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Ппчитувани псигуреници,
Изминатата 2013 беше гпдина кпја за ФЗОМ беше испплнета сп активнпсти пред сé вп делпт
на впведуваое нпви електрпнски услуги за вас псигурениците и пстанатите наши партнери. Нп, ппкрај
тпа, сп средствата сп кпи распплагавме се трудевме да ги задпвплиме најгплемипт дел пд Вашите
пптреби за здравствени услуги и редпвнп да ги исплаќаме надпместпците за плата.
Рабптата на Прпектпт за централизација на ФЗОМ ја пдбележа претхпдната гпдина. Сп пвпј
прпект ќе бидат инфпрматизирани најгплем дел пд услугите штп ги дава ФЗОМ на псигурениците какп
и делпвната кпмуникација сп нашите партнери. Дел пд електрпнските услуги беа впведени вп
втпрата пплпвина на 2013 гпдина, а најгплем дел ќе бидат ппчувствувани пд 2014 гпдина натаму. Вп
упптреба беше ставен и веб ппрталпт сп кпј на псигурениците им се пвпзмпжи пристап дп статуспт
на псигуруваое, а за избраните лекари и за фирмите мпжнпст за вршеое пријави и пдјави за
здравственп псигуруваое на врабптените и нивните членпви. На здравствените устанпви им се
пвпзмпжи да гп прпверат здравственптп псигуруваое на пациентите, а на матичните лекари да
вршат прпмена на избранипт лекар на псигурениците и следеое на активните пријави на свпите
псигуреници.
Еден пд ппзначајните мпменти се случи на крајпт на 2013 гпдина, кпга сите здравствени
устанпви (пкплу 3500), електрпнски за прв пат склучија петгпдишен дпгпвпр сп ФЗОМ, кпристејќи ги
електрпнските здравствени картички.
Какп еден пд нашите најуспешни прпекти, прпдплживме да ги спрпведуваме услпвните
надпместпци за јавнп здравствп и истите ги прпширивме за пкплу 65 милипни денари, сп штп се
згплеми брпјпт и пбемпт на здравствените услуги ппфатени сп пвпј прпект на задпвплствп на
пациентите и дпктприте.
Дадпвме мпжнпст да им бидат рефундирани средствата на псигурениците кпи се на дијализа
при нивнп патуваое вп странствп, а пд 2013 гпдина стапи на сила и мерката за максимални 200 евра
партиципација при лекуваое вп странствп на тпвар на ФЗОМ.
Останатите активнпсти, резултати и дпстигнуваоа пд рабптеоетп на ФЗОМ вп 2013 гпдина
се наведени вп извештајпт.
Без ппддршката пд нашите партнери спрпведуваоетп на гплемипт брпј активнпсти ќе беше
невпзмпжнп. Од таа причина, би сакале да упатиме пгрпмна благпдарнпст, какп дп сите врабптени вп
ФЗОМ, така и дп сите наши партнери (кпмпри, здруженија, здравствени устанпви), членпви на
Управнипт пдбпр, членпвите на Владата на РМ, сите пстанати спрабптници кпи гп даваат свпјпт
придпнес за ФЗОМ да мпже да ги пбезбедува здравствените услуги за псигурениците.
ФЗОМ пстанува и натаму птвпрен за предлпзи, сп цел пстваруваое на нашата мисија „ФЗОМ
пбезбедува права и здравствени услуги пд пснпвнипт пакет на услуги на псигурениците врз начелата
на сеппфатнпст, сплидарнпст и еднаквпст“
Сп ппчит,
Фпнд за здравственп псигуруваое на Македпнија
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Закпнпт за здравственп псигуруваое ги дефинира лицата кпи мпжат да ги кпристат правата пд здравственптп
псигуруваое. Спгласнп закпнпт, дефинирани се 15 категприи псигуреници.
Вкупнипт брпј псигуреници на крајпт на 2013 гпдина изнесува 1.784.616, щтп вп пднпс на вкупнипт брпј
жители на Македпнија (сппред ппследните прпценки на Државнипт завпд за статистика) претставува ппфатенпст на
населениетп пд 86,5%.
Табела бр. 1 Псигурени лица
Псигуреници

2009

2010

2011

2012

2013

Активни рабптници

478.962

482.929

488.869

481.077

486.116

Активни земјпделци

14.613

14.869

18.154

18.381

19.077

Пензипнери

278.863

283.303

291.170

268.006

283.658

Неврабптени лица

256.416

253.249

21.927

21.214

17.159

5.628

14.458

216.965

223.470

238.739

18.586

17.321

17.464

14.962

13.916

1.053.068

1.066.129

1.054.549

1.027.110

1.058.665

840.766

836.816

780.98

717.127

725.951

1.893.834

1.902.945

1.835.529

1.744.237

1.784.616

Лица псигурени преку прпграма на МЗ
Пстанати
Псигуреници:
Членпви на семејства:
Вкупнп псигурени лица:
Извпр: ФЗОМ

Пд табелата 1, вп кпја е презентиран брпјпт на псигуреници вп перипдпт 2009-2013 гпдина се забележува
дека брпјпт на псигуреници вп 2013 вп пднпс на 2012 гпдина бележи ппраст пд 40.379 лица или 2% , щтп се дплжи
пред сé на ажурираоетп на базата на ФЗПМ, нп и на ппдпбренипт инфпрматишки систем сп изврщената
централизација и ппврзуваое сп пстанатите институции.
Пп категприи, брпјпт на врабптените вп 2013 гпдина изнесува 486 илјади псигуреници и бележи ппраст вп
сппредба сп претхпдната гпдина за приближнп 5 илјади лица. Категпријата пензипнери е згплемена за 15,6 илјади
лица и на крајпт пд 2013 изнесува 283.658 илјади. Ппкрај вп пвие категприи, згплемуваое пд 696 лица има кај
категпријата активни земјпделци.
Намалуваое пд 4.055 лица вп пднпс на 2012 гпдина ппстпи кај категпријата привременп неврабптенп лице
дпдека прима паришен надпместпк, дпдека намалуваое пд 1.046 лица или 7% има и вп категпријата пстанати каде
щтп се напдаат дпбрпвплнп псигурените лица, псигурените пп кпнвенција, бпрците пд НПБ и примателите на
спцијална ппмпщ.
Брпјпт на лицата псигурени преку прпграмата на Министерствптп за здравствп, пднпснп пние щтп не се
псигурени пп ниту еден друг пснпв, изнесува 238.739 и е згплемен вп пднпс на претхпдната гпдина за пкплу 15,2
илјади лица. Притпа, треба да се има предвид дека дел пд псигурениците не се регистрираат вп закпнскипт рпк туку
вп текпт на гпдината кпга ќе имаат пптреба пд здравствена услуга.
Вп 2013 гпдина запрен е ппстпјанипт тренд на намалуваое ( пд 2007 дп 2012 гпдина) на брпјпт на шленпвите
на семејства. Брпјпт на шленпви на семејства вп 2013 гпдина изнесува 725.951 лице и вп пднпс на претхпдната гпдина
е згплемен за 8.824 лица.
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Графикпн бр.1 Структура на псигуреници

нпсители
41%
шленпви

59%

Извпр: ФЗОМ

Вп структурата на псигуреници, 59% се лицата кпи се нпсители на псигуруваое или кпи пд свпите прихпди
издвпјуваат средства за придпнес за здравственп псигуруваое или за нив некпја институција, пднпснп прганизација,
гп уплатува придпнеспт за здравственп псигуруваое. Пстанатите 41% се лица кпи, спгласнп Закпнпт за здравственп
псигуруваое, се здравственп псигурени какп шленпви на семејствп, пднпснп тпа се сппруг/сппруга, деца дп 18 гпдини
1
или дп заврщуваое на пбразпваниетп најдпцна дп 26 гпдини .
Спгласнп ппставенпста на македпнскипт систем, пвие лица не плаќаат придпнес, нп имаат правп на
здравственп псигуруваое преку шлен на семејствптп кпј е нпсител на здравственптп псигуруваое.
Графикпн бр.2 Структура на нпсители на псигуруваое
Пстанати 1%

Неврабптени
и
непсигурени
24%

Врабптени
46%

Пензипнери
27%

Земјпделци
2%
Извпр: ФЗОМ

Вп структурата на нпсителите на псигуруваое, најгплем дел се врабптените лица пкплу 46%, пптпа
пензипнерите сп 27%, неврабптените и лицата псигурени преку Министерствптп за здравствп сп 24% и земјпделците и
пстанатите сп пп 2% и 1%. Тпа знаши дека на две активнп врабптени лица, вп прпсек дпада еднп лице вп пензија и
еднп неврабптенп лице пднпснп лице за кпе псигуруваое плаќа Министерствптп за здравствп.

1

Вп закпнпт се дефинирани ущте две мпжнпсти за децата да бидат псигурени ппсле 18 гпдищна впзраст и истите имаат спцијален
карактер
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Графикпн бр.3 Регипнална структура на псигуреници
Вардарски
7%
Истпшен
9%
Скппски
34%

Југпзападен
9%

Југпистпшен
8%
Северпистпше
н
8%

Пелагпниски
12%

Пплпщки
13%

Извпр: ФЗОМ

Вп пднпс на распрпстранетпста на псигурените лица пп регипни, најгплем брпј пд псигурениците се напдаат
вп Скппскипт регипн.
Табела бр.2 Псигурени лица пп регипни
Регипн
Вардарски
Истпшен
Југпзападен
Југпистпшен
Пелагпниски
Пплпщки
Северпистпшен
Скппски
Вкупнп

Лишнп
псигурeни
80.737
98.842
95.414
86.988
130.376
117.588
78.488
370.232
1.058.665

Членпви

Вкупнп
псигуреници

50.106
55.258
73.667
61.197
78.263
115.097
60.039
232.324
725.951

130.843
154.100
169.081
148.185
208.639
232.685
138.527
602.556
1.784.616

Кпефициент на
шленпви вп
пднпс на лишнп
псигурани
0,62
0,56
0,77
0,70
0,60
0,98
0,76
0,63
0,69

Вп прилпг на извештајпт се напдаат статистичките регипни вп Р. Македпнија

Вп табелата 2, вп ппследната кплпна, е прикажан кпефициентпт на сппднпс на псигуреници и шленпви
(dependency rate) пп регипни. Пна щтп се забележува е дека вреднпста на пвпј кпефициент вп Пплпщкипт регипн e
највиспка (0.98) щтп укажува на тпа дека брпјпт на шленпви е решиси еднакпв на брпјпт на нпсители пднпснп пние кпи
(и за кпи) плаќаат придпнес на здравственп псигуруваое.Најниска вреднпст на пвпј кпефициент е вп истпшнипт регипн
каде истипт изнесува 0,56. На нивп на држава пвпј кпефициент вп 2013 гпдина изнесува 0,69 и истипт вп сппредба сп
2012 гпдина, кпга изнесувал 0,70, е на приближнп истп нивп.
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Сппред Закпнпт за здравственп псигуруваое, ФЗПМ, какп институција кпја гп спрпведува задплжителнптп
здравственп псигуруваое, на псигурениците им ги пбезбедува двете пснпвни права щтп ги ппределува закпнпт, а
тпа се правптп на здравствени услуги и правптп на паришни надпместпци врз пснпва на нашелата на сеппфатнпст,
сплидарнпст, еднаквпст и ефективнп кпристеое.

1

Правп на здравствени услуги

Правптп на здравствени услуги, щтп прпизлегува пд задплжителнптп здравственп псигуруваое, ги ппфаќа
здравствени услуги вп слушај на бплест и ппвреда надвпр пд рабпта и ппвреда на рабпта и прпфесипналнп
забплуваое ппфатени вп пснпвнипт пакет на здравствени услуги.
Пснпвнипт пакет на здравствени услуги, дефиниран вп шлен 9 пд Закпнпт за здравственп псигуруваое, ги
ппределува здравствените услуги на кпи имаат правп псигурениците ппделени вп:
Примарна здравствена защтита
Специјалистишкп-кпнсултативна здравствена защтита
Бплнишка (краткптрајна и дплгптрајна) здравствена защтита

1.1

Примарна здравствена защтита

Вп примарната здравствена защтита псигуреникпт гп пстварува првипт кпнтакт сп здравственипт систем и
има ппсебнп знашеое какп „капија“ на целипт систем. Пптпшнп, кај избранипт лекар секпј псигуреник треба да
дпбие квалитетнп следеое на негпвата вкупна здравствена спстпјба, спгледуваое на ризиците и ранп пткриваое на
ппределените забплуваоа щтп е пд пгрпмнп знашеое за превенцијата и навременптп лекуваое.
Сппдветнп на ппгпре наведенптп, ФЗПМ ппстпјанп ги следи услугите и гп унапредува нашинпт на
финансираое на примарната здравствена защтита сп тенденција на дплг рпк да пбезбеди ппквалитетна услуга,
пднпснп ппдпбра превентивна здравствена защтита и навремена дијагнпстика сп щтп ќе се пбезбеди ппдпбрп
здравје за сите псигуреници.

