 
за психијатрија сп вклушени здравствени услуги и 
медикаментпзна терапија над 4 часа 

560 700 

ДС01 Бплнишки ден вп стаципнар (сместуваое, пбрпци и труд на 
перспналпт) сп вклушени здравствени услуги и 
медикаментпзна терапија вп психијатрија за бплните  

710 960 
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4 Права пд здравственп псигуруваое 
  

4.1 Правп на лекуваое вп странствп 
 

Сигурнп вп мпментпт кпга сте се здпбиле сп 
статус псигуренп лице  на Фпндпт за 
здравственп псигуруваое сте се запращале 
кпи се Ващите права кпи прпизлегуваат пд 
системпт на задплжителнптп здравственп 
псигуруваое и какп истите мпжете да ги 
пстварите. 

Правата кпи прпизлегуваат пд 
задплжителнптп здравственп псигуруваое 
ппкрај Закпнпт за задплжителнп здравственп 
псигуруваое, гплем дел пд нив се 
регулирани и вп Правилникпт за спдржината 
и нашинпт на пстваруваоетп на правата и 
пбврските пд задплжителнптп здравственп 
псигуруваое  

Наппмена: Закпнпт за задплжителнптп 
здравственп псигуруваое и ппгпре 
наведенипт Правилник мпжете да ги најдете 
и на нащата web страница www.fzo.org.mk вп 
делпт на закпнски прпписи. 

Фпндпт сп цел да Ви ппмпгне щтп пплеснп и 
ппефикаснп да ги пстварите свпите права, 
впведе нпва рубрика вп Инфп билтенпт, сп 
кпја ќе Ве инфпрмира за секпе правп 
ппединешнп. 

 Закпнска регулатива 

Пваа рубрика вп Инфп билтенпт ќе ја 
заппшнеме сп пстваруваое на Правптп на 
бплнишкп лекуваое вп странствп на 
псигурените лица на Фпндпт. 

Пва правп е регулиранп вп шленпт 30 став 1  
пд Закпнпт за здравственптп псигуруваое  вп 
кпј е наведенп дека псигуренптп лице мпже 
да кпристи бплнишкп лекуваое вп странствп 
сп пдпбрение на Фпндпт, акп е вп пращаое 
забплуваое кпе не мпже да се лекува вп 
Републиката, а вп земјата вп кпја 

псигуреникпт се упатува ппстпи мпжнпст за 
успещнп лекуваое на тпа забплуваое.  

Сппред став 2 на истипт шлен, псигуренптп 
лице ппд услпвите утврдени вп став 1 на пвпј 
шлен, мпже да кпристи вп странствп и 
здравствени услуги на кпнтрплни прегледи 
кпи се пднесуваат на веќе изврщенп 
бплнишкп лекуваое вп странствп пдпбренп 
пд страна на Фпндпт, а кпи не мпжат да се 
изврщат вп Република Македпнија. 

Ппстапката за пстваруваое на правптп на 
бплнишкп лекуваое вп странствп е ппдеталнп 
разрабптена вп Правилникпт за нашинпт на 
кпристеое на здравствени услуги на 
псигурените лица вп странствп („Службен 
весник на Република Македпнија“ бр. 
45/2012 гпдина). 

Важнп: Сите пбрасци кпи се предвидени вп 
ппгпре наведенипт Правилник, мпжете да ги 
најдете вп Пдлуката за утврдуваое на 
пбрасците предвидени вп Правилникпт за 
нашинпт на кпристеое на здравствени услуги 
вп странствп. 

 Ппстапка за пстваруваое на правптп 
за бплничкп лекуваое вп странствп 

За да ја заппшнете ппстапката за лекуваое вп 
странствп, пптребнп е да ги преземете 
следните шекпри: 

o Најпрвин треба сппдветната 
универзитетска клиника при Клинишкипт 
центар вп Скппје да Ви издаде Предлпг за  
упатуваое на лекуваое вп странствп 
(Пбразец –ПЛС) вп кпј е тпшнп наведена 
земјата и здравствената устанпва вп кпја 
се упатува псигуренптп лице, какп и 
здравствената устанпва вп една пд 
референтните земји (Бугарија, Србија, 
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Хрватска и Слпвенија), дпкплку вп истите 
се врщи лекуваоетп. Предлпгпт за 
упатуваое на лекуваое вп странствп гп 
дава клинишки кпнзилиум пд најмалку 
трпјца лекари субспецијалисти/ 
специјалисти и директпрпт на сппдветната 
универзитетска клиника вп Скппје и важи 
шест месеци пд денпт на издаваоетп. Тпј 
ги спдржи пснпвните ппдатпци за 
псигуренптп лице, ппшетпкпт и текпт на 
бплеста, нашинпт на лекуваоетп, 
лабпратприските, радипдијагнпстишки и 
други дијагнпстишки испитуваоа врз 
пснпва на кпи е ппставена дијагнпзата, 
мислеое дека забплуваоетп не мпже сп 
успех да се лекува вп Републиката, какп и 
мислеое вп кпја земја и странска 
здравствена устанпва ппстпјат мпжнпсти 
за успещнп лекуваое на тпа забплуваое и 
здравствени устанпви вп кпи лекуваоетп 
мпже да се изврщи. Вп предлпгпт за 
упатуваое на лекуваое вп странствп пд 
страна на клинишкипт кпнзилиум, 
псигуренптп лице мпже да биде упатенп 
на лекуваое вп: 

А) земја сп кпја Република Македпнија 
нема склушенп (превземенп) Дпгпвпр 
за спцијалнп псигуруваое, или има 
склушенп (превземенп) Дпгпвпр за 
спцијалнп псигуруваое, нп вп истипт не 
е регулирана мпжнпста  за уплатуваое 
на лекуваое вп странствп; 

Б) земја сп кпја Република Македпнија 
има склушенп (превземенп) Дпгпвпр за 
спцијалнп псигуруваое и вп кпј е 
регулирана мпжнпста за упатуваое на 
лекуваое вп странствп; 

В) вп странска здравствена устанпва сп 
кпја Фпндпт има склушенп Дпгпвпр за 
утврдена листа на здравствени услуги и 

Г) вп приватна здравствена устанпва вп 
Република Македпнија сп кпја Фпндпт 
има склушенп рамкпвен дпгпвпр за 
здравствени услуги кпи не се врщат вп 
јавните здравствени устанпви. 

 

2. Пп дпбиваоетп на Предлпгпт за 
упатуваое на лекуваое вп странствп 
пптребнп е да ппднесете Бараое за 
бплнишкп лекуваое вп странствп (Пбразец 
Л1) дп Фпндпт за здравственп 
псигуруваое на Македпнија преку 
ппдрашната служба вп местптп каде щтп 
сте пријавени вп задплжителнптп 
здравственп псигуруваое. Кпн бараоетп 
пптребнп е да ја прилпжите следната 
дпкументација: 
- Предлпг за упатуваое на лекуваое вп 

странствп пд сппдветната 
универзитетска клиника вп Скппје; 

- Медицинска дпкументација за текпт на 
лекуваоетп; 

- Најмалку две прпфактури пд странски 
здравствени устанпви пд кпи една 
задплжителнп пд земјите Република 
Слпвенија, Република Хрватска, 
Република Бугарија и Република 
Србија).  

Вп кппрдинација сп клинишкипт кпнзилиум 
пптребнп е да прибавите и дпставите две 
прпфактури пд странски здравствени 
устанпви, нп дпкплку истптп не сте вп 
мпжнпст да гп направите пптребнп е да 
дпставите дпказ (е-маил, факс, дппис) дека 
истите се ппбарани, нп не се дпставени пд 
страна на здравствените устанпви. Истп така 
мпже и Првпстепената пднпснп 
Втпрпстепената лекарска кпмисија при 
Фпндпт пп службена дплжнпст да ги ппбара 
истите вп најкус мпжен рпк. 

 Кпга не се дпставуваат прпфактури 
пд референтните земји? 

Прпфактури пд странски здравствени 
устанпви пд земјите Република Слпвенија, 
Република Хрватска, Република Бугарија и 
Република Србија не се дпставуваат вп 
слушаи кпга вп пвие земји не се врщи 
пптребната здравствена услуга или кпга вп 
предлпгпт за упатуваое на лекуваое вп 
странствп пд сппдветната универзитетска 
клиника е наведенп дека пптребната 
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здравствена услуга се врщи единственп вп 
предлпжената странска здравствена устанпва 
или кпга се рабпти за пптреба пд 
репперативен зафат или прпдплжуваое на 
лекуваое, пднпснп следна фаза на лекуваое, 
вп странска здравствена устанпва каде 
претхпднп бил упатен псигуреникпт, пднпснп 
билп изврщенп лекуваоетп. 

 Откакп ќе гп дпставите бараоетп сп 
ппгпре наведената дпкументација,  
 

3.  Врз пснпва на предлпгпт за упатуваое на 
лекуваое вп странствп и бараната 
дпкументација, пценката и мислеоетп за 
пптребата пд лекуваое вп странствп ја 
дава Првпстепената пднпснп 
Втпрпстепената лекарска кпмисија за 
лекуваое вп странствп при Фпндпт.  

Пценката и мислеоетп на Првпстепената 
пднпснп Втпрпстепената лекарска кпмисија 
за лекуваое вп странствп при Фпндпт, 
спдржи ппдатпци за следнптп: 

- дали се исцрпени сите мпжнпсти за 
лекуваое вп земјата,  

- дали ппстпјат мпжнпсти за успещнп 
лекуваое на забплуваоетп вп странствп, 
вп кпја земја, пднпснп вп кпја странска 
бплнишка здравствена устанпва; 

- вид на лекуваое кпе се предлага и 
времетп пптребнп за лекуваое вп 
странствп; 

- дали на псигуренптп лице му е пптребен 
придружник, пднпснп струшен 
придружник и за кпе време (самп при 
заминуваое, самп при враќаое,  при 
заминуваое и  враќаое или за сетп 
време на лекуваоетп вп странствп); 

- ппгпднп превпзнп средствп (впз, автпбус, 
авипн, кпла за санитетски превпз) и 
нашинпт на превпзпт; 

- пптребата пд прпдплжуваое на 
бплнишкптп лекуваое вп странска 
здравствена устанпва. 

Ппзитивните напди на Првпстепената 
лекарски кпмисија задплжителнп ги 

преиспитува и Втпрпстепената лекарска 
кпмисија вп рпк пд 7 дена. 

Дпкплку вп Предлпгпт за уплатуваое на 
лекуваое вп странствп е наведенп дека се 
рабпти за итен случај првпстепената и 
втпрпстепената лекарска кпмисија 
заседаваат вп истипт ден.  

4. Врз пснпва на прилпжената 
дпкументација, пп дпбиената спгласнпст 
пд странската здравствена устанпва за 
прифаќаое на лекуваоетп вп кпја е 
пдреден термин за прием на лекуваоетп 
и пп дпбиената пценка и мислеое на 
првпстепената пднпснп втпрпстепената 
лекарска кпмисија, треба да изврщите 
уплата на лишнп ушествп пд дпставената 
прпфактура на странската здравствена 
устанпва, за лекуваое вп странствп, псвен 
акп спадате вп категприја на псигурени 
лица кпи се пслпбпдени пд ушествп. 
 

 Важни пдредби пд Закпнпт за 
здравственп псигуруваое 

Спгласнп шлен 32 став 2 пд Закпнпт за 
здравственптп псигуруваое за здравствените 
услуги за пдпбренп бплнишкп лекуваое вп 
странствп псигуренптп лице ушествува сп 20% 
пд вкупните трпщпци.  

 Нпвина штп ќе се применува пд 
01.01.2013 

Сметанп пд 01.01.2013 гпдина ќе стапат вп 
сила измените и дппплнуваоата на Закпнпт 
за здравственптп псигуруваое („Службен 
весник на Република Македпнија“ бр. 
26/2012 гпдина) каде вп членпт 32 став 2 е  
предвиденп дека за здравствените услуги за 
пдпбренп лекуваое вп странствп, 
псигуренптп лице учествува сп 20% пд 
вкупните трпшпци, нп не ппвеќе пд 200 евра 
вп денарска прптиввреднпст. 
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 Лица кпи се пслпбпдени пд плаќаое 
на учествп сп лични средства при 
кпристеоетп на здравствените 
услуги пп пдпбренп бплничкп 
лекуваое вп странствп 

Сппред шлен 34 став 1 алинеја 2 пд Закпнпт 
за здравственптп псигуруваое пд ушествптп 
утврденп вп шлен 32 на пвпј закпн се 
пслпбпдуваат и децата сп ппсебни пптреби, 
сппред прпписите за спцијална защтита. 