1.1.1

Матишни лекари

Псигурените лица заради кпристеое на примарната здравствена защтита врщат избпр на лекар вп дејнпст
на: ппщта медицина, гинекплпгија и ппщта стпматплпгија.
Пснпвната здравствена защтита ги ппфаќа мерките и активнпстите щтп ги презема избранипт лекар и тпа:
Превентивни мерки и активнпсти сп цел за унапредуваое на здравствената спстпјба, спрешуваое,
сузбиваое и ранп пткриваое на бплести и други нарущуваоа на здравјетп;
Лекарски прегледи, спветуваоа и други видпви медицинска ппмпщ сп цел за утврдуваое, прпверуваое и
следеое на здравствената спстпјба;
Лекуваое на бплните и ппвредените.
Вп текпт на 2013 гпдина примарна здравствена защтита на псигурениците пбезбедуваа вкупнп 2.742
матишни лекари. Вп сппредба сп претхпдната гпдина, брпјпт на матишни лекари е намален за 103 лекари пд кпи
ппщтите матишни лекари се намалени за 192 лекари, брпјпт на гинекплпзи е намален за 13, дпдека брпјпт на
матишните стпматплпзи е згплемен за 102.
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Табела бр.3 Вкупен брпј матишни лекари и брпј на лекари на 1000 псигуреници
Брпј на
лекари
2011

Матишен лекар

Брпј на
лекари на 1000
псигуреници
2011

Брпј на
лекари
2012

Брпј на
лекари на 1000
псигуреници
2012

Брпј на
лекари на 1000
псигуреници
2013

Брпј на
лекари
2013

ПЗЗ - Ппщта медицина
ПЗЗ - Стпматплпгија
ПЗЗ – Гинекплпг

1.603
1.013
136

0,87
0,55
0,15*

1.692
1.008
145

0,97
0,58
0,17*

1.500
1.110
132

0,84
0,62
0,15*

Вкупнп

2.752

1,50

2.845

1,71

2.742

1,54

Извпр: ФЗОМ
*ппдатпкпт се пднесува на брпј на гинекплпзи на 1000 псигуреници жени

Ппдплу, вп табелата, се забележува дека најгплем брпј матишни лекари има вп Скппскипт регипн пднпснп
836 лекари, дпдека најмал е брпјпт вп северпистпшнипт регипн сп 211 матишни лекари. Иакп вп Скппскипт регипн
брпјпт на матишни дпктпри е најгплем забележителнп е најмал брпјпт на дпктпри на 1000 псигуреници.
Табела бр.4 Вкупен брпј на матишни лекари и брпј на лекари на 1000 псигуреници пп регипни за 2013 гпдина
Регипни

Матишен лекар

Брпј на
лекари на 1000
псигуреници

Пплпщки

340

1,46

Вардарски

228

1,74

Југпистпшен

226

1,53

Југпзападен

275

1,63

Пелагпниски

379

1,82

Истпшен

247

1,60

Северпистпшен

211

1,52

Скппски

836

1,39

Вкупнп

2.742

1,54

Извпр: ФЗОМ

Пд страна на матишните лекари, вп текпт на 2013 гпдина, издадени се вкупнп 109.388 бпледуваоа. Вп
сппредба сп претхпдната гпдина, брпјпт на издадени бпледуваоа е згплемен за 17%.
Табела бр.5 Брпј на бпледуваоа
2010

2011

2012

2013

Ппщти лекари

91.599

90.145

80.805

95.847

Гинекплпзи

13.449

12.322

12.416

12.697

Стпматплпзи

1.413

859

617

844

106.461

103.326

93.838

109.388

Вкупнп
Извпр: ФЗОМ

Пд табелата се забележува дека е згплемена брпјката на издадени бпледуваоа вп 2013 гпдина вп пднпс на
2012 гпдина, ппсебнп пд страна на ппщтите избрани лекари. Тпа вп ппвеќетп брпј на слушаи се дплжи на
згплеменипт брпј на пријавени слушаи на грип вп 2013 гпдина, за кпи пд страна на избраните ппщти лекари се
издадени бпледуваоа. Именп, пд ппдатпците пд Институтпт за јавнп здравје на Р.М. кпнстатиранп е дека вп 2012
гпдина за перипдпт јануари-април (13 недели) ималп пријавенп 5.945 слушаи на грип, дпдека за истипт перипд
јануари-април (13 недели) вп 2013 гпдина, ималп пријавенп 23.061 слушаи на грип.
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1.1.2

Ппщти лекари

ФЗПМ за ппщтите матишни лекари има дефиниранп цели щтп се пднесуваат на превентивните активнпсти и
мерки за ранп пткриваое на малигни забплуваоа, превентивни мерки за следеое на правилен раст и развпј на
децата,какп и превентивни мерки за ранп пткриваое на кардипваскуларни забплуваоа. Пптпа, раципналнп
прппищуваое на лекпви на рецепт и пправданп прппищуваое на бпледуваоа. Вп 2013 гпдина впведена е нпва цел превентивни активнпсти за ранп пткриваое на малигни бплести на дебелптп цревп (КРК - Кплпректален карцинпм)
на пппулација пд 50 дп 74 гпдищна впзраст.
Вп нашинпт на финансираое на здравствените услуги, вп примарнптп нивп на здравствена защтита кај
матишните лекари се применува принциппт плаќаое пп ушинпк (pay per performance). Именп, 30% пд изнпспт на
капитацијата, щтп треба да ја дпбијат матишните лекари, е варијабилен, пднпснп е ппврзан сп цели щтп лекарите
треба да ги испплнат. Целите се кпмбинација на мерки и активнпсти кпи лекарите треба да ги преземат, какп щтп се
прегледи за ранп пткриваое на бплести и следеое на правилнипт раст кај најмладата пппулација.
Капитацијата кај матишните лекари се пресметува преку бпдпви кпи имаат вреднпст пд 50 денари за бпд.
Брпјпт на бпдпвите зависи пд впзраста на псигурениците. Вп 2013 гпдина прпсешнп пп пациент за ппщт матишен
лекар издвпен е гпдищен изнпс пд 1.078 денари, пднпснп пп пкплу 90 денари месешнп.
Вп 2013 гпдина забележанп е знашителнп згплемуваое вп превенцијата и кпнтрплата на астма, а тпа се
дплжи на прпмената на впзрасната група, така щтп сега е ппфатена групата пд 8 дп 18 гпдищна впзраст вп пваа
дефинирана цел.
Табела бр.6 Реализирани цели на матишните ппщти лекари
Вид на цел
2010
Превентивни активнпсти за ранп пткриваое
кардипваскуларни забплуваоа
Превентивни активнпсти за ранп пткриваое малигни
забплуваоа на дпјката
Анемија, превентивни активнпсти за следеое на
правилен раст и развпј
Пбезитас, превентивни активнпсти за следеое на
правилен раст и развпј
Превентивни активнпсти за ранп пткриваое малигни
забплуваоа на прпстатата
Астма, превентивни активнпсти за следеое на
правилен раст и развпј
Превентивни активнпсти за ранп пткриваое малигни
бплести на дебелптп цревп
Извпр: ФЗОМ

2011

2012

2013

152.588

160.131

165.414

158.748

105.602

120.052

126.855

98.945

58.782

67.186

66.196

43.150

58.741

65.579

65.745

41.845

50.001

57.030

66.562

56.794

8.699

10.094

9.716

24.811

/

/

/

80.566

Ппдплу,вп табелата, презентирани се вкупните активнпсти на ппщтите матишни лекари вп 2013 гпдина за
преземаое превентивни мерки кај свпите пациенти. Пптпшнп, вп 2013 гпдина сп прегледи за прпценка на спстпјба
на исхранетпст ппкриени се најгплем брпј пд псигурениците, пднпснп 89,38% пд вкупнипт брпј псигуреници на
впзраст пд 5 и 14 гпдини, сп превенција на анемија ппкриени се 57,96% пд вкупнипт брпј псигуреници на впзраст пд
12 месеци и 14 гпдини,дпдека сп кардип‐васкуларни превентивни прегледи ппкриени се 12,74% пд вкупнипт брпј
псигуреници на впзраст пд 25 дп 65 гпдини.
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Табела бр.7 Вкупните активнпсти на ппщтите матишни лекари вп 2013 гпдина за преземаое превентивни мерки
Вид на цел
Превентивни активнпсти за ранп пткриваое
кардипваскуларни забплуваоа
Превентивни активнпсти за ранп пткриваое малигни
забплуваоа на дпјката
Анемија, превентивни активнпсти за следеое на
правилен раст и развпј
Пбезитас, превентивни активнпсти за следеое на
правилен раст и развпј
Превентивни активнпсти за ранп пткриваое малигни
забплуваоа на прпстатата
Астма, превентивни активнпсти за следеое на
правилен раст и развпј
Превентивни активнпсти за ранп пткриваое малигни
бплести на дебелптп цревп
Извпр: ФЗОМ

1.1.3

2013

Вкупнп
псигуреници

Прпцент

Старпсна група

158.748

1.245.816

12,74%

25-65

98.945

785.028

12,60%

жени 20-70

43.150

74.450

57,96%

50.238 (12м) и 24.212 (14г)

41.845

46.815

89,38%

22603(5г) и 24212 (14г)

56.794

423.179

13,42%

мажи 45-75

24.811

247.441

10,03%

8-18

80.566

628.643

12,82%

50-74

Гинекплпзи

Вп текпт на 2013 гпдина, пд вкупнипт брпј псигуренишки кпи имаат избранп матишен гинекплпг, пп пснпв на
превентивните цели, какп пбврска на матишните лекари, кај 28% се направени пап тестпви,щтп е за 1 прпцентен
ппен ппвеќе пд претхпдната гпдина, а кај 3% се изврщени микрпбиплпщки анализи. Вп 2013 гпдина е намален
брпјпт на направени кплпскппии, кпи гинекплпзите гп прават задплжителнп при индикација на ппзитивен пап тест,
пднпснп кај 11 илјади жени или кај 10,5% пд жените на кпи им е направен пап тест, истипт бил ппзитивен и
направени се кплпскппии.
Висината на месешната капитација пп псигуреник кај избраните гинекплпзи изнесува 50 денари, пднпснп
600 денари на гпдищнп нивп.
Табела бр.8 Реализирани цели на гинекплпзите
Цел

2010

2011

2012

2013

Пап-тест

93.944

101.243

106.104

111.812

Земени брисеви за микрпбиплпщки испитуваоа

10.105

8.776

20.594

13.927

Кплпскппии пп индикација на ппзитивен пап тест

1.914

2.112

13.068

11.774

Извпр: ФЗОМ

1.1.4

Стпматплпзи

Пд страна на матишните стпматплпзи, вп текпт на 2013 гпдина, сп кпнтрплни превентивни прегледи,
ппфатени се 17,5% пд псигурениците щтп имаат избранп матишен стпматплпг. Кај најгплем брпј псигуреници,
пднпснп на 17,2% пд псигурениците, направени се кпнтрплни прегледи на дентален плак. Вп пднпс на
превентивната стпматплпгија кај деца на впзраст дп 12 гпдини направени се 18.327 превентивни залеваоа на
фисурите на втпри трајни мплари.
Табела бр.9 Реализирани цели на стпматплпзи
Цел

2010

2011

2012

2013

Кпнтрплни прегледи

409.852

286.827

212.607

221.732

Кпнтрпла на дентален плак и птстрануваое на меки наслаги на забите

293.725

239.954

209.471

218.219

23.721

18.684

18.980

18.327

Превентивнп залеваое на фисурите на забите
Извпр: ФЗОМ
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1.1.5

Примарна здравствена защтита вп здравствени дпмпви

Вп здравствените дпмпви се пружаат здравствени услуги вп превентивната здравствена защтита, услуги на
итна ппмпщ и дпмащнп лекуваое.
Превентива здравствена защтита вп здравствените дпмпви
Превентивните мерки и активнпсти ппфаќаат:
Защтита пд щтетни влијанија врз здравјетп на населениетп;
Пткриваое, сузбиваое и спрешуваое на заразни бплести;
Систематски прегледи на децата, ушениците и студентите;
Защтита на жената вп врска сп бременпста, ппрпдуваоетп, леунствптп и кпнтрацепцијата;
Защтита на дпеншиоата и малите деца;
Защтита пд бплести на зависнпсти и
Други превентивни мерки и активнпсти.
Мерките и активнпстите се врщат вп пбем и на нашин утврден сп прпграми щтп ги дпнесува Владата на
Република Македпнија. Истпвременп, ФЗПМ пбезбедува средства за ппкриваое на расхпдите за ангажиранипт
перспнал, режиските трпщпци и пстанати неппхпдни трпщпци кпи не се ппкриени пд средствата на Министерствптп
за здравствп преку вреднуваое на тимпви вп примарните пакети на здравствени услуги.
Итна медицинска ппмпщ и кпнтинуирана дваесeт и шетири шаспвна здравствена защтита
Итната медицинска ппмпщ псигуренптп лице ја пстварува сп пружаое на дијагнпстишки и терапевтски
ппстапки кпи се неппхпдни за птстрануваое на неппсредна ппаснпст пп живптпт и здравјетп на псигуренптп лице.
Псигуренптп лице има правп на кпнтинуирана дваесет и шетири шаспвна здравствена защтита и вп
ппдрашјата каде нема прганизиранп итна медицинска ппмпщ сп дежурна служба или вп ппстпјната прганизирана
служба каде лекарските тимпви се вп недпвплен брпј.
Здравствените услуги пд итната медицинска ппмпщ и кпнтинуираната здравствена защтита се изврщуваат
пд тимпвите вп здравствените дпмпви низ Македпнија, сп кпи ФЗПМ склушува дпгпвпри.
Патрпнажна дејнпст и ппливалентна патрпнажа
Патрпнажната дејнпст и ппливалентата служба ги ппфаќа здравствените услуги:
Патрпнажни ппсети на жени вп репрпдуктивнипт перипд;
Патрпнажни ппсети на бремени жени и леунки;
Патрпнажни ппсети на нпвпрпдени, дпеншиоа и предушилищни деца;
Спветуваое
Спветувалищтата при здравствените дпмпви ги спрпведуваат здравственп впспитните активнпсти за
безбеднп репрпдуктивнп пднесуваое на граданите, мерки за здравствена защтита на планирана и сакана
бременпст, какп и за прпмпвираое на здравјетп на населениетп ппщирпкп.
Превентивна здравствена защтита и вакцинираое
Превентивните прегледи се врщат сп динамика кпја пбезбедува следеое на растпт и развпјпт, ранп
пткриваое на бплестите и ппреметуваоата, пткриваое на пришините и ппследиците пд патплпщки спстпјби и
спздаваое на пснпва за санираое и ппдпбруваое на утврдените спстпјби.
Сп Прпграмата за имунизација дпнесена пд Владата на РМ се ппфатени сите предушилищни и ушилищни
деца сп задплжителните имунизации сппред утврден календар за имунизација. Истата се врщи пд тимпвите при
здравствените дпмпви вп Македпнија.
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Превентивна стпматплпщка здравствена защтита
Превентивните стпматплпщки мерки кај младата пппулација ги ппфаќа најсппдветните прпмптивнппревентивни мерки кпи дпведуваат дп намалуваое на мпрбидитетпт на бплеста, најшестп кариеспт и
парпдпнталната бплест. Вп пваа дејнпст се ппфатени интервенциите пд детската и превентивната стпматплпгија,
какп и ранптп пткриваое на пртпдпнтските анпмалиите на децата пд предушилищна и ушилищна впзраст. Пвпј вид
здравствени услуги се пстваруваат пд тимпвите вп здравствените дпмпви на РМ.
Пд 2011 гпдина, ФЗПМ впведе нпв нашин на фактурираое на рабптеоетп на превентивна здравствена
защтита и итната медицинска ппмпщ вп здравствените дпмпви. Нашинпт на фактурираое на пвие услуги е преку
вреднпста на примарнипт пакет на услуги пп тим за секпја дејнпст ппсебнп. Вп 2013 гпдина за сите услуги пд пваа
пбласт, ФЗПМ пбезбедил 1,2 милијарди денари на гпдищнп нивп.
Ппдплу, вп табелата, прикажан е брпјпт на тимпви вп превентивна здравствена защтита и итна медицинска
ппмпщ, при щтп гледанп пп гпдини се бележи кпнтинуиран тренд на згплемуваое на тимпвите кај сите примарни
пакети. Згплеменипт брпј на тимпви вп здравствените дпмпви сппдветствува на преземените активнпсти и залпжби
за зајакнуваое на примарната здравствена защтита вп системпт, пднпснп нпвите врабптуваоа вп службите на пвие
здравствени устанпви.
Табела бр.10 Тимпвите вп превентивната здравствена защтита и итната медицинска ппмпщ сп дпмащнп лекуваое
Примарни пакети
2011
2012
2013
Итна медицинска ппмпщ
Дпмащнп лекуваое и дежурна служба
Систематски прегледи, вакцинации и спветувалищте
Превентивна стпматплпгија
Итна стпматплпгија
Патрпнажни сестри

215
63
147
142
28
278

251
68
158
146
32
355

255
71
157
147
32
357

Извпр: ФЗОМ

1.2

Секундарнп и терцијарнп нивп на здравствена защтита

1.2.1

Специјалистишкп- кпнсултативна здравствена защтита

Здравствените услуги кпи псигурениците ги дпбиваат на секундарнп нивп и се пднесуваат на
дијагнпстицираое и третираое на бплест вп амбуланта пд страна на лекари специјалисти ја спшинуваат
специјалистишкп - кпнсултативната здравствена защтита. Вп слушај кпга матишнипт лекар има пптреба пд струшнп
мислеое на ппвиспкп нивп, сппред системпт на упатуваое, гп наспшува псигуреникпт на ппвиспкп нивп кај лекар
специјалист. На секундарнптп нивп псигурениците мпжат да дпбијат разлишни видпви услуги кпи се групираат
сппред дејнпсти и тпа: интернистишка дејнпст, лабпратприска дејнпст, радип дијагнпстика, физикална медицина,
пшна медицина итн. Вп наспка на систематизираое на услугите, ппеднпставуваое на нашинпт на евиденција и
унифицираое на пристаппт, вп мај 2010 впведени се специјалистишките пакети на заврщени епизпди на лекуваое.
Пакетите претставуваат збир пд ппединешни здравствени услуги кпи претставуваат целина вп третманпт за
дијагнпстицираое или лекуваое вп специјалистишкп - кпнсултативна здравствена защтита.
Врз пснпва на ппдатпците, пд сите дејнпсти вп рамките на специјалистишкп - кпнсултативната здравствена
защтита, најгплем брпј псигуреници имале пптреба пд интернистишки услуги (27%), пптпа лабпратприски
испитуваоа (25%) и рендген дијагнпстика (10%). Вп сппредба сп ппдатпците пд 2012 гпдина, каде пптребата на
псигурениците за лабпратприски испитуваоа и интернистишки услуги изнесуваще 24%, вп 2013 гпдина се
забележува ппраст пд приближнп 3 прпцентни ппени за интернистишките услуги и ппраст кај лабпратприските
испитуваоа за 1 прпцент за сметка на пстанатите дејнпсти дпдека нивптп на РТГ услугите е на истп нивп пд 10%.
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Графикпн бр.4 Структура на фактуриранипт изнпс за специјалистишкп-кпнсултативна здравствена защтита за 2013
гпдина
слух, гпвпр, глас
трансфузија
дерматплпгија
1%
1%
2%
пртппедија
неврплпгија
2%
2%

пстанати дејнпсти
5%

педијатрија
2% ПРЛ
3%
психијатрија
3%
ппщта хирургија
3%

интерна медицина
27%

пшна медицина
4%
медицинска
рехабилитација
5%

стпматплпгија
7%

рентген
дијагнпстика
10%

лабпратприска
дејнпст (лу1)
25%

Извпр: ФЗОМ

Графикпн бр.5 Средства за специјалистишки услуги пп вид на ЗУ
90%
80%
70%
60%
50%
40%

85%

30%
20%
10%

15%

0%
ЈЗУ

ПЗУ

Пд анализираните ппдатпци за 2013
гпдина, се забележува дека 85% пд средствата за
специјалистишкп - кпнсултативна здравствена
защтита се наспшени за здравствените услуги
пбезбедени вп рамките на јавнптп здравствп,
дпдека 15% пд средствата се за услуги вп
приватнптп здравствп.
Пп псигуреник, вкупнп за специјалистишки
2
услуги вп 2013 гпдина исплатени се 2.705 денари ,
вп 2012 гпдина 2.415 денари, вп 2011 гпдина 2.975
денари. Пттука мпжеме да заклушиме дека вп
сппредба сп претхпдната гпдина, вп 2013 гпдина
исплатенипт изнпс пп псигуреник е згплемен за
12%.

Извпр: ФЗОМ

2

Вп пвпј изнпс вклушени се сите специјалистишкп-кпнсултативни здравствени услуги (специјалистишка медицина - ПРЛ, интерна, пшна, итн.;
стпматплпщки специјалистишки; и др.)

ПРАВО НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

10

ПРАВО НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ


Утврдуваое на висина на дпгпвпрени надпместпци за специјалистишкп кпнсултативна здравствена
защтита

Утврдуваоетп на висината на дпгпвпрените надпместпци за ПЗУ кпи врщат специјалистишкп - кпнсултативна
здравствена защтита на гпдищнп нивп е спгласнп метпдплпгија дефинирана вп рамките на Планпт и прпграмата за
здравствени услуги, кпја ФЗПМ ја утврдува вп рамките на планираните средства за фискалната гпдина, сппред
Закпнпт за здравственп псигуруваое на Македпнија.
Сппред метпдплпгијата, при утврдуваое на висината на дпгпвпренипт надпместпк за ПЗУ–ата (сп исклушпк
на устанпвите кпи врщат специјалистишкп - стпматплпщки здравствени услуги), ФЗПМ применува фпрмула кпја се
базира на брпјпт на тимпви сп кпи рабпти здравствената устанпва и има склушенп дпгпвпр сп ФЗПМ, какп и
реализираните здравствени услуги на гпдищнп нивп. Ваквипт нашин на утврдуваое на дпгпвпрените надпместпци
претставува унифициран и еднакпв пристап за сите ПЗУ кпи врщат специјалистишкп -кпнсултативна дејнпст. Така, сп
цел да се пбезбеди правилна и прпппрципнална распределба на средствата ппмеду ПЗУ-ата при ппределуваоетп на
дпгпвпренипт надпмест пресметките се базираат на вреднпст пп тим вп изнпс пд 72.000 денари месешнп (утврден
минимален праг за месешен изнпс пп тим) и анализа на реализирани услуги дп и над дпгпвпренипт надпмест;
Сп вреднуваое на секпј ппединешен тим сп еднакпв изнпс и ушествптп на реализираните услуги дп и над
надпместпкпт прпектирани на гпдищнп нивп, се утврдува правилен расппред на средствата ппмеду сите ПЗУ кпи
имаат склушенп дпгпвпр сп ФЗПМ и им даваат здравствени услуги на псигурениците.
Табела бр.11 Најшести здравствени услуги и специјалистишки пакети на здравствени услуги вп 2013 гпдина вп ПЗУ
р.бр

Шифра
на
пакетпт

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БА2/2
БА4/1
БА13
БА2/1
БА10/3
БА10/2
БА5/3
БА5/1
БА8/8
БА7/9

Ппис на Пакетпт
Крвна слика сп диференцијална крвна слика
Глукпза вп серум
УРИНAРЕН СТAТУС сп седимент:
Седиментација на еритрпцити
Вкупен хплестерпл
Триглицериди
Креатинин вп серум
Уреа вп серум
Железп
Aланин аминптрансфераза (ALT)

Брпј на
пакети
241.682
209.465
194.068
192.736
190.540
188.228
187.498
184.146
160.544
157.252

Фактуриран
изнпс
33.835.480
12.567.900
13.584.760
12.527.840
17.148.600
16.940.520
12.187.370
11.969.490
11.238.080
12.580.160

Извпр: ФЗОМ

Кај ЈЗУ утврдуваоетп на дпгпвпренипт надпместпк за специјалистишки услуги,какп и кај ПЗУ се базира врз
утврдена метпдплпгија и врз пснпва на анализи за направените здравствени услуги вп изминатипт перипд. За
разлика пд приватните, кај ЈЗУ изнпспт на специјалистишка дејнпст е вп рамките на истипт дпгпвпрен надпместпк вп
кпј се вклушени и здравствените услуги щтп ЈЗУ ги врщат вп примарна и бплнишка здравствена защтита.
Табела бр. 12 Најшести здравствени услуги и специјалистишки пакети на здравствени услуги вп 2013 гпдина вп ЈЗУ
р.бр

Шифра
на
пакетпт

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

АСК1
БА2/2
ХД01
БА4/1
БА13
БА5/1
БА2/1
БА5/3
БА7/8
БА7/9

Ппис на Пакетпт
Пснпвен специјалистишки пакет
Крвна слика сп диференцијална крвна слика
Хемпдијализен третман кај хрпнишна инсуфициенција
Глукпза вп серум
УРИНAРЕН СТAТУС сп седимент:
Уреа вп серум
Седиментација на еритрпцити
Креатинин вп серум
Aспартат аминптрансфераза (AST)
Aланин аминптрансфераза (ALT)

Брпј на
пакети
914.663
779.836
678.734
645.160
577.772
555.056
540.856
519.400
468.639
467.385

Фактуриран
изнпс
347.571.940
109.177.040
3.325.893.475
38.709.890
40.444.040
36.078.640
35.155.715
33.761.000
37.491.120
37.390.820

Извпр: ФЗОМ
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1.2.2

Бплнишка здравствена защтита

Здравствените услуги вп бплнишката здравствена защтита се пстваруваат вп јавните здравствени устанпви:
ппщтите бплници, клинишките бплници, специјалните бплници, универзитетските клиники, какп и вп приватните
бплнишки здравствени устанпви.
Бплнишките здравствени услуги ппфаќаат:
Лекуваое на акутните бплнишки слушаи (пп метпдплпгијата на дијагнпстишкп српдни групи (ДСГ))
Пстанатите бплнишки услуги щтп се пднесуваат на лекуваое вп дневна бплница, сп медикаментпзна
терапија и лекуваое на хрпнишнп бплни вп физикалната медицина, медицинска рехабилитација и
психијатрија.
Вп системпт на дијагнпстишкп српдни групи, вп 2013 гпдина се вклушени вкупнп 58 здравствени устанпви, и
тпа, 54 јавни здравствени устанпви (13 ппщти бплници, 26 клиники, 3 клинишки бплници, 9 специјални бплници, 3
психијатриски бплници) и 4 приватни здравствени устанпви щтп евидентираат здравствени услуги самп пд пбласта
на кардипваскуларната и пшната хирургија.
Вп пднпс на структурата на пружените услуги пд бплнишка здравствена защтита, дпминираат медицинските
нехирурщки услуги сп 65,93%, а пптпа хирурщките сп 31,42%. Вп сппредба сп претхпдната гпдина, се забележува
згплемуваое на ушествптп на хирурщките пд 1,54 прпцентни ппени за сметка на медицинските нехирурщки услуги.
Графикпн бр.6 Структура на бплнишките здравствени услуги
3,93%

2,58%

2,79%

2,66%

67,19%

66,87%

67,33%

65,93%

28,88%

30,55%

29,88%

31,42%

2010

2011

2012

2013

Хирурщки услуги

Медицински нехирурщки услуги

Пстанати услуги

Извпр: ФЗОМ

Вп 2013 гпдина евидентирани се вкупнп 223.429 слушаи и има згплемуваое пд 6,2% вп пднпс на 2012
гпдина. Тпа се дплжи на згплемуваоетп на слушаите, какп вп клиниките и така и вп бплниците, вп кпи сп
дпбиваоетп на нпвата медицинска ппрема заппшнаа да се пружаат нпви здравствени услуги.
Вкупнипт брпј бплнишки денпви на престпј вп бплниците вп 2013 гпдина изнесува 1.235.883 дена, щтп вп
пднпс на 2012 гпдина претставува ппраст пд 3,8%, щтп се дплжи на згплеменипт брпј слушаи. Ппкрај згплеменипт
брпј слушаи и вкупен брпј на бплнишки денпви, дплжината на прпсешнипт престпј на пациентите на наципналнп нивп
прпдплжува сп тренд на ппадаое, пд 6,25 дена вп 2009 гпдина, на 5,9 дена вп 2010 гпдина, на 5,8 дена вп 2011
гпдина, на 5,6 дена вп 2012 гпдина, пднпснп на 5,53 вп 2013 гпдина.
И пваа гпдина, какп и вп 2012 гпдина, најгплем брпј пд пациентите се лекувани вп ппщтите и клинишките
бплници, а универзитетските клиники се на втпрп местп. Нп сепак, ппвеќе пд третина пд вкупнипт брпј денпви на
престпј се дплжи на лекуваоетп вп клиниките, пднпснп:
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52,57%
37,91 %
8,03 %
1,35 %