Сппред шлен 21 став 6 пд Правилникпт за 
нашинпт на кпристеое на здравствени услуги 
на псигурените лица вп странствп, пд ушествп 
сп лишни средства вп вкупните трпщпци се 
пслпбпдуваат деца сп ппсебни пптреби, 
сппред прпписите за спцијална защтита, 
спгласнп шлен 34 став 1 алинеја 2 пд закпнпт, 
а свпјствптп на дете сп ппсебни пптреби се 
дпкажува сп рещение пд надлежнипт Центар 
за спцијална рабпта при Министерствптп за 
труд и спцијална пплитика. 

 Дпнесуваое на решение пд страна 
на Фпндпт 

Фпндпт дпнесува рещение за упатуваое на 
лекуваое вп странствп пп пценката и 
мислеоетп пд првпстепената и 
втпрпстепената лекарска кпмисија и 
изврщената уплата на ушествптп пд страна на 
псигуренптп лице. 

Прптив рещениетп на Фпндпт, псигуренптп 
лице мпже да ппднесе жалба дп Управнипт 
пдбпр на Фпндпт, вп рпк пд 15 дена пп 
приемпт на истптп. 

 Правп на прпдплженп бплничкп 
лекуваое вп странствп и надпмест 
на дппплнителни трпшпци 

Лекуваоетп вп странствп псигуренптп лице 
гп пстварува најдплгп вп траеое утврденп сп 
рещениетп. 

Акп ппстпјат пправдани пришини за 
прпдплжуваое на лекуваоетп на предлпг на 
странската здравствена устанпва вп кпја 
псигуренптп лице се лекува и дпкплку за 
лекуваоетп настанат дппплнителни 
трпщпци, Фпндпт мпже да му признае правп 
на прпдплжуваое на пдпбренптп лекуваое и 
надпмест на дппплнителните трпщпци за 
лекуваоетп пп спрпведуваое на ппстапка. 

При тпа е пптребнп да ги дпставите следните 
дпкументи: 

- бараое за прпдплжуваое на лекуваое вп 
странствп ( Пбразец Л2), 

- предлпг на странската здравствена 
устанпва за пправданпста на пришините за 
прпдплжуваое на лекуваоетп, 

- пптребната медицинска дпкументација и 
друга дпкументација за текпт на 
лекуваоетп и 

- пценка и мислеое пд првпстепената 
пднпснп втпрпстепената лекарска 
кпмисија на Фпндпт за пптребата пд 
прпдплжуваое на бплнишкптп лекуваое 
вп странската здравствена устанпва. 

Фпндпт се надева дека сп впведуваоетп на 
пваа нпва рубрика вп Инфп билтенпт кпј 
пред се е наменет за  Вас какп  псигурени 
лица, ќе Ви гп плесни нашинпт какп да ги 
пстварите правата щтп прпизлегуваат пд 
системпт на задплжителнптп здравственп 
псигуруваое и какп да ги искпристите 
привилегиите щтп Ви ги нуди истипт.
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5 Електрпнски услуги на ФЗОМ – Веб ппртал 
 

Фпндпт за здравственп псигуруваое какп 
круцијална алка вп здравственипт систем вп 
изминатипт перипд интензивнп рабптеще 
успврщуваое и унапредуваое на услугите 
кпи мпже да ги пружи на свпите 
псигуреници. Сп впсппставуваое на нпвипт 
централизиран инфпрматишки систем вп сите 
30 ппдрашни служби, Фпндпт ппкажа дека 
цврстп шекпри кпн нпвите предизвици  
налпжени пд щирпката експанзија на 
инфпрматишката и телекпникациската ера.  

Електрпнските услуги преку ВЕБ ппрталпт кпи 
ФЗПМ ќе ги пвпзмпжи пд крајпт на пваа 
гпдина и наредната  ќе ја плесни 
административната рабпта вп пстваруваоата 
на свпите права на псигурениците и правните 
лица какп и рабптата вп ппдрашните служби.   

Бидејќи преку ппрталпт ќе се пружаат ппвеќе 
разлишни типпви на услуги , сп цел да се 
пвпзмпжи пплесен пристап дп истите 
направена е пдредена систематизација на 
истите и тпа: 

 Услуги за псигуреници  

 Услуги за правни лица 

 Услуги за здравствени устанпви 

Фази на спрпведуваое на услуги 
Услугите на ппрталпт на ФЗПМ  щтп ќе бидат 
пвпзмпжени се теснп ппврзани сп веќе 
утврдените фазите за централизација на 
системпт. Вп првата фаза на реализација се 
ппфатени некплку типпви на услуги за 
псигурениците, правни лица  и здравствените 
устанпви и тпа: 

Услуги за псигурени лица  
- Прпверка на статус на псигуруваое 
- Прпверка на важнпст на псигуруваое т.е. 

платени придпнеси 
- Прпверка на избран лекар 
- Ппднесуваое на бараое за прпмена на 

избран лекар (пдјава) 

- Ппднесуваое на бараое за издаваое на 
ЕЗК  
 

Услуги за Правни Лица 
- Ппднесуваое на бараое за ЗП пријава, ЗП 

пдјава за свпи врабптени и шленпви на 
нивните семејства 

- Прпверка на евденцијата на здравстевнп 
псигурени лица и шленпви на нивните 
семејства 

- Ппднесуваое на бараое за издаваое на 
електрпнска здравствена картишка за 
псигурени лица и шленпви на нивните 
семејства 

Услуги за Здравствени устанпви 
- Ппднесуваое на ппнуда за склушуваое на 

дпгпвпр сп Фпндпт за специфишна дејнпст, 
услуга и лекарски тим 

- Склушуваое на дпгпвпр сп Фпндпт 
- Електрпнскп дпставуваое на фактури, 

спецификации и пресметки за изврщени 
здравствени услуги 

- Ппднесуваое за бараое за измени- 
анекси кпн пснпвнипт дпгпвпр 

Пткакп ќе заврщи  првата фаза пд услугите 
веднащ заппшнува реализација на втпрата 
фаза вп кпја се ппфатени услуги и тпа: 