на ппщтите и клинишките бплници
на универзитетските клиники
на специјалните бплници
на приватните специјални бплници

Табела бр.13 Вкупнп пстварени услуги пп ДСГ 2012 v.s 2013 гпдина
ЈЗУ

Брпј на
слушаи
2012

Брпј на
слушаи
2013

ДСГ
тежина
2012

ДСГ
тежина
2013

Вк.
денпви на
престпј
2012

Вк.
денпви на
престпј
2013

Прпсешен
ден на
престпј
2012

Прпсешен
ден на
престпј
2013

Клиники

73.982

78.370

93.901

98.566

452.070

468.507

6,11

5,97

Клинишки бплници

39.707

41.379

29.500

30.695

207.434

208.658

5,22

5,04

Ппщти бплници

77.321

83.599

57.807

62.809

419.288

441.060

5,42

5,27

Специјални бплници

16.673

17.000

16.303

16.321

96.765

99.224

5,8

5,83

Психијатриски бплници

66

93

70

100

1.065

1.697

16,14

18,24

2.559

2.988

29.026

33.992

13.980

16.737

5,46

5,6

210.308

223.429

226.607

242.482

1.190.602

1.235.883

5,66

5,53

Приватни бплници
Вкупнп
Извпр: ФЗОМ

Најшеста пришина за хпспитализација вп 2013 гпдина се слушаите кпи спадаат вп ппглавјетп „Бплести на
респиратпрнипт систем“, сп 31,05 илјади слушаи, кај кпи има згплемуваое пд 14%. За разлика пд 2012 гпдина, кпга
најшести биле слушаите пд ппглавјетп „Бременпст, радаое и пуерпериум“, вп 2013 гпдина тие се на втпрп местп сп
27,3 илјади слушаи.
Вп пднпс на вреднпста на услугите, највиспк изнпс вп 2013 гпдина имаат услугите за бплестите на
циркуларнипт систем, пкплу 1,44 милијарди денари, щтп претставува згплемуваое пд 6% вп пднпс на 2012гпдина,
кпга биле 1,36 милијарди денари.
Втпр најгплем фактуриран изнпс имаат услугите сп дијагнпзи пд групата „непплазми”, пкплу 664 милипни,
сп згплемуваое пд 11,5% вп пднпс на 2012 гпдина. Пптпа следат услугите за бплести на дигестивнипт
систем,бплести на респиратпрнипт систем и „Бременпст, радаое и пуерпериум“ за кпи фактуриранипт изнпс
изнесува над 450 милипни денари.
Табела бр.14 Најшести слушаи пп групи на дијагнпзи пп МКБ-10 класификацијата
Ппглавја пп МКБ-10 класификацијата

Брпј на слушаи
2011

2012

Вкупнп фактуриран изнпс
2013

2011

2012

2013

Бплести на респиратпрнипт систем

28.449

27.181

31.052

461.895.980

440.529.466

496.674.969

Бременпст, радаое и пуерпериум

26.612

28.199

27.397

453.922.560

476.036.420

458.812.759

Бплести на циркулатпрнипт систем

26.404

26.960

27.061

1.378.767.390

1.361.017.455

1.443.243.132

Бплести на дигестивнипт систем

19.581

19.818

20.632

482.133.243

491.861.323

516.872.267

Бплести на генитпуринарнипт систем

17.479

17.771

19.477

289.749.915

305.942.491

336.844.586

Фактпри щтп влијаат на здравственипт статус
и кпнтакт сп здравствени услуги

14.655

16.032

17.694

115.651.673

112.184.893

132.711.454

Непплазми

15.218

15.017

16.396

537.801.355

595.562.153

664.288.224

10.744

11.152

11.551

326.633.125

339.686.100

347.361.246

8.095

7.734

7.111

155.175.475

138.312.339

109.879.292

5.736

6.155

5.508

100.436.245

104.674.640

93.738.278

Ппвреди, труеое и пдредени други
ппследици пд надвпрещни пришини
Пдредени спстпјби щтп пптекнуваат пд
перинаталнипт перипд
Пдредени инфективни и паразитски бплести
Извпр: ФЗОМ
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Сппред ДСГ метпдплпгијата, CMI (Case mix index) е главен индикатпр за сппредба на бплниците, вп пднпс на
слпженпста на пациентите кпи се третирани и пптрпщувашката на бплнишките ресурси, вп ппределен временски рпк.
Тпј укажува на прпсешната клинишка слпженпст на пациентите кпи лежат вп бплница вп ппределен временски
перипд и на негп знашителнп влијае слпженпста на здравствените услуги пружени при лекуваоетп, какп и
дппплнителните дијагнпзи и кпмпликации на пациентпт за време на лекуваоетп. CMI (Case mix index) на една
бплница се дпбива кпга тежинските кпефициенти на сите ДСГ групи (услуги) вп таа бплница ќе се ппделат сп
вкупнипт брпј на слушаи пп ДСГ. Аналпгнп наципналнипт CMI (Case mix index) се дпбива кпга тежинските
кпефициенти на сите ДСГ групи (услуги) вп сите бплници вп Македпнија ќе се ппделат сп вкупнипт брпј на слушаи пп
ДСГ и претставува прпсешна слпженпст на пациентите вп државата. На пвпј нашин мпже да се следи кплку се
слпжени пднпснп тещки пациенти кпи ги лекува секпја бплница.
Кпмплекснпста, пднпснп CMI (Case mix index), на наципналнп нивп вп 2013 гпдина, изнесува 1,09 (1,14
заеднп сп терцијарпт щтп е впведен вп април 2011 гпдина, какп дппплнителнп вреднуваое на услугите вп
клиниките) и има нагпрен тренд вп пднпс на 2011 гпдина кпга изнесувал 1,07, пднпснп 2012 гпдина кпга изнесувал
1,08. Тпа знаши дека сите бплници кпи имаат CMI (Case mix index) ппд 1,09 лекувале пациенти сп ппмала слпженпст
пд прпсешната слпженпст на наципналнп нивп, а тпа се сите ппщти и клинишки бплници сп исклушпк на Градска
ппщта бплница 8 Септември - Скппје, дпдека бплниците сп CMI (Case mix index) над 1,09 третирале ппслпжени
пациенти и тука влегуваат пред се Универзитетските клиники.
Пд јавните здравствени устанпви, највиспк case mix индекс има Универзитетската клиника за хематплпгија
(6,63), а најнизпк Ппщтата бплница Дебар (0,43).
Графикпн бр.7 Case mix идекс пп здравствени устанпви

3

ЈЗУ ППШТА БПЛНИЦА ДЕБАР
ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БПЛНИЦА ПП ГИНЕКПЛПГИЈА И АКУШЕРСТВП ЧАИР- СКППЈЕ
ЈЗУ ППШТА БПЛНИЦА КАВАДАРЦИ
ЈЗУ ППШТА БПЛНИЦА КИЧЕВП
ЈЗУ КЛИНИЧКА БПЛНИЦА ТЕТПВП
ЈЗУ ППШТА БПЛНИЦА КПЧАНИ
ЈЗУ ППШТА БПЛНИЦА ГПСТИВАР
ЈЗУ ППШТА БПЛНИЦА СТРУМИЦА
ЈЗУ ППШТА БПЛНИЦА КУМАНПВП
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКПНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА СКППЈЕ
ЈЗУ ППШТА БПЛНИЦА СТРУГА
ЈЗУ ППШТА БПЛНИЦА ВЕЛЕС
ЈЗУ ППШТА БПЛНИЦА ГЕВГЕЛИЈА
ЈЗУ ЗАВПД ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, ЛЕКУВАОЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА БЕЛПДРПБНИ ЗАБПЛ, ПТЕШЕВП
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ГИНЕКПЛПГИЈА И АКУШЕРСТВП СКППЈЕ
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДПКРИНПЛПГИЈА СКППЈЕ
ЈЗУ КЛИНИЧКА БПЛНИЦА ШТИП
ЈЗУ ППШТА БПЛНИЦА ПХРИД
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТПКСИКПЛПГИЈА СКППЈЕ
ЈЗУ ППШТА БПЛНИЦА ПРИЛЕП
ЈЗУ КЛИНИЧКА БПЛНИЦА БИТПЛА
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РЕВМАТПЛПГИЈА СКППЈЕ
ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА БЕЛПДРПБНИ ЗАБПЛУВАОА КАЈ ДЕЦАТА КПЗЛЕ
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВП, НПС И ГРЛП СКППЈЕ
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТПЛПГИЈА СКППЈЕ
ЈЗУ ЗАВПД ЗА НЕФРПЛПГИЈА СТРУГА
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПЧНИ БПЛЕСТИ СКППЈE
ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БПЛНИЦА ЗА БЕЛПДРПБНИ ЗАБПЛУВАОА И ТУБЕРКУЛПЗА ЈАСЕНПВП
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНИ БПЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СПСТПЈБИ СКППЈЕ
ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БПЛНИЦА ЗА БЕЛПДРПБНИ ЗАБПЛУВАОА И ТУБЕРКУЛПЗА ЛЕШПК
ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА БЕЛПДРПБНИ ЗАБПЛУВАОА И ТУБЕРКУЛПЗА СКППЈЕ
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПУЛМПЛПГИЈА И АЛЕРГПЛПГИЈА СКППЈЕ
ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БПЛНИЦА НЕГПРЦИ ГЕВГЕЛИЈА
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА МАКСИЛПФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА СКППЈЕ
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПНКПЛПГИЈА И РАДИПТЕРАПИЈА СКППЈЕ
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРПЛПГИЈА СКППЈЕ
ЈЗУ ГРАДСКА ППШТА БПЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ - СКППЈЕ
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРПЛПГИЈА СКППЈЕ
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ГАСТРПЕНТЕРПХЕПАТПЛПГИЈА СКППЈЕ
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ПП ХИРУРШКИ БПЛЕСТИ СВ. НАУМ ПХРИДСКИ СКППЈЕ
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БПЛЕСТИ СКППЈЕ
ЈЗУ ЗАВПД ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, ЛЕКУВАОЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА КАРДИП. ЗАБПЛУВАОА ПХРИД
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА СКППЈЕ
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТПРАКАЛНА И ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА СКППЈЕ
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИПЛПГИЈА СКППЈЕ
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УРПЛПГИЈА СКППЈЕ
ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БПЛНИЦА ЗА ПРТППЕДИЈА И ТРАУМАТПЛПГИЈА СВ. ЕРАЗМП ПХРИД
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА СКППЈЕ
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТРАУМАТ,ПРТППЕД.,АНЕСТЕЗ.,РЕАНИМ.ИНТЕЗ. УЦ-СКППЈЕ
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА СКППЈЕ
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРПХИРУРГИЈА СКППЈЕ
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТПЛПГИЈА СКППЈЕ

0,00
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2,00

CASE MIX

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Power (Case mix)

Извпр: ФЗОМ
3

Вп графишкипт приказ за case mix индекспт пп здравствени устанпви не се вклушени ПЗУ бидејќи пп ДСГ ги евидентираат самп најкпмлексните
услуги пд дејнпста на кардипхирургијата и пшната хирургија.
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„Услпвни надпместпци“

Ппшнувајќи пд април 2011 гпдина вп интерес на псигурените лица, а сп цел да се стимулираа здравствените
устанпви да ги пбезбедат пние услуги кпи беа дефицитарни или несппдветнп планирани, вп дел пд јавните
здравствени устанпви (ЈЗУ), ппкрај планпт за видпт и пбемпт за здравствените услуги кпи здравствените устанпви
треба да ги изврщат вп текпт на дпгпвпрнипт перипд, се ппдгптви и ппсебен план за ппределен минимален вид и
пбем така нарешен специфишен вид и пбем (услпвен бучет). Специфишнипт вид и пбем ппфаќа тпшнп дефинирани
здравствени услуги кпи здравствените устанпви треба да ги изврщат вп текпт на дпгпвпрнипт перипд. За пвие
здравствени услуги на ЈЗУ им се дпделува дппплнителен услпвен надпместпк (бучет).
Секпја гпдина вп рамките на прегпвприте сп ЈЗУ кпи се пдржуваат пред склушуваое на дпгпвприте за
наредната бучетска гпдина, дел пд здравствените устанпви вп рамките на ппнудата за склушуваое дпгпвпр
дпставуваат и ппсебен план за вид и пбем на специфишни здравствени услуги кпи треба да ги изврщат вп
дпгпвпренипт перипд.
Спгласнп реализираоетп на пвие услуги вп ЈЗУ за изминатипт перипд и распплпжливите средства на ФЗПМ
за секпја пд пвие ЈЗУ, се дпгпвара тпшнп ппределен вид и пбем на услуги и услпвен надпместпк (бучет) за
реализираое на истите. Пстваруваоетп на пвпј услпвен вид и пбем на здравствени услуги е директнп ппврзан сп
изнпспт на дпгпвпренипт надпместпк за видoт и пбемпт на здравствените услуги пд специфишнипт план и истите
здравствената устанпва мпра вп целпст да ги испплнува на кварталнп нивп, за да гп пбезбеди дпгпвпренипт
надпместпк.
Дпкплку здравствената устанпва не ги изврщи планираните здравствени услуги, ппределени вп планпт за
специфишен вид и пбем, ФЗПМ пп истекпт на секпј квартал или щестпмесешие ги намалува неискпристените
средства за таа намена пд бучетпт на ЈЗУ.
Вп 2013 гпдина, не самп щтп се прпдплжи да се кпристи прпектпт за „услпвни надпместпци“, туку истипт се
надппплни и ппфати нпви услуги и нпви здравствени устанпви. За дпгпвпрнипт перипд, пд јануари дп декември
2013 гпдина, за пвие здравствени услуги, щтп се пд ппсебна важнпст за ФЗПМ, за здруженијата и впппщтп за
здравственипт систем, беа издвпени 387 милипни денари за следниве 11 здравствени устанпви:
1.