Услуги за псигурени лица  
- Ппднесуваое на бараое за надпместпк за 

бпледуваое пп типпви и дијагнпзи  
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- Ппднесуваое на бараое за ппвраќај на 
средства за лекпви на рецепт 

- Ппднесуваое на бараое за ппвраќај на 
средства  за бплнишкп лекуваое 

- Ппднесуваое на бараое за ппвраќај на 
средства за пртппедски ппмагала  

- Ппднесуваое на бараое за ппвраќај на 
средства за патни трпщпци 

- Ппднесуваое на бараое за ппвраќај на 
средства за ппвеќе наплатена 
партиципација 

- Ппднесуваое на бараое за рещение за 
медицинска рехабилитација  

- Бараое за дпбиваое рещение за 
пслпбпдуваое пд партиципација пп 
разлишни пснпви  

- Бараое за правп на кпристеое на 
пртппедскп ппмагалп 

Услуги за Здравствени устанпви 
- Размена на ппдатпци за издадени 

бпледуваое 
- Преппрака за пртппедскп ппмагалп 
- Прппищан рецепт пд избран лекар 
- Реализација на рецепт вп аптеки кпи 

имаат дпгпвпр сп Фпндпт  
- Упатуваое на ппвиспкп нивп на 

здравствена защтита 

Псигурениците, правните лица и 
здравствените устанпви кпи пп електрпнски 
пат преку ппрталпт на ФЗПМ ппбарале 
некаква услуга или дпставиле бараое, сп 
најава на ппрталпт преку свпјпт кприснишки 
прпфил ќе мпжат да ги следат статусите на 
реализација на свпите бараоа. 

Сп имплементација на пвпј прпект ФЗОМ 
пвпзмпжува  : 

- Псигурениците да немаат  пптреба да ги 
ппдигнуваат сините картпни,  

- Пвластените лица ќе мпже да ги 
пријавуваат или пдјавуваат врабптените 
вп нивните фирми (и шленпвите на 
нивните семејства) вп здравственп 
псигуруваое преку интернет сп 
кпристеое на дигитални пптписи, 

-  Матишните лекари ќе мпжат пп 
електрпнски пат да ги пријавуваат нпвите 
пациенти и пдјават старите, 

- Здравствените устанпви електрпнски ќе 
ги дпставуваат фактурите, 

- Псигурениците ќе мпже да врщат избпр и 
прпмена на избран матишен лекар 
електрпнски кај матишните лекари, без да 
се пппплнуваат хартиени ИЛ пбрасци и 
истите да се дпставуваат вп ппдрашните 
служби на Фпндпт сп щтп самипт избпр 
би се плеснил, 

- Сите бараоа за пстваруваое на пдредени 
услуги кпи псигурениците на Фпндпт ги 
ппднесуваат вп ппдрашните служби и 
централната служба ќе мпже да ги 
дпставуваат и online вп билп кпе време и 
пд билп кпе местп ( рефундации, 
бпледуваоа, пртппедски ппмагала) 

На пвпј нашин ФЗПМ пди шекпр ппнапред сп 
цел да излезе вп пресрет на свпите 
псигуреници сп щтп ќе гп плесни патпт кпн 
пстваруваое на нивните правата. 
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6 Пплугпдишен извештај за ДСГ (дијагнпстичкп српдни групи)  
 
 

Фпндпт за здравственп псигуруваое на 
Македпнија (ФЗПМ) на web страната гп 
пбјави ДСГ извещтајпт за јануари - јуни 2012 
гпдина, изгптвен пд рабптната група за ДСГ 
на ФЗПМ. Вп анализата се ппфатени 58 
здравствени устанпви, класифицирани 
спрема видпт и пбемпт на здравствени 
услуги щтп ги пружаат, пд кпи 54 се јавни 
здравствени устанпви и 4 приватни 
здравствени устанпви.  

Вп перипдпт пд јануари дп јуни 2012 гпдина 
евидентирани се вкупнп 105.069 слушаи, щтп 
е за 780 пациенти ппвеќе вп пднпс на истипт 
перипд вп 2011 гпдина. Најгплем брпј на 
пациентите се лекувани вп клиниките и 
ппщтите бплници, 35% и 37%. Пд анализата 
мпже да се забележи редистрибуција на 
пациентите кпн ппщтите бплници, пднпснп 
намалуваое на брпјпт на пациенти вп 
универзитетските клиники вп пднпс на 2011 
гпдина какп резултат на нпвипт нашин на 
упатуваое. Најгплемп згплемуваое е вп 
бплницата 8ми Септември вп Скппје, каде 
згплемуваоетп изнесува 30%, прпследенп сп 
згплемуваоата вп Ппщтата бплница 
Гпстивар, сп над 10%, и Ппщтата бплница 
Кавадарци, пкплу 8%. 

Кпмплекснпста на слушаите (Case Mix Index - 
CMI) е главен ппказател за слпженпста на 
пациентите и пптрпщувашка на бплнишките 
ресурси и истата на наципналнп нивп 
изнесува 1,08, пднпснп 1,13 сп 
терцијар/трансфер. Кпмплекснпста е на 
слишнп нивп какп и вп 2011 гпдина, нп 
изнпспт е ппвиспк вп сппредба сп истипт 
перипд вп 2010 гпдина, кпга кпмплекснпста 
на слушаите изнесувала 0,91.  Терцијарпт е 
впведен пд април 2011 гпдина какп 
дппплнителнп вреднуваое на услугите вп 
клиниките.  

Преку Case Mix-пт мпже да се види кплкавп е 
пстваруваое на бплницата и кплку 
пптрпщувашка на ресурси има бплницата за 
лекуваое на пациентите вп пднпс на другите 
бплници.  Case Mix-пт ја ппределува 
ефикаснпста на бплницата вп кпнтекст на 
прирпдата и кпмплекснпста на здравствените 
услуги вп истата. Штп е ппвиспк Case Mix-пт 
тпа е ппвиспк брпј на ппкпмплексните 
лекуваоа пднпснп ппвиспкп пстваруваое. 

 
Кпга се сппредуваат клиниките меду себе, 
највиспк Case Mix имаат клиниките за 
хематплпгија 3,74, неврпхирургија 3,47 и 
дигестивна хирургија 2,96, а најнизпк 
клиниките за дерматплпгија 0,79, 
тпксикплпгија 0,79 и пластишна и 
рекпнструктивна хирургија 0,73. 

 
Вп пднпс на клинишките и ппщтите бплници 
највиспк Case Mix имаат бплницата 8ми 
Септември 1,23, бплницата вп Битпла 0,88 и 
бплницата вп Прилеп 0,87, а најнизпк 
бплниците вп Дебар 0,52, Кишевп 0,61 и 
Кавадарци 0,61. 

 
Над 56% пд сите ДСГ услуги се пднесуваат на 
една пд следните главни дијагнпстишки 
категприии: Бременпст, ппрпдуваое и 
пуерпериум; Бплести и ппреметуваоа на 
респиратпрнипт систем; Бплести и 
ппреметуваоа на циркулатпрен систем; 
Нпвпрпденшиоа; Бплести и ппреметуваоа на 
дигестивнипт систем.  
 
Вкупнп пстварени бплнишки денпви на 
престпј вп сите 58 здравствени устанпви 
изнесува 609.333 дена, щтп е ппмалку за 
пкплу 6.000 дена вп пднпс на истипт перипд 
вп 2011 гпдина. Прпсешнипт престпј на 
пациентите вп бплниците (ALOS) на 
наципналнп нивп изнесува 5,8 денпви щтп е 
слишнп сп 2011 гпдина, нп е ппнизпк прпсек 
вп пднпс на 2010 гпдина, кпга истипт 
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изнесувал 5,9 дена. Пп видпт на 
здравствената устанпва прпсешнипт престпј 
изнесува: 6,1 вп клиниките, 5,5 вп 
клинишките бплници, 5,6 вп ппщтите 
бплници, 5,9 вп специјалните бплници, 16 вп 
психијатриските бплници и 5,6 вп приватните 
бплници.  

 
Истпдневните пациенти, пднпснп пние 
пациенти кпи дпадаат и заминуваат истипт 
ден, се ущте се сп мал прпцент, 5%, или 5.296 
пациенти.  

 
Вп пднпс на типпт на нега, вп сите 58 
здравствени устанпви 30% се пднесуваат на 
хирурщки прпцедури, дпдека 66% се 
интернистишки, а 3% се пстанати здравствени 
услуги. Вп пднпс на гепграфската 
распределнпст на хирурщките 
интервенциите, 61% пд сите хирурщки 
интервенции се изведуваат вп Скппје.  

 

Вп впзрасната структура на пациенти, 
најзастапена е впзраста пд 45-64 гпдини сп 
24.8%. Сп впзраста на пациентите расте и 
висината на прпсешнипт престпј вп 
бплницата, па така пациентите сп впзраст над 
65 гпдини имаат најависпк прпсешен престпј, 
дп 7.5 дена вп прпсек.  
 
Вп извещтајпт пбезбедени се ппдатпци и 
прегледи какп на наципналнп така и на нивп 
на здравствени устанпви за брпјпт на 
слушаите, вкупнипт и прпсешнипт престпј, 
главните дијагнпзи, кпмплекснпста, впзраста 
на пациентите, кпмпаративни прегледи за 
истипт перипд пд 2009 дп 2012 гпдина, какп 
и други ппдатпци кпи се генерираат пд ДСГ 
груперпт.  

Дп ДСГ извещтајпт за јануари – јуни 2012 
гпдина мпжете да пристапите преку веб 
страницата на ФЗПМ www.fzo.org.mk вп 
делпт на извещтаи, анализи и прегледи.  

Табела: Вкупен брпј на случаи пп здравствена устанпва 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА Брпj на  
случаи 

%  
брпјпт 
на 
случаи 

Прпсечен 
престпј 

Прпсе
чна 
впзрас
т 

ДСГ 
тежина 

(без 
терцијар/ 
трансфер) 

Case mix 
index (без 
терцијар/ 
трансфер) 

ДСГ тежина 
сп терцијар/ 

трансфер 

% ДСГ 
тежина сп 
терцијар/ 
трансфер 

Case mix index 
сп 

терцијар/транс
фер 

КЛИНИКА ЗА ГИНЕКПЛПГИЈА И АКУШЕРСТВП 
СКППЈЕ                   

8.492 8,08% 4,3 25 6.538 0,77 7.191 6,08% 0,85 

КЛИНИКА ЗА ТПРАКАЛНА И ВАСКУЛАРНА 
ХИРУРГИЈА СКППЈЕ            

826 0,79% 8,3 52 1.627 1,97 1.790 1,51% 2,17 

КЛИНИКА ЗА ПЧНИ БПЛЕСТИ СКППЈE                                1.303 1,24% 2 59 1.244 0,95 1.368 1,16% 1,05 
КЛИНИКА ЗА МАКСИЛПФАЦИЈАЛНА 
ХИРУРГИЈА СКППЈЕ                  

424 0,40% 5,1 42 446 1,05 490 0,41% 1,16 

КЛИНИКА ЗА УРПЛПГИЈА СКППЈЕ                                   1.059 1,01% 4,8 58 1.539 1,45 1.693 1,43% 1,6 
КЛИНИКА ЗА НЕВРПЛПГИЈА СКППЈЕ                                 1.015 0,97% 11,3 54 1.253 1,23 1.378 1,17% 1,36 
КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БПЛЕСТИ СКППЈЕ                              3.008 2,86% 7 4 3.141 1,04 3.810 3,22% 1,27 
КЛИНИКА ЗА ПЛАСТИЧНА И 
РЕКПНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА СКППЈЕ       

1.348 1,28% 2,6 48 898 0,67 988 0,84% 0,73 

КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА СКППЈЕ                        1.157 1,10% 7,7 54 3.115 2,69 3.427 2,90% 2,96 
КЛИНИКА ПП ХИРУРШКИ БПЛЕСТИ СВ. НАУМ 
ПХРИДСКИ СКППЈЕ          

2.787 2,65% 5,5 46 3.570 1,28 3.927 3,32% 1,41 

КЛИНИКА ЗА УВП, НПС И ГРЛП СКППЈЕ                             1.277 1,22% 2,9 34 991 0,78 1.090 0,92% 0,85 
КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНИ БПЛЕСТИ И 
ФЕБРИЛНИ СПСТПЈБИ СКППЈЕ      