ЈЗУ Универзитетска клиника за неврплпгија - за третман на 209 лица месешнп на мултипна склерпза сп
имунпмпдулатпрна терапија вп вкупен изнпс пд 121.4 милипни денари;
2. ЈЗУ Универзитетска клиника за ревматплпгија - за третман на 100 лица на ревматпиден артрит сп
специфишна терапија вп вкупен изнпс пд 31.8 милипни денари;
3. ЈЗУ Универзитетска клиника за хематплпгија - за 25 трансплантации на кпскена срцевина вп вкупен изнпс пд
14.7 милипни денари;
4. ЈЗУ Универзитетска клиника за детски бплести - за третман на oкплу 50 лица месешнп сп цистишна фибрпза и
третман на 100 деца месешнп сп хпрмпн за раст вп вкупен изнпс пд 95.2 милипни денари;
5. ЈЗУ Универзитетска клиника за урплпгија - за 35 трансплантации на бубрези вп вкупен изнпс пд 25.9
милипни денари;
6. ЈЗУ Универзитетска клиника за тпракална и васкуларна хирургија - за 12 васкуларни прпцедури, 160
прпцедури на граден кпщ и дигестивен тракт вп вкупен изнпс пд 17.6 милипни денари;
7. ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија - за 5 трансплантации на бубрези и 2 трансплантации на црн
дрпб вп вкупен изнпс пд 4.9 милипни денари;
8. ЈЗУ Универзитетска клиника за увп, нпс и грлп - за вградуваое на 4 кпхлеарни импланти вп вкупен изнпс пд
4.4 милипни денари;
9. ЈЗУ Универзитетска клиника за пшни бплести - за 1.000 пперативни зафати на катаракта сп факп метпда вп
вкупен изнпс пд 27 милипни денари;
10. ЈЗУ Градска ппщта бплница 8-ми Септември – за 1.000 пперативни зафати на катаракта сп факп метпда и 470
литптрипсии на уринарни камеоа вп вкупен изнпс пд 43.6 милипни денари;
11. ЈЗУ Универзитетска клиника за пластишна и рекпнструктивна хирургија – за вградуваое на 10 имплант на
дпјка пп мастектпмија или врпден недпстиг на дпјка вп вкупен изнпс пд 369.000 денари .
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Вп 2013 гпдина сппреденп сп 2012 гпдина ФЗПМ гп згплеми изнпспт на услпвнипт бучетпт пд 321 на 387
милипни денари при тпа вклушувајќи и нпва услуга вп планпт на клиниката за пластишна и рекпнструктивна
хирургија.
Табела бр. 15 Вкупен изнпс на услпвен бучет
Ред. бр.

Назив на ЈЗУ

Вкупнп
интервенци/
лица за
2012

Вкупнп
интервенци/
лица за 2013

2460/205

Вкупен изнпс
за 2012

Вкупен изнпс
за 2013

2508/209

89.702.748

121.467.132

1

УК за неврплпгија

2

УК за ревматплпгија

293/85

400/100

23.293.500

31.800.000

3

УК за хематплпгија

23

25

13.640.959

14.711.933

4

УК за детски бплести

1620/220

1740/235

87.745.380

95.202.600

5

УК за урплпгија

26

35

22.096.422

25.985.666

6

УК за тпракпваскуларна хирургија

281

172

33.050.613

17.587.696

7

УК за детска хирургија

8

7

5.663.350

4.977.898

8

УК за увп, нпс и грлп

5

4

5.535.000

4.428.000

9

УК за пшни бплести

596

1

16.229.400

27.060.000

10

ГПБ 8-ми Септември
УК за пластишна и рекпнструктивна
хирургија

840

1.470

24.910.836

43.600.191

11

ВКУПНП

10
6.152

7.361

369.000
321.868.208

387.190.116

Извпр: ФЗОМ



Кардипваскуларни услуги

Вп 2013 гпдина бучетпт за кардипваскуларните интервенции е згплемен на вкупнп нивп, и тпа, пд 876
милипни на 972 милипни денари или за пкплу 11%. Пд пвие средства 73,2 милипни денари кај приватните
здравствени устанпви беа наменети за кардипхирурщки интервенции кај деца.
Табела бр. 16 Дпгпвпрен надпместпк за кардипхирурщки услуги
Здравствена устанпва
2012
Брпј на слушаи
ЈЗУ Универзитетска клиника за
тпракална и васкуларна хирургија
ПЗУ Систина

2013
Дпгпвпрен
надпместпк

385

96.000.000

Брпј на слушаи

Дпгпвпрен
надпместпк

312

99.000.000

709

380.000.000

994

436.600.000

ПЗУ Филип Втпри

1255

400.000.000

1280

436.600.000

Вкупнп

2349

876.000.000

2586

972.200.000

Извпр: ФЗОМ

Вп табелата прикажани се кардипваскуларни услуги кпи се врщат вп трите здравствени устанпви вп
Македпнија (ЈЗУ и ПЗУ) при щтп е видливп згплемуваое на брпјпт на кардипваскуларните интервенции на вкупнп
нивп пд 2.349 интервенции вп 2012 гпдина на 2.586 интервенции вп 2013 гпдина вп сите три устанпви каде истите се
врщат. Кај приватните бплници се забележува згплемуваое на изврщените интервенции вп 2013 гпдина, а дпдека
вп Клиниката за тпракална и васкуларна хирургија интервенциите се намалени вп сппредба сп претхпдната 2012
гпдина пд 385 на 312 интервенции. Вп 2012 гпдина пд вкупнп пстварените здравствени услуги 1.900 биле
кардипхирурщки, а 396 васкуларни, дпдека вп 2013 гпдина тпј сппднпс бил 2.140 кардипхирурщки наспрема 381
васкуларни интервенции. Пстанантите услуги пд вкупнипт брпј се кардиплпщки.
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1.2.3

Бипмедицинскп пптппмпгнатп пплпдуваое

Вп 2013 гпдина разгледани се вкупнп 1.722 бараоа за бипмедицинскп пптппмпгнатп пплпдуваое пд страна
на Кпмисијата вп ФЗПМ. Пд нив 1.075 се нпви бараоа и истите се згплемени за 20% вп сппредба сп претхпдната
гпдина. Притпа, издадени се вкупнп 1.046 ппзитивни и 6 негативни рещенија, а пстанатите 670 се вратени за
дпкпмплетираое на пптребните дпкументи вп спгласнпст сп Правилникпт за БПП.
Вп 2013 гпдина, ФЗПМ утврдил 63 милипни денари надпместпк за БПП ппстапки вп рамките на кпи биле
реализирани вкупнп 851 слушаи вп щестте здравствени устанпви сп кпи ФЗПМ има склушенп дпгпвпри за БПП услуги.
Утврденипт надпместпк е ппмал вп сппредба сп 2012 гпдина кпга изнесувал 89.6 милипни денари и се пднесувал на
1.120 слушаи, какп и вп сппредба сп 2011 гпдина кпга бил 80 милипни денари, а се пднесува за 1.000 слушаи.
Намалуваоетп на изнпспт на надпместпкпт низ гпдините е вп спгласнпст сп пптребите на псигурениците и
пристигнатипт пбем на фактурираните услуги пд здравствените устанпви дп ФЗПМ, ппдпбрптп регулираое на
ппстапката за дпбиваое на правп на БПП на тпвар на ФЗПМ преку впведуваое на Кпмисија вп ФЗПМ, какп и ппради
намалуваое на ппшетната пптреба за БПП, бидејќи гплем дел пд псигурениците кпи не беа вп мпжнпст да ја
пстварарат пваа услуга на тпвар на ФЗПМ вп претхпднипт перипд, сп впведуваое на услугата на тпвар на ФЗПМ вп
2008 гпдина гп пстварија свпетп правп.

1.2.4

Дијализа

Спгласнп регистарпт кпј ФЗПМ гп впсппстави вп 2010 гпдина сп редпвна месешна кпмуникација сп центрите
за дијализа вп 19-те здравствени устанпви, каде се изврщува дијализата вп РМ, вп 2013 гпдина дијализен третман
дпбивале вкупнп вп прпсек 1.400 лица.
Сппред дпктринарните ставпви на медицинската наука, пптимум за секпј пациент се дијализни третмани
три пати неделнп вп времетраеое пд 4 шаса, пднпснп 13 месешни дијализи пп пациент или 156 дијализи на гпдищнп
нивп.
Вп декември 2013 гпдина, најмнпгу пациенти кпи кпристеле дијализни услуги, се третирале вп
Универзитетска клиника за нефрплпгија (ппд шија надлежнпст е и центарпт вп „Чаир“) и тпа 269 лица, вп Завпд за
нефрплпгија Струга 221 лице и вп „Железара“ 147 лица на дијализа.
Вп пднпс на изнпспт кпј ФЗПМ гп има исплатенп на дијализните центри вп ппследните три гпдини за
третман на псигуреници на хрпнишна дијализа, истипт изнесувал пкплу 863.4 милипни денари вп 2011 гпдина (за
прпсешнп 1.400 псигуреници), 858.9 милипни денари вп 2012 гпдина (за прпсешнп 1.410 псигуреници) и 847.8
милипни денари вп 2013 гпдина (за прпсешнп 1.400 псигуреници), кпј сппдветствува на прпсешнипт брпј на
псигуреници кпи се на хрпнишна дијализа.
Сп пглед на тпа дека вп центрите за дијализа прпсешнипт брпј на третмани пп пациент изнесува 12 на
месешнп нивп, ФЗПМ за еден пациент на гпдищнп нивп самп за дијализните третмани издвпјува 634.320 денари.
Дппплнителнп на пвпј изнпс, пациентите кпристат пстанати здравствени услуги, прегледи, лабпратприски
испитуваоа и др.
Фпндпт за здравственп псигуруваое прпдплжи сп залпжбите за ппшитуваое на стандардите за дијализа сп
кпи би се изеднашил квалитетпт на дијализната услуга вп сите центри вп Р. Македпнија. Вп таа наспка, ФЗПМ врщи
редпвни кпнтрпли за ппшитуваое на Прптпкплпт за врщеое на здравствената дејнпст кпја се пднесува на лекуваое
сп дијализа, пднпснп спрпведуваое на задплжителни перипдишни испитуваоа спгласнп медицина базирана на
дпкази, какп щтп се: ЕКГ, ехп, лабпратприски, РТГ испитуваоа, вирусни маркери и сл .

Правп на дијализа вп странствп
Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија вп 2013 гпдина им излезе вп пресрет на псигурените
лица сп бубрежни забплуваоа и вп свпјата правна регулатива гп впведе правптп на дијализа вп странствп на тпвар
на ФЗПМ.Псигурените лица кпи привременп престпјуваат вп странствп, на тпвар на ФЗПМ еднащ вп гпдината, и тпа,
не ппдплгп пд 30 дена, мпжат да кпристат дијализа вп странска здравствена устанпва. Платените здравствени
услуги, ФЗПМ ги признава вп висина на утврдената референтна цена за дијализа, намалени за висината на
прппищанптп ушествп, врз пснпва на ппднесенп бараое пд псигуренптп лице.
ФЗПМ е целпснп ппсветен да пвпзмпжи щтп ппгплема дпстапнпст на здравствените услуги на свпите
псигурени лица какп вп земјата така и вп странствп, какп и да ја прпдплжи спрабптката сп граданските здруженија.
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1.2.5

Правп на медицинска рехабилитација какп прпдплженп бплнишкп лекуваое

Псигуренптп лице мпже да пствари правп на специјализирана медицинска рехабилитација какп прпдплженп
бплнишкп лекуваое сп рещение на ФЗПМ, кпга пп бплнишкп лекуваое и ппнатаму ппстпјат функципнални прешки за
шие птстрануваое е неппхпднп да се прпдплжи сп лекуваое и рехабилитација вп специјални бплници за
специјализирана медицинска рехабилитација. Пва правп псигурениците мпжат да гп пстварат вп баоите и
специјализираните медицински устанпви за рехабилитација кпи нудат вакви здравствени услуги и имаат склушенп
дпгпвпр сп ФЗПМ.
Правптп на специјализирана медицинска рехабилитација се пстварува сп рещение пд ФЗПМ, врз пснпва на
птпуснп писмп за заврщенп бплнишкп лекуваое, кпнзилијарнп мислеое на прппищан пбразец пд сппдветната
бплнишка устанпва вп кпја псигуреникпт се напдал на бплнишкп лекуваое и врз пснпва на напд, пценка и мислеое
на лекарска кпмисија на ФЗПМ.
Вп 2013 гпдина, правп на специјализирана медицинска рехабилитација, какп прпдплженп бплнишкп
лекуваое, сп рещение на ФЗПМ пствариле 3.354 псигурени лица, щтп е за пкплу 9% ппмалку вп пднпс на 2012
гпдина.
Графикпн бр.8 Брпј на псигуреници кпи пствариле правп на медицинска рехабилитација
6.000
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1.000
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Брпј на псигуреници кпи пствариле правп на медицинска рехабилитација
Извпр: ФЗОМ

Табела бр.17 Фактуриран изнпс за рехабилитација вп 2013 гпдина
Устанпва

Фактруриранп кпн ФЗПМ
2013

Катланпвска Баоа

30.549.600

Специјална бплница за пртппедија и трауматплпгија Св.Еразмп-Пхрид

22.062.000

Завпд за превенција, лекуваое и рехабилитација на кардипваскуларни забплуваоа-Пхрид

14.954.400

Завпд за рехабилитација-Птещевп

11.929.200

Дебарска Баоа-Цапа

9.058.800

Баоа Банскп „Цар сампил“

6.525.600

Негпрски Баои

4.944.000
100.023.600

Вкупнп
Извпр: ФЗОМ

Најгплем изнпс за медицинска рехабилитација е фактуриран пд Катланпвска Баоа пд над 30 милипни
денари, а пптпа пд Специјалната бплница за пртппедија и трауматплпгија Св. Еразмп - Пхрид пд 22 милипни денари.
Врз пснпва на фактурираните изнпси пп дијагнпза, најгплем изнпс е фактуриран за дијагнпзите Z50.1 и Z50.0
пднпснп за друга физикална терапија, вкупнп 29 милипни и за кардијална рехабилитација 15 милипни денари.
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Табела бр.18 Најшести индикации (дијагнпзи) за кпи е пстваренп правп на медицинска рехабилитација какп
прпдплженп бплнишкп лекуваое сп рещение пд ФЗПМ вп 2013 гпдина
Најшести индикации за пстварена рехабилитација вп 2013 гпдина

1
2
3
4

Дијагнпза пп МКБ- 10
Z50.1
Z50.0
Z96.6
M51.1

5
6
7
8
9
10

J44.8
J45.8
M54.4
M23.8
T93.2
S72.1

Друга физикална терапија
Kардијална рехабилитација
Присуствп на пртппедски зглпбни имплантати
Забплув.на лумбален и друг интервертебрален диск сп радикулппатија
Друга пзнашена хрпнишна ппструктивна пулмпнална бплест
Мещана астма
Лумбагп сп исијалгија
Други внатрещни нарущуваоа на кпленптп
Секвели пд други фрактури на дплен екстремитет
Пертрпхантерна фрактура

Вкупнп
29.019.600,00
14.954.400,00
8.280.000,00
5.335.200,00
5.058.000,00
2.361.600,00
1.513.200,00
1.428.000,00
1.052.400,00
1.002.000,00

Извпр: ФЗОМ

За приватните здравствени устанпви кпи врщат медицинска рехабилитација какп прпдплженп бплнишкп
лекуваое (баои) вп 2013 гпдина ФЗПМ пбезбеди дпгпвпрен надпместпк (бучет) вп вкупен изнпс пд 70.000.000
денари, пднпснп за 6.133.254 денари или 2,75% ппвеќе вп пднпс на 2012 гпдина, кпга бучетпт изнесувал пкплу 68
милипни денари.
Баоите вп 2013 гпдина пствариле ппгплем вид и пбем на здравствени услуги вп пднпс на утврденипт
дпгпвпрен надпместпк за истипт перипд за 4,2 милипни денари или за 6,08% ппвеќе. Вп 2012 гпдина, истп така, е
пстварен ппгплем вид и пбем на здравствени услуги пд утврденипт дпгпвпрен надпместпк сп слишен прпцент пд
6,52% или вкупнп 72,5 милипни денари.
Вп 2013 гпдина, пстварен е ппгплем вид и пбем на здравствени услуги вп баоите вп пднпс на 2012 гпдина
за 2,33%, пднпснп за изнпс пд 1.963.804 денари.

1.3

Лекпви

Прпцеспт на анализи и кпнтрпла на ппдатпците за пптрпщувашката на лекпвите на тпвар на ФЗПМ вп
примарна здравствена защтита, прпдплжи и вп 2013 гпдина се сп цел унапредуваое на системпт на пбезбедуваое
лекпви за сите псигуреници.
Графикпн бр.9 Брпј на реализирани рецепти и вкупнп исплатен изнпс за лекпви вп ПЗЗ
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Брпјпт на лекпви щтп се издаваат на тпвар на ФЗПМ и расхпдите на ФЗПМ за лекпви имаат кпнтинуиран
тренд на раст. Така, вп 2013 гпдина, на тпвар на ФЗПМ, вп аптеките се реализирани вкупнп 17.822.132 рецепти за
кпи ФЗПМ издвпил средства вп висина пд 2.123.979.166 денари.
Сппред тпа, вп пднпс на 2008 гпдина пптрпщувашката пп брпјпт на рецепти бележи раст пд 73,31%, а изнпспт
на издвпените средства за истите е згплемен за 61%. Вп пднпс на претхпдната 2012 гпдина брпјпт на рецепти е
згплемен за пкплу 1,9%, а средствата щтп ФЗПМ ги издвпјува се згплемени за 6,5%.
Графикпн бр.10 Брпј на реализирани рецепти и вкупнп исплатен изнпс за лекпви вп ПЗЗ пп регипни
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Извпр: ФЗОМ

Пд графикпнпт ппгпре мпже да се забележи дека најгплема пптрпщувашка на лекпви има вп Скппскипт
регипн, а најмала вп Северпистпшнипт регипн.
Графикпн бр.11 Прпсешната пптрпщувашка на лекпви пп регипни пп псигуреник за 2013 гпдина
14,00
12,00

11,65

11,92

11,22

11,04

11,41
9,28

10,00
8,00

9,30

7,18

6,00
4,00
2,00
0,00

Извпр: ФЗОМ
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Прпсешната пптрпщувашка на лекпви сппред брпјпт на реализирани рецепти пп псигуреник за 2013 гпдина е
9,9 рецепти. Најгплема пптрпщувашка на лекпви сппред брпј на реализирани рецепти пп псигуреник е забележана
вп Истпшнипт регипн сп 11,92 рецепти пп псигуреник, а најмала вп Пплпщкипт сп 7,18 рецепти пп псигуреник.
Графикпн бр.12 Брпј на реализирани рецепти вп ПЗЗ пп АТЦ групи
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Извпр: ФЗОМ

Гледајќи гп растпт на пптрпщувашката на лекпви, мпже да се кпнстатира дека растпт е распределен вп скпрп
сите АТЦ групи. Намалуваое на пптрпщувашката вп пднпс на 2012 гпдина се бележи кај лекпвите кпи делуваат на
централнипт нервен систем (3,8%), антиинфективните лекпви (8,1%), лекпвите сп дејствп на кпскенп - мускулнипт
систем (3,38%) и лекпвите за лекуваое на инфекции предизвикани сп паразити (4,7%). Какп и минатите гпдини и вп
2013 гпдина дпминира пптрпщувашката на лекпвите за кардипваскуларнипт систем. Лекпвите пд пваа група бележат
ппстпјан тренд на раст, вп 2013 гпдина се реализирани пкплу 7,8 милипни рецепти, щтп вп сппредба сп претхпдната
гпдина е згплемуваое за 5,8%, а вп пднпс на 2010 гпдина за 25,6%.
На втпрп местп, пп брпјпт на реализирани рецепти, се лекпвите сп дејствп на централнипт нервен систем кај
кпи за разлика пд другите гпдини вп 2013 гпдина се бележи намалуваое на пптрпщувашката за пкплу 3,8% вп пднпс
на предхпдната гпдина и 12,8% вп пднпс на 2010 гпдина.
Пптрпщувашката на антиинфективните лекпви прпдплжи да се намалува и вп 2013 гпдина, пднпснп истите
се намалени за 8,1% вп сппредба сп 2012 гпдина и 10,7% вп сппредба сп 2010 гпдина.
Вп пднпс на средствата издвпени за лекпви, кај најгплем дел пд лекпвите мпже да се забележи
згплемуваое. Вп структурата на средствата за лекпви пп групи, какп и вп брпјпт на рецептите, дпминира групата на
лекпви за кардипваскуларнипт систем, нп знашајнп е дека кај некплку групи се забележува и намалуваое на
изнпспт.

4

А - лекпви сп дејствп на дигестивнипт тракт и метабплизмпт; В - лекпви кпи делуваат на крвта и крвптвпрните пргани; С - лекпви
кпи делуваат на срце и крвни садпви; D - дерматплпщки лекпви; G - лекпви кпи делуваат на генитпуринарнипт тракт и пплпви
хпрмпни; Н - лекпви сп дејствп на жлездите сп внатрещнп лашеое сп исклушпк на пплпви хпрмпни и инсулин; Ј - антиинфективни
лекпви за системска упптреба; L – антинеппластишни и имунпмпдулатпрни лекпви; М - лекпви сп дејствп на кпскенп - мускулен
систем; N -лекпви сп дејствп на ЦНС; Р - лекпви за лекуваое на инфекции предизвикани сп паразити; R - лекпви за третман на
бплести на респиратпрен систем; S - лекпви кпи делуваат на сензпрни пргани
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Графикпн бр.13 Вкупнп издвпен изнпс за лекпви вп ПЗЗ пп АТЦ групи
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Извпр: ФЗОМ

Пад на изнпспт вп пднпс на 2012 гпдина се бележи кај групата на антиинфективни лекпви за системска
упптреба за 11,02% и лекпвите за лекуваое на инфекции предизвикани сп паразити 6% щтп гп следи надплнптп
движеое на брпјпт на издадени рецепти. Кај пстанатите групи на лекпви се бележи згплемуваое на издвпенипт
изнпс.
Најмнпгу средства се издвпјувани за лекпви кпи делуваат на срце и крвни садпви,лекпви сп дејствп на ЦНС и
антиинфективни лекпви за системска упптреба, дпдека најгплем прпцент на згплемуваое на издвпените средства вп
пднпс на 2012 гпдина се бележи кај лекпви за третман на бплести на респиратпрен систем, антинеппластишни и
имунпмпдулатпрни лекпви и лекпви щтп делуваат на сензпрни пргани.
Најкпристен лек вп 2013 гпдина, какп и вп предхпдните гпдини, е лекпт „еnalapril“ сп вкупнп 1,66 милипни
реализирани рецепти, щтп претставува 9,3% пд вкупнп реализирани рецепти или 0,4% ппвеќе вп пднпс на 2012
гпдина. Пвпј лек спада вп групата кардиплпщки лекпви кпи делуваат на ренин-ангиптензин системпт.
Графикпн бр.14 Десет најкпристени лекпви вп ПЗЗ за 2013 гпдина
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Извпр: ФЗОМ

ПРАВО НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

22

ПРАВО НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
Лек за кпј ФЗПМ издвпил најгплем изнпс на средства претставува лекпт „аtorvastatin“ за кпј вп 2013 гпдина
се издвпени вкупнп 110,5 милипни денари, щтп претставува 5% пд вкупнипт изнпс за лекпви и впеднп за истипт се
бележи пад на вкупнп исплатенипт изнпс за 7,3% вп пднпс на изнпспт издвпен вп 2012 гпдина. Пвпј лек спада вп
групата на кардиплпщки лекпви кпи гп намалуваат нивптп на серумски липиди.
Графикпн бр.15 Десет лекпви за кпи е издвпен најгплем изнпс на средства вп ПЗЗ за 2013 гпдина
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Извпр: ФЗОМ

1.3.1
Снабдуваое сп лекпви на тпвар на ФЗПМ на секундарнп и терцијарнп нивп на
здравствена защтита
Снабдуваоетп сп лекпви на тпвар на Фпндпт вп здравствените устанпви на секундарнп и терцијарнп нивп
на здравствена защтита се изврщува директнп пд здравствените устанпви или Министерствптп за здравствп на РМ
преку ппстапки за јавни набавки. ФЗПМ е самп купуваш на здравствените услуги вп шија цена се вклушени и лекпвите.
За бплнишката здравствена защтита, вп 2013 гпдина сп утврдена референтна цена има вкупнп 361 лекпви пп
генерика сп пдредена фармацевтска фпрма и јашина пд ппзитивната листа, за разлика пд 2012 гпдина кпга биле
вкупнп 343 лекпви пп генерики щтп претставува згплемуваое за пкплу 5% вп пднпс на минаната гпдина.
Лекпвите пд бплнишката ппзитивна листа се пбезбедуваат преку здравствените устанпви и нивните цени
немаат директен ефект врз псигурениците.Вп 2013 гпдина, сппред ппдатпците пд трезпр, јавните здравствени
устанпви за лекпви пптрпщиле пкплу 3,9 милијарди денари и вп сппредба сп 2011 гпдина се забележува
намалуваое пд 3%.
Графикпн бр.16 Расхпди на ЈЗУ за лекпви и медицински материјали вп перипдпт 2011-2013 гпдина
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1.4

Пртппедски ппмагала

Псигуренптп лице пстварува правп на прптези, пртппедски и други ппмагала, ппмпщни и санитетски справи
и материјали и забптехнишки средства, вп спгласнпст сп пптребата кпја ја пдредува лекар специјалист пд
сппдветната специјалнпст.
Вп текпт на 2013 гпдина, се издадени вкупнп 209 илјади ппмагала, щтп вп пднпс на 2012 гпдина е
згплемуваое за пкплу 22 илјади ппмагала.
Вп најгплем дел се застапени пртппедските ппмагала кпи дпминираат сп вкупен брпј пд 145 илјади
издадени паршиоа. Пваа категприја на ппмагала ппстпјанп се згплемува на гпдищнп нивп, при щтп ппдгрупата на
пстанатите ппмагала и санитарни справи, каде спадаат пелените и кесите, е згплемена за пкплу 11 илјади
ппмагала,дпдека кај пртппедските средства - пртпзи се забележува згплемуваое за пкплу 4 илјади ппмагала.
Пд другите категприи на ппмагала, вп сппредба сп претхпдната гпдина, има намалуваое вп брпјпт на
забптехнишки и забппрптетишки средства пд пкплу 100 ппмагала, дпдека кај слущните ппмагала се забележува раст
за пкплу 2 илјади ппмагала.
Табела бр.19 Брпј на издадени ппмагала
Вид на ппмагалп
А Пртппедски ппмагала
1 Прптези
2 Пртппедски средства - пртпзи
3 Инвалидски кплишки
Дпдатпци на инвалидски кплишки
4 Пртппедски шевли
5 Пртппедски влпщки
6 Еластишни шпрапи
7 Ппмпщни ппмагала (бандажерски средства)
8 Пстанати ппмагала и санитарни справи
Б Пшни ппмагала
В Слущни ппмагала
Г Ппмагала за пдржуваое на гласен гпвпр
Д Забптехнишки и забппрптетишки средства
Ппправки
Вкупнп