1.417 1,35% 9,3 28 1.406 0,99 1.546 1,31% 1,09 

КЛИНИКА ЗА ПУЛМПЛПГИЈА И АЛЕРГПЛПГИЈА 
СКППЈЕ                  

820 0,78% 7,9 61 799 0,97 879 0,74% 1,07 

КЛИНИКА ЗА НЕФРПЛПГИЈА СКППЈЕ                                 1.053 1,00% 6 61 1.100 1,04 1.210 1,02% 1,15 
КЛИНИКА ЗА ГАСТРПЕНТЕРПХЕПАТПЛПГИЈА 
СКППЈЕ                    

947 0,90% 6,5 57 1.120 1,18 1.232 1,04% 1,3 

КЛИНИКА ЗА РЕВМАТПЛПГИЈА СКППЈЕ                               323 0,31% 9,5 52 264 0,82 290 0,25% 0,9 
КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА СКППЈЕ                                243 0,23% 31,5 40 282 1,16 348 0,29% 1,43 
КЛИНИКА ЗА ТПКСИКПЛПГИЈА СКППЈЕ                               345 0,33% 7,6 47 246 0,71 271 0,23% 0,79 
КЛИНИКА ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА СКППЈЕ                            840 0,80% 5,7 6 1.123 1,34 1.391 1,18% 1,66 
КЛИНИКА ЗА НЕВРПХИРУРГИЈА СКППЈЕ                              611 0,58% 9,3 49 1.927 3,15 2.120 1,79% 3,47 
КЛИНИКА ЗА ЕНДПКРИНПЛПГИЈА СКППЈЕ                             367 0,35% 5,1 56 262 0,72 289 0,24% 0,79 
КЛИНИКА ЗА ПНКПЛПГИЈА И РАДИПТЕРАПИЈА 
СКППЈЕ                  

1.032 0,98% 14,3 57 1.127 1,09 1.239 1,05% 1,2 

КЛИНИКА ЗА ХЕМАТПЛПГИЈА СКППЈЕ                                507 0,48% 13,1 52 1.722 3,4 1.894 1,60% 3,74 
КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТПЛПГИЈА СКППЈЕ                               151 0,14% 11,9 51 108 0,72 119 0,10% 0,79 
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КЛИНИКА ЗА КАРДИПЛПГИЈА СКППЈЕ                                3.690 3,51% 3,7 61 6.686 1,81 7.354 6,22% 1,99 
КЛИНИКА ЗА 
ТРАУМАТ,ПРТППЕД.,АНЕСТЕЗ.,РЕАНИМ.ИНТЕЗ. 
УЦ-СКППЈЕ  

1.645 1,57% 7,7 52 3.246 1,97 3.571 3,02% 2,17 

 ВКУПНО КЛИНИКИ 36.687 34,92% 6,1 40 45.783 1,25 50.909 43,06% 1,39 
КЛИНИЧКА БПЛНИЦА ШТИП                                                        5.367 5,11% 6,4 43 4.456 0,83 4.440 3,76% 0,83 
КЛИНИЧКА БПЛНИЦА ТЕТПВП                                                      8.286 7,89% 4,2 30 5.217 0,63 5.211 4,41% 0,63 
КЛИНИЧКА БПЛНИЦА БИТПЛА                                                      5.950 5,66% 6,5 46 5.278 0,89 5.259 4,45% 0,88 
 ВКУПНО КЛИНИЧКИ БОЛНИЦИ  19.603 18,66% 5,5 39 14.952 0,76 14.910 12,61% 0,76 
ППШТА БПЛНИЦА КИЧЕВП                                                         1.315 1,25% 4,3 34 828 0,63 825 0,70% 0,63 
ППШТА БПЛНИЦА ДЕБАР                                                          932 0,89% 5 34 482 0,52 477 0,40% 0,51 
ППШТА БПЛНИЦА КПЧАНИ                                                         2.051 1,95% 5,5 40 1.335 0,65 1.322 1,12% 0,64 
ППШТА БПЛНИЦА ПРИЛЕП                                                         3.781 3,60% 5,9 41 3.264 0,86 3.256 2,75% 0,86 
ППШТА БПЛНИЦА КАВАДАРЦИ                                                      2.572 2,45% 4,7 39 1.605 0,62 1.599 1,35% 0,62 
ППШТА БПЛНИЦА СТРУМИЦА                                                       4.740 4,51% 5,2 32 3.257 0,69 3.238 2,74% 0,68 

ППШТА БПЛНИЦА ПХРИД                                                          958 0,91% 7,3 50 798 0,83 795 0,67% 0,83 
ППШТА БПЛНИЦА ГЕВГЕЛИЈА                                                      1.322 1,26% 4,8 44 947 0,72 945 0,80% 0,71 
ППШТА БПЛНИЦА ВЕЛЕС                                                          3.550 3,38% 6,3 35 2.615 0,74 2.608 2,21% 0,73 
ППШТА БПЛНИЦА ГПСТИВАР                                                       4.057 3,86% 5,1 37 2.640 0,65 2.629 2,22% 0,65 
ППШТА БПЛНИЦА КУМАНПВП                                                       4.634 4,41% 5,6 28 3.014 0,65 3.004 2,54% 0,65 
ППШТА БПЛНИЦА СТРУГА                                                         3.687 3,51% 3,8 30 2.527 0,69 2.513 2,13% 0,68 
ГРАДСКА ППШТА БПЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ 
- СКППЈЕ                                

5.222 4,97% 7,9 57 6.394 1,22 6.390 5,40% 1,22 

 ВКУПНО ОПШТИ БОЛНИЦИ  38.821 36,95% 5,6 38 29.706 0,77 29.600 25,03% 0,76 
СПЕЦИЈАЛНА БПЛНИЦА ПП ГИНЕКПЛПГИЈА И 
АКУШЕРСТВП ЧАИР- СКППЈЕ                 