2009

2010

2011

2012

2013

89.087
1.718
17.623
2.827
6.324
12.515
3.462
226
9.369
35.023
16.441
3.486
19
39.374
139

108.785
1.388
18.127
2.074
3.252
11.241
2.928
150
9.741
59.884
12.962
3.562
8
40.384
0

107.095
1.335
16.391
1.358
1.545
9.353
2.107
51
9.807
65.148
14.802
3.788
15
44.019
0

125.657
1.341
15.879
1.488
1.870
7.680
1.290
45
10.408
85.656
14.287
5.480
26
41.651
64

145.766
1.747
19.814
2.183
2.404
8.649
1.322
97
12.104
97.446
14.490
7.841
14
41.544
161

148.533

165.701

169.719

187.165

209.816

Извпр: ФЗОМ

Вп текпт на 2013 гпдина вкупните финансиски средства издвпени за ппмагала се вкупнп 462 милипни
денари за пртппедски ппмагала, щтп вп пднпс на 2012 е ппраст за 15%.
Табела бр.20 Издвпени средства за ппмагала
Гпдина
Исплатен изнпс
2007
307.208.704
2008
325.063.376
2009
373.070.662
2010
465.582.069
2011
378.339.738
2012
401.958.431
2013
462.537.147
Извпр: ФЗОМ
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1.5

Лекуваое вп странствп

1.5.1

Лекуваое вп странствп сп рещение пд ФЗПМ

Вп слушај на забплуваое кпе не мпже да се лекува вп Македпнија, псигуренптп лице мпже да кпристи
бплнишкп лекуваое вп странствп сп пдпбрение на ФЗПМ. Именп, вп тпј слушај псигуреникпт мпже да се упати на
лекуваое вп земјата вп кпја тпј има мпжнпст за успещнп излекуваое.
Брпјпт на бараоата за лекуваое вп странствп, вп сппредба сп претхпдната гпдина, пд 243 е згплемен на 277,
дпдека брпјпт на изврщени лекуваоа е намален пд 155 на 148.
Намалуваоетп на брпјпт на бараоа се дплжи на ппвеќе фактпри и мерки щтп беа преземени вп 2013
гпдина, какп щтп се, влпжуваоетп вп нпва ппрема пд страна на Владата на Република Македпнија и пбушуваоетп на
кадарпт щтп ја кпристи истата, нп и склушуваое дпгпвпри на ФЗПМ сп приватни бплници за пние здравствени услуги
щтп беа недпстапни вп јавнптп здравствп и за кпи пациентите се упатуваа вп странствп, какп щтп е пшната хирургија,
пднпснп згплемен е брпјпт на услуги щтп мпжат да се изврщат вп Македпнија.
Табела бр.21 Бараоа за лекуваое вп странствп
Вкупнп бараоа
Изврщени лекуваоа
Пдпбрени бараоа за прпдплжуваое на лекуваоетп или признаваое на
дппплнителни трпщпци за пдпбренптп лекуваое
Пдбиени бараоа ппради тпа щтп не биле исцрпени мпжнпстите за
лекуваое вп ппстпјните здравствени устанпви вп Републиката, пднпснп не
ппстпеле мпжнпсти за успещнп лекуваое на забплуваоетп вп странствп
Извпр: ФЗОМ

2009
419
334

2010
449
300

2011
400
274

2012
243
155

2013
277
148

37

42

48

43

17

27

68

82

38

129

Псигурениците шии бараоа за лекуваое вп странствп се пдбиени пд кпмисијата за лекуваое вп странствп,
ппради тпа щтп не биле исцрпени мпжнпстите за лекуваое вп ппстпјните здравствени устанпви вп Републиката, или
ппради тпа щтп не ппстпеле мпжнпсти за успещнп лекуваое на забплуваоетп вп странствп, имаат правп да
ппднесат жалба дп втпрпстепенипт прган, пднпснп дп Управнипт пдбпр на Фпндпт за здравственп псигуруваое на
Македпнија.
Табела бр.22 Брпј на предмети пп жалби кпи се пднесуваат на лекуваое вп странствп
Брпј на предмети пп жалби кпи се пднесуваат на лекуваое вп
странствп
Брпј на предмети рещени какп пснпвани
Брпј на предмети рещени какп непснпвани
Прпцент на предмети рещени какп пснпвани вп пднпс на вкупнипт брпј
предмети
Извпр: ФЗОМ

2009
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2013

67

73

33

92

108

45
22

43
30

26
7

34
58

41
64

67%

59%

79%

37%

38%

Пд 2013 гпдина ФЗПМ предвиде дппплнителни средства за кардипхирурщки интервенции кај деца вп
приватните бплници. Вакви интервенции вп 2013 гпдина кај деца над 1 гпдина се врщеа на ПЗУ Филип Втпри. Нп,
еден пд најзнашајните шекпри вп системпт вп 2013 гпдина беще заппшнуваоетп сп кардипхирурщки интервенции кај
деца на јавнптп здравствп, пднпснп преку спрабптката сп дпктпри пд ппзнати светски здравствени центри на
Клиниката за детска хирургија заппшнаа да се врщат кардипхирурщки интервенции на деца и ппд една гпдина. На
пвпј нашин гплем дел пд децата щтп се упатуваа вп странствп беа третирани вп Клиниката за детска хирургија, а пвпј
брпј вп наредните гпдини ќе прпдплжи да се намалува.
Сп рещениетп издаденп МЗ на ПЗУ Специјална бплница пп пфталмплпгија ’’Еврппска пшна бплница’’ пд
Скппје ѝ се даде дпзвпла за врщеое на дејнпст пресадуваое на рпжница-кератппластика. Ппради наведенптп,
Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија склуши дпгпвпр пп референтна цена сп ПЗУ Специјална бплница
пп пфталмплпгија „Еврппска пшна бплница“ - Скппје и „Систина пфталмплпгија“ - Скппје за интервенциите
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кератппластика, витректпмија, замена на силикпнскп маслп, аблација на мрежница, ROP, здравствени услуги щтп
псигуренптп лице има мпжнпст да ги изврщи сп упат пд специјалист пфталмплпг.
Кпнтрплните прегледи за псигурените лица сп DG: Retinopathia, щтп дпсега се изведуваа вп странствп,
најшестп вп Белгија, сп склушуваое на рамкпвните дпгпвпри, псигурените лица имаат мпжнпст да ги изврщат вп
Еврппската пшна бплница.
Табела бр.23 Најшести видпви забплуваоа кпи се лекувани вп странствп
2009

2010

2011

2012

2013

151

157

109

55

38

Детска кардипхирургија

71

75

71

48

31

Неврпхирурщки

23

Пшни

42

15

27

11

ПРЛ

9

10

5

12

3

Детска хирургија

4

3

6

2

13

ТПАРИЛ

4

3

6

1

9

Урплпщки

1

3

7

1

2

Пнкплпщки
Пстанати
Вкупнп

8

1

3

2

1

31

24

30

18

28

334

330

274

155

148

Извпр: ФЗОМ

Псигурениците за лекуваое вп странствп најмнпгу се упатуваат вп Турција каде щтп се изврщуваат
неврпхирурщки интервенции, интервенции пд пбласта на детската хирургија и дигестивна хирургија
(трансплантации на црн дрпб). Вп Бугарија за разлика пд претхпдните гпдини виднп е намален брпјпт на
псигуреници кпи се упатувани вп пваа спседна земја, пднпснп за изврщуваое на детските кардипхирурщки
интервенции, бидејќи истите се врщат кај нас, најшестп пд страна на американските кардипхирурщки тимпви.
Псигурениците кпи имаат ппкпмплексни забплуваоа се испраќаат најшестп вп западнпеврппските земји кпи имаат
ппспфистицирана технплпгија и виспкп нивп на струшнпст неппхпднп за лекуваое на пвие псигуреници.
Табела бр.24 Земји вп кпи најшестп се испраќаат псигурениците на лекуваое вп странствп
Земја

2009

2010

2011

2012

2013

Турција

21

23

23

26

35

Германија

21

13

17

4

24

10

22

Македпнија*
Србија

52

50

36

25

21

Бугарија

129

143

106

49

14

Австрија

10

1

5

3

11

Русија

38

26

27

0

2

Хрватска

16

9

11

11

2

Белгија

15

9

29

16

2

Слпвенија

5

9

7

6

1

Пстанати

27

17

13

5

14

334

300

274

155

148

Вкупнп
Извпр: ФЗОМ

*услугите извршени вп Македпнија се услуги спгласнп склучените рамкпвни дпгпвпри кпи ппради евидентираоетп и начинпт
на финансираое се вклучени вп категпријата лекуваое вп странствп
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Табела бр. 25 Вкупнп исплатен изнпс и прпсешен изнпс за лекуваое вп странствп
Гпдина
Вкупен изнпс за лекуваое вп странствп Брпј на слушаи Прпсешен изнпс на лекуваое
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

113.916.447
148.939.561
203.623.179
171.579.244
175.000.000
157.000.000
184.000.000

227
244
334
300
274
155
148

501.835
610.408
609.650
571.931
638.686
1.012.903
1.243.243

Извпр: ФЗОМ

Вкупните средства за лекуваое вп странствп вп 2013 гпдина изнесуваат 184 милипни денари, щтп е
ппвиспка вреднпст вп пднпс на 2012 гпдина за 27 милипни денари. Притпа, прпсешнипт изнпс за еднп лекуваое е
згплемен за 23%, пднпснп истипт вп 2013 гпдина изнесува 1,2 милипн денари пп пациент. Пвпј факт укажува дека е
намален брпјпт на упатуваоа за здравствените услуги кпи се сп ппниска цена вп сппредба сп ппскапите
интервенции. Пднпснп, за лекуваое вп странствп, псигурениците се упатуваат самп за најкпмплицираните
здравствени услуги.
Табела бр. 26 Издадени двпјазишни пбрасци и пдпбрени суми за лекуваое вп странствп
2012
2013
2012
2013
Издадени
Издадени
Пдпбрена сума
Пдпбрена сума
двпјазишни
двпјазишни
вп денари
вп денари
пбрасци
пбрасци
Австрија
1
7
489.374
10.357.113
Германија
7
11
63.649.406
42.930.212
Италија
1
5
388.161
3.347.443
Хрватска
4
2
3.462.255
651.282
Слпвенија
1
0
1.006.809
0
Чещка
0
2
0
884.741
Вкупнп:
14
27
68.996.005
58.170.791
Извпр: ФЗОМ

Партиципација за лекуваое вп странствп дп 200 евра
Вп 2013 гпдина стапи вп сила измената вп Закпнпт за здравственп псигуруваое сп кпја партиципацијата за
лекуваое вп странствп се пграниши на максимални 200 евра. Именп, партиципацијата за лекуваоата вп странствп
изнесуваще 20% пд вреднпста на услугата, а сп пглед на тпа щтп вп странствп се упатуваат псигурениците за услуги
щтп не се пружаат вп Македпнија, пднпснп за кпмплицирани и скапи услуги, партициипацијата дпстигнуваще
виспки изнпси (некпгащ и дп 50 илјади евра). Сп измената на закпнпт пвпј изнпс е пгранинишен на 200 евра, сп
щтп вп медиумите веќе не се среќаваат хумнаитарни акции за средства за партиципација.

1.5.2

Лекуваое вп странствп вп итни слушаи

Псигурените лица кпи биле лекувани вп странски здравствени устанпви какп итни слушаи, за време на
привремен престпј, имаат правп на надпмест на трпщпците на здравствените услуги дп птстрануваое на итнпста,
намалени за изнпспт на партиципацијата.
Вп 2013 гпдина вп редпвна ппстапка, се дпнесени вкупнп 386 рещенија вп прв степен за кпристеое
здравствени услуги вп странствп какп итни слушаи, щтп е ппвеќе за 308 рещенија вп пднпс на 2012 гпдина.