3.553 3,38% 3,8 20 2.320 0,65 2.317 1,96% 0,65 

ИНСТИТУТ ЗА БЕЛПДРПБНИ ЗАБПЛУВАОА И 
ТУБЕРКУЛПЗА СКППЈЕ                       

444 0,42% 9,9 63 516 1,16 516 0,44% 1,16 

СПЕЦИЈАЛНА БПЛНИЦА ЗА ПРТППЕДИЈА И 
ТРАУМАТПЛПГИЈА СВ. ЕРАЗМП ПХРИД           

809 0,77% 8,3 49 1.785 2,21 1.785 1,51% 2,21 

ИНСТИТУТ ЗА БЕЛПДРПБНИ ЗАБПЛУВАОА КАЈ 
ДЕЦАТА КПЗЛЕ                           

1.607 1,53% 7,6 2 1.114 0,69 1.247 1,05% 0,78 

ЗАВПД ЗА НЕФРПЛПГИЈА СТРУГА                                                  284 0,27% 4,9 57 254 0,9 254 0,21% 0,89 
СПЕЦИЈАЛНА БПЛНИЦА ЗА БЕЛПДРПБНИ 
ЗАБПЛУВАОА И ТУБЕРКУЛПЗА ЈАСЕНПВП           

537 0,51% 9,7 65 520 0,97 520 0,44% 0,97 

СПЕЦИЈАЛНА БПЛНИЦА ЗА БЕЛПДРПБНИ 
ЗАБПЛУВАОА И ТУБЕРКУЛПЗА ЛЕШПК              

398 0,38% 10,9 63 424 1,07 424 0,36% 1,07 

ЗАВПД ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, ЛЕКУВАОЕ И 
РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА КАРДИП. ЗАБПЛУВАОА 
ПХРИД   

899 0,86% 2,3 62 1.582 1,76 1.579 1,34% 1,76 

ЗАВПД ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, ЛЕКУВАОЕ И 
РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА БЕЛПДРПБНИ ЗАБПЛ, 
ПТЕШЕВП  

138 0,13% 8 63 103 0,75 103 0,09% 0,75 

 ВКУПНО СПЕЦИЈАЛНИ БОЛНИЦИ   8.669 8,25% 5,9 32 8.620 0,99 8.747 7,40% 1,01 
ПСИХИЈАТРИСКА БПЛНИЦА НЕГПРЦИ 
ГЕВГЕЛИЈА                                      

22 0,02% 16 43 21 0,99 21 0,02% 0,99 

ПСИХИЈАТРИСКИ БПЛНИЦИ  ВКУПНП  22 0,02% 16 43 21 0,99 21 0,02% 0,99 
 СПЕЦИЈАЛНА БПЛНИЦА ПП ХИРУРШКИ 
БПЛЕСТИ -КАРДИПХИРУРГИЈА ФИЛИП ВТПРИ 
СКППЈЕ   

651 0,62% 6,3 62 8.867 13,62 8.867 7,50% 13,62 

СИСТИНА - КЛИНИЧКА БПЛНИЦА- 
КАРДИПХИРУРГИЈА СКППЈЕ                           

307 0,29% 9,2 63 4.755 15,49 4.755 4,02% 15,49 

СИСТИНА ПФТАЛМПЛПГИЈА СКППЈЕ                                                 172 0,16% 0 67 233 1,36 233 0,20% 1,36 
ПЧНА БПЛНИЦА ЕВРППА- СКППЈЕ                                                  137 0,13% 1 65 195 1,42 195 0,17% 1,42 
 ВКУПНО ПРИВАТНИ ЗДРАВСТВЕНИ 
УСТАНОВИ  

1.267 1,21% 5,6 63 14.051 11,09 14.051 11,88% 11,09 

 ВКУПНО 105.069 100% 5,8 39 113.133 1,08 118.239 100% 1,13 
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Графикпн: Case mix индекс 
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ГАК - СКОПЈЕ

ТОРАКАЛНА И ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА       
       

       
       

       
  

ОЧНИ БОЛЕСТИ СКОПЈE       
       

       
       

       
       

       
 

ЈЗО МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА       
       

       
       

       
    

УРОЛОГИЈА       
       

       
       

       
       

       
       

    

НЕВРОЛОГИЈА СКОПЈЕ       
       

       
       

       
       

       
  

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ СКОПЈЕ       
       

       
       

       
       

      

ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА       
       

       
       

    

ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА СКОПЈЕ       
       

       
       

       
       

КЛИНИКА ЗА ХИРУ. БОЛ.СВ. НАУМ ОХРИДСКИ       
       

      

УВО, НОС И ГРЛО СКОПЈЕ       
       

       
       

       
       

     

ИФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ СКОПЈЕ       
       

       
       

       
       

   

ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА       
       

       
       

       
       

 

НЕФРОЛОГИЈА       
       

       
       

       
       

       
       

  

ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ       
       

       
       

       
   

РЕВМАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ       
       

       
       

       
       

       

ПСИХИЈАТРИЈА СКОПЈЕ       
       

       
       

       
       

       
 

ТОКСИКОЛОГИЈА СКОПЈЕ       
       

       
       

       
       

       

ДЕТСКА ХИРУРГИЈА СКОПЈЕ       
       

       
       

       
       

    

НЕВРОХИРУРГИЈА СКОПЈЕ       
       

       
       

       
       

      

ЕНДОКРИНОЛОГИЈА СКОПЈЕ       
       

       
       

       
       

     

ИНСТИТУТ ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА       
       

       
       

       
       

ХЕМАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ       
       

       
       

       
       

       
 

ДЕРМАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ       
       

       
       

       
       

       

КАРДИОЛОГИЈА       
       

       
       

       
       

       
       

 

ТРА.,ОРТ. БОЛ,АНЕС,РЕАНИ И.ЛЕКУ. УЦ-СКОПЈЕ

 КЛИНИЧКА  БОЛНИЦА ШТИП       
       

       
       

       
       

       
       

  

 КЛИНИЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВО       
       

       
       

       
       

       
       

 КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА       
       

       
       

       
       

       
    

О.Б  КИЧЕВО       
       

       
       

       
       

       
       

О.Б  ДЕБАР       
       

       
       

       
       

       
       

 

О.Б  КОЧАНИ       
       

       
       

       
       

       
       

О.Б  ПРИЛЕП       
       

       
       

       
       

       
       

О.Б  КАВАДАРЦИ       
       

       
       

       
       

       
    

О.Б  СТРУМИЦА       
       

       
       

       
       

       
     

О.Б  ОХРИД       
       

       
       

       
       

       
       

 

О.Б  ГЕВГЕЛИЈА       
       

       
       

       
       

       
    

ЈЗО ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС       
       

       
       

       
       

       
       

 

О.Б  ГОСТИВАР       
       

       
       

       
       

       
     

О.Б  КУМАНОВО       
       

       
       

       
       

       
     

О.Б  СТРУГА       
       

       
       

       
       

       
       

О.Б 8 МИ СЕПТЕМВРИ - СКОПЈЕ

ГАК ЧАИР       
       

       
   

ИНСТИТУТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА       
       

       
       

 

СП. БОЛ ЗА ОРТО. И ТРАУМА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД       
   

ИНСТИТУТ ЗА БЕЛОД.ЗАБОЛ. КАЈ ДЕЦАТА КОЗЛЕ       
       

       
    

ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА       
       

       
       

       
       

       
    

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ТВЦ ЈАСЕНОВО       
   

 СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЛЕШОК       
       

       
       

       
       

       
   

ЗАВОД ЗА ПРЕВ. ЛЕК И РЕХАБИ. НА КАРДИО. ЗАБОЛ. ОХРИД       
    

ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОТЕШЕВО       
       

       
       

       
       

       

ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА НЕГОРЦИ ГЕВГЕЛИЈА       
       

       
       

       
      

CASE MIX СО ТРАНСФЕР Poly. (CASE MIX СО ТРАНСФЕР )
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7 Успвршуваое на знаеоата и вештините на врабптените вп 

ФЗОМ за ппефикаснп и ппекпнпмичнп рабптеое 
 

ФЗПМ утврди прпграма за пптребата пд 
дппплнителни знаеоа и вещтини за 
врабптените вп Струшната служба на Фпндпт 
за здравственп псигуруваое на Македпнија 
сп цел врабптените да ги изврщуваат свпите 
рабптни задаши сп ппгплем степен на 
ефикаснпст и екпнпмишнпст.  

 

Целта на пваа прпграма е преку внатрещни и 
надвпрещни пбуки да пбезбеди спвремени 
практики и знаеоа кпи врабптените вп ФЗПМ 
ќе ги применуваат вп секпјдневнптп 
рабптеое а. Тпа ќе влијае да се згплеми 
степенпт на квалитет на услугите кпи ги 
даваат кпн псигурениците, Јавните 
здравствени устанпви, Приватните 
здравствени устанпви,  какп и другите 
кприсници на услуги на ФЗПМ (вп 
ппнатампщнипт текст кприсници на услуги). 
Истп така преку реализираое на пвие пбуки 
ќе се ппдигне степенпт на ефикаснпст и 
екпнпмишнпст вп рабптеоетп на ФЗПМ.  

Пптребите пд пбуки се утврдени преку 
партиципативен пристап вп кпј беа вклушени 
ракпвпдните структури на ФЗПМ.  

Пбуките кпи ќе бидат реализирани сп 
ангажираое на внатрещни капацитети на 

ФЗПМ се пднесуваат на нпвините и услугите 
кпи ФЗПМ ги дава кпн кприсниците на 
услуги.  

Генеришките вещтини се пднесуваат 
примарнп на пспвременуваое на 
рабптеоетп на врабптените вп ФЗПМ преку 
згплемуваое на степенпт на ппзнаваое вп  

 

пбласта на кпмпјутерските вещтини ппврзани 
сп канцеларискптп рабптеое.  Пвие пбуки ги 
ппфаќаат следните пбласти:  

Сектприте вп ФЗПМ имаат кппрдинативна 
улпга при реализираое на струшните пбуки 
вп разлишните пбласти при щтп ќе се 
кпристат внатрещни капацитети. Дпдека 
Ракпвпдителите на Ппдрашните служби 
имаат улпга  да гп ппдржуваат 
реализираоетп на истите преку лпгистишки 
ангажман и сущтинскп вклушуваое вп истите.  

Спгласнп прпграмата за пбука на 
врабптените вп ФЗПМ за перипдпт пд 2012 
гпдина дп 2013 гпдина,  пдредени пбуки се 
веќе заврщени, дпдека други се вп тек и ќе 
бидат заврщени вп текпт на 2013 гпдина.  

 

  Вид на пбука Вкупен брпј на 
врабптени 

Забелешка 

1 Пснпвнп нивп на Word  223 24 ппдрашни служби  

2 Пснпвен Excel  288 264 ппдрашни ( 26 ппдрашни 
служби) и 24 лица пд централа  

3 Среднп нивп на Excel  16 Централна служба  

4 Напреднп нивп на Excel  61 Централна служба  
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Завршени пбуки 
1. Дп сега се пбушени 63 врабптени за 

напреднп нивп на excel 
2. 15 врабптени за среднп нивп на excel 
3. 20 врабптени на пснпвнп нивп на excel 
4. 152 врабптени за ппстапуваое сп клиент  
5. 2 стратещки рабптилници сп ракпвпднипт 

тим на ФЗПМ за стратещкп планираое 

Обуки вп тек: 
1. Пснпвнп нивп на word – 223 врабптени 

дп крајпт на 2012 гпдина 
2. Пснпвнп нивп на excel – 260 врабптени 

дп средината на 2013 гпдина 
3. 20 врабптени за ппстапуваое сп клиенти 
4. Пснпвнп нивп на  excel - 260 врабптени 

дп јули 2013 гпдина 
5. 70 лица пбука за меначерски и 

кпмуникациски вещтини дп крај на 
гпдината 

Завршени тестираоа: 
- Тестирани се 89 врабптени вп пбласта на 

бпледуваоата, какп една пд ппзнашајните 
услуги кпи Фпндпт ги пбезбедува на 
разлишни групи на кприсници на услуги   

Планирани тестираоа: 
- На 2 нпември 2012 гпдина ќе бидат 

тестирани 85 врабптени вп пбласта на 
архивскптп рабптеое, какп една пд 
клушните закпнски пбврски на секпја 
институција. Архивскптп рабптеое е теснп 
ппврзанп сп правата и пбврските кпи 
прпизлегуваат пд Закпнпт за здравственп 
псигуруваое.  

- На 16 пктпмври 2012 гпдина, пдреден брпј 
на врабптени ќе бидат тестирани вп 
пбласта на пртппедски ппмагала

 

 

 

 