ПРАВО НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

27

ПРАВО НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

1.6

Правп на рефундација на средствa

Псигуренптп лице има правп на рефундација на средства спгласнп закпнската и ппдзакпнската регулатива,
дпкплку пд здравствената устанпва не дпбие кпмплетна здравствена услуга и ппради тпа пбезбедилп лекпви и
материјали на сппствен тпвар надвпр пд устанпвата.
Графикпн бр.17 Брпј на бараоа за рефундации
90.000
80.000
70.000
60.000

Рефундации за
лекпви

50.000
40.000

Рефундации за
материјали

30.000
20.000
10.000
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Извпр: ФЗОМ

Пд графикпнпт, јаснп се забележува дека брпјпт на бараоа за рефундации кпнтинуиранп ппада.
Вп текпт на 2013 гпдина, изврщени се пкплу 7 илјади рефундации за набавени лекпви и 2 илјади
рефундации за набавени материјали. Притпа, брпјпт на ппднесени бараоа за набавени лекпви е знашителнп
намален вп пднпс на 2012 гпдина, и тпа за пкплу 45% кај лекпвите, дпдека брпјпт на ппднесени бараоа за набавени
материјали е згплемен за 33%.
Пд табелата се забележува дека изнпспт вп 2013 гпдина е намален за 31% вп сппредба сп 2012 гпдина.
Намалуваоетп е резултат на мерките щтп заппшнаа да се преземаат пд 2010 гпдина сп кпи изнпспт щтп е
рефундиран на псигуреникпт им се намалува на устанпвите и дппплнителнипт притиспк щтп пд 2011 гпдина заппшна
да гп врщи Министерствптп за здравствп.
Табела бр. 27 Исплатени средства за рефундации
Гпдина

Исплатен изнпс

2010

166.695.309

2011

148.103.957

2012

69.662.252

2013

47.907.178

Извпр: ФЗОМ

Сп исклушпк на згплемуваоетп на рефундациите за медицински материјали, щтп се дплжеще на
временската неуспгласенпст сп спрпведуваоетп на централната набавка пд страна на министерствптп, сп сите
преземени мерки вп изминатите некплку гпдини, слушаите каде псигурениците сами ги набавуваат лекпвите и
материјалите при бплнишкп лекуваое се сведени на минимум.
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1.7

Правп на пслпбпдуваое пд плаќаое партиципација

Псигурените лица имаат пбврска да плаќаат партиципација при кпристеоетп на здравствените услуги и
лекпви. Истп така, имаат правп на пслпбпдуваое пд наплата на партиципација дпкплку испплнуваат еден пд
критериумите за утврдуваое на максимален изнпс. Вп спгласнпст сп ппдзакпнските акти, максималнипт изнпс за
наплата пд еден псигуреник на гпдищнп нивп изнесува 70% пд прпсешната нетп плата пд претхпдната гпдина. Ппкрај
пвпј лимит вп ппдзакпнската регулатива утврдени се и ппниски лимити пд 40% и 20% за лицата сп ппниски примаоа,
деца и лица над 65 гпдищна впзраст. Дпкплку псигурениците имаат платенп партиципација вп вреднпста на
максималнипт изнпс имаат правп да ппбараат пслпбпдуваое врз пснпва на рещение пд ФЗПМ.
Вп 2013 гпдина дпнесени се вкупнп 2.895 рещенија за пслпбпдуваое пд партиципација щтп вп пднпс на
2012 гпдина е пад за 25,5% или за 995 рещениja.
Брпјпт на бараоа за враќаое на ппвеќе платена партиципација вп 2013 гпдина е 1.639 рещенија, намаленп
за 1.235 рещенија вп пднпс на 2012 гпдина или пад за 43%.
Ваквипт пад на брпјпт на издадени рещенија се дплжи на дпнесената прпграма пд Министерствптп за
здравствп кпја стапи на сила пд 2013 гпдина, а сп кпја се пслпбпдија пд партиципација пензипнерите сп пензија
ппниска пд прпсешната. Сп пваа прпграма, пвие псигуреници немаа веќе пптреба да се пбраќаат дп ФЗПМ за
издаваое на рещение за пслпбпдуваое пп дпстигнуваое на лимитпт или да бараат враќаое на ппвеќе платена
партиципација.
Табела бр.28 Брпј на рещенија за пслпбпдуваое пд партиципација
2009

2010

2011

2012

2013

Рещенија за пслпбпдуваое пд партиципација

8.427

4.589

4.551

3.890

2.895

Бараоа за враќаое на ппвеќе платена партиципација

2.801

3.290

2.841

2.874

1.639

Извпр: ФЗОМ

Ппкрај пслпбпдуваоата пп дпстигнуваоетп на гпдищнипт лимит вп закпнската регулатива се предвидени
пслпбпдуваоа пд партиципација за пдредени услуги и лица, и тпа на:
Псигурените лица за лекарски преглед кај избранипт лекар и итната медицинска ппмпщ на ппвик;
Кприсниците на ппстпјана паришна ппмпщ, лицата сместени вп устанпви за спцијална защтита и вп другп
семејствп, сппред прпписите за спцијална защтита, псвен за лекпвите пд листата на лекпви издадени на
рецепт вп примарната здравствена защтита и за лекуваоетп вп странствп;
Дущевнп бплни лица сместени вп психијатриски бплници и менталнп ретардирани лица без рпдителска
грижа;
Деца сп ппсебни пптреби сппред прпписите за спцијална защтита,
Пп прпграмите на Министерствптп за здравствп (крвпдарители и деца дп 1 гпдищна впзраст);
Бпрците на НПБ;
Впени инвалиди и нивните семејства.

1.8

Правп на управна ппстапка за пстваруваое на правата и пбврските на псигурените лица

Ппстапката за пстваруваое на правата и пбврските пд здравственптп псигуруваое се прппищани сп Закпнпт
за ппщтата управна ппстапка. Ппстапката се ппведува пп бараое на псигуреникпт, а ФЗПМ е дплжен за ппднесенптп
бараое да дпнесе рещение, дпдека прптив рещениетп, ппднпсителпт има правп на жалба дп министерпт за
здравствп, какп втпрпстепен прган.
За пстваруваое на правата и пбврските пд задплжителнптп здравственп псигуруваое, вп текпт на 2013
гпдина се дпнесени вкупнп 43.429 рещенија, пд кпи 34.632 рещенија за права пд здравственп псигуруваое.
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Табела бр.29 Брпј на рещенија пп управна ппстапка
2009

2010

2011

2012

2013

Вкупнп рещенија

49.939

63.181

67.055

46.462

43.429

Рещенија за права пд здравственп псигуруваое

36.494

60.903

63.608

45.416

34.632

7.445

2.278

/

1.046

8.797

Рещенија за пблпг сп придпнес вп приватен сектпр
Извпр: ФЗОМ

Брпјпт на рещенија за права пд здравственп псигуруваое вп 2013 гпдина е 34.632 рещенија, намаленп за
10.784 рещенија вп пднпс на 2012 гпдина или пад за24%..Ваквипт пад на брпјпт на издадени рещенија се дплжина
тпа щтп за правптп на надпместпк на плата ппради бременпст, радаое и мајшинствп се издава еднп рещение за
целипт перипд на спрешенпст, а не за секпј месец ппединешнп дпдека трае привремената спрешенпст пд рабпта.
Штп се пднесува на рещенијата сп пблпг вп приватен сектпр,нивнипт брпј вп 2013 гпдина е згплемен зпщтп
вп текпт на 2013 гпдина се праќаа рещенија за задплжуваое за субјектите пд приватнипт сектпр кпи имаат неплатен
дплг за здравственп псигуруваое пд 01.09.2008 гпдина дп 31.12.2008 гпдина.
Сп пглед на тпа щтп истите претхпднп имаа тужби за неплатен придпнес пп пснпв придпнеси за здравственп
псигуруваое дп 31.08.2008, а пд 01.09.2009 гпдина пбврската за исплаќаое на придпнеси премина преку УЈП, пстана
да се среди тпј тамппн перипд пд 4 месеци кпј се регулира сп изгптвуваое на рещенија за задплжуваое,сп щтп се
згплеми и брпјпт на рещенија.

2

Права на паришни надпместпци

Вп рамките на задплжителнптп здравственп псигуруваое, псигурениците имаат правп на паришни
надпместпци, и тпа на надпместпк за плата за време на привремена спрешенпст за рабпта ппради бплест и ппвреда
(бпледуваое), надпместпк на плата за време на птсуствп пд рабпта ппради бременпст, радаое и мајшинствп
(ппрпдилнп птсуствп) и надпместпк на патни трпщпци при кпристеое на здравствени услуги.
Услпви за испплнуваое на пвие права пд здравственптп псигуруваое се следните:
-

Здравственптп псигуруваое да траелп најмалку 6 месеци непрекинатп пред настануваоетп на слушајпт
Припнеспт за здравственп псигуруваое да е редпвнп уплатуван или сп задпцнуваое пд најмнпгу 60 дена
Пцената за привремена спрешенпст да ја издал матишен лекар, пднпснп лекарска кпмисија

Висината на надпместпкпт изнсува 70% пд платата или 85% за лица забплени пд малигни забплуваоа.
Исклушпци каде щтп висината на надпместпкпт е 100% пд платата се слушаите на ппвреда на рабпта, прпфесипнална
бплест, перипдпт на даруваое крв, ткивп или прган, какп и за време на птсуствп ппради бременпст, радаое и
мајшинствп.
Максималнипт изнпс кпј какп надпместпк пд плата мпже да гп дпбие псигуренптп лице изнесува 4 прпсешни
плати. Пвпј максимален изнпс е згплемен пд 2010 гпдина кпга изнесуваще 2 прпсешни плати, на 3 вп 2012 и пд 2013
гпдина на 4 прпсешни плати, пднпснп 84.740 денари.
Надпместпкпт за првите 30 дена гп исплаќа рабптпдавашпт, а над 30 дена е на тпвар на ФЗПМ. Исклушпци
кпга надпместпкпт пд првипт ден е на тпвар на ФЗПМ е при нега на бплнп дете дп тригпдищна впзраст, при
даруваое на крв,ткивп или прган и при бременпст, радаое или мајшинствп.
Вп изминатите некплку гпдини ФЗПМ презеде гплем брпј мерки сп щтп исплатата на надпместпците денес
се врщи текпвнп и без непптребни дпцнеоа.
Ппдплу, пд табелата, се забележува дека брпјпт на ппрпдилни птсуства гп задржува трендпт на кпнтинуиран
умерен раст пд минатите гпдини.
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Табела бр.30 Брпј на надпместпци за бпледуваое и ппрпдилнп птсуствп
Вид на надпместпк

2009

2010

2011

2012

2013

Бпледуваоа

20.128

22.297

22.168

13.474

13.683

Ппрпдилни

6.805

7.070

7.460

7.600

7.923

26.933

29.367

29.628

21.074

21.606

Вкупнп
Извпр: ФЗОМ

2.1

Правп на надпместпк на плата за време на привремена спрешенпст за рабпта ппради
бплест

Вп рамките на задплжителнптп здравственп псигуруваое, на псигурениците им се пбезбедува правп на
паришен надпместпк на плата за време на привремена спрешенпст за рабпта ппради бплест и ппвреда. Спгласнп
закпнпт, пва правп гп имаат категприите псигуреници кпи се вп рабптен пднпс.
Вп 2013 гпдина дадени се вкупнп 13.683 права за бпледуваоа кпи, сппред закпнските пдредби, се на тпвар
на ФЗПМ. Гледанп пп категприи, пад пд пкплу 20% се забележува кај ппвредите на рабпта и прпфесипналните
забплуваоа.Вп структурата, најгплемп е ушествптп на бпледуваоа (ппради забплуваоа) кпи ушествуваат сп 70% и
нега на шлен сп 25%.
Табела бр.31 Брпј на надпместпци за бпледуваое
Вид на бпледуваое

2009

2010

2011

2012

2013

Ппвреда на рабпта и прпфесипнални забплуваоа

1.254

1.216

1.128

817

660

Забплуваоа

15.495

17.024

16.967

9.562

9.572

Нега на шлен

3.379

4.057

4.073

3.095

3.451

20.128

22.297

22.168

13.474

13.683

Вкупнп бпледуваоа
Извпр: ФЗОМ

Најгплем дел пд надпместпците се за псигуреници пд Скппскипт регипн, щтп е вп кпрелација сп најгплемипт
брпј на активнп врабптени псигуреници.
Вп 2013 гпдина најгплема вреднпст индикатпрпт на бпледуваоа, пп 1.000 врабптени псигуренции, има вп
истпшнипт регипн сп вреднпст пд 37, а пптпа следуваат Скппскипт и Пелагпнискипт регипн сп 31. Најниска е
вреднпста вп Пплпщкипт регипн сп 19.
Табела бр.32 Бпледуваоа пп регипни
Брпј на
бпледуваоа
на 1000
врабптени
псигуренци

Ппвреда на
рабпта и
прпфесипнални
забплуваоа

Бпледуваоа

Северпистпшен
Скппски

64
112
39
35
106
15
25
264

512
1.355
721
869
1.307
519
433
3.856

166
334
214
77
274
121
67
2.198

742
1.801
974
981
1.687
655
525
6.318

35.052
48.382
37.968
35.381
55.224
35.212
26.790
202.140

21
37
26
28
31
19
20
31

Вкупнп

660

9.572

3.451

13.683

476.149

29

Регипн

Вардарски
Истпшен
Југпзападен
Југпистпшен
Пелагпниски
Пплпщки

Нега на шлен

Вкупнп

Брпј на
псигуреници

Извпр: ФЗОМ
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На нивп на држава, на секпи 1000 врабптени псигуреници 29 псигуреници кпристеле правп на бпледуваое
на тпвар на ФЗПМ, щтп вп сппредба сп 2010 гпдина кпга кпефициентпт изнесувал 45 претставува намалуваое за
скпрп 16 ппени и се дплжи на намаленипт брпј бпледуваоа.
Бидејќи претхпдните ппдатпци се пднесуваат самп на бпледуваоата щтп се на тпвар на ФЗПМ (кај
забплуваоата над 31 ден), акп се разгледува вкупнипт брпј на издадени бпледуваоа пд матишните лекари, излегува
дека на секпи 1.000 врабптени псигуреници 230 кпристеле бпледуваое.
Табела бр.33 Исплатени средства за бпледуваоа
Гпдина

Исплатени средства за
бпледуваоа

2007

537.848.123

2008

712.832.630

2009

804.426.171

2010

844.589.187

2011

851.395.998

2012

612.661.931

2013

454.382.767

Извпр: ФЗОМ

Вп 2013 гпдина намален е и изнпспт щтп пд страна на ФЗПМ е исплатен за пваа намена. Расхпдите за
бпледуваоа вп 2013 гпдина бележат пад пд 25% или за скпрп 158 милипни денари. Пвие средства се искпристени за
пбезбедуваое на ппгплем пбем на здравстени услуги и ппдпбруваое на нивнипт квалитет.
Најшести дијагнпзи за кпи се издадени бпледуваоа се: дпрзалгија, фрактура на ппткпленица, малигна
непплазма на дпјка, заканувашки абпртус и ангина пектприс.

2.2

Правп на упатуваое на инвалидска кпмисија вп слушај на ппдплгп траеое на
привремена спрешенпст за рабпта

Вп слушај на ппдплгп траеое на привремена спрешенпст за рабпта дп 12 месеци, првпстепената лекарска
кпмисија на ФЗПМ гп упатува псигуреникпт дп инвалидската кпмисија (ИПМ) при Фпндпт за пензискптп и
инвалидскптп псигуруваое (ФПИПМ) за пценуваое на рабптната сппспбнпст.
Вп текпт на 2013 гпдина, лекарските кпмисии на ФЗПМ, упатиле 337 oсигуреници за пценуваое на нивната
рабптна сппспбнпст кај кпмисиите на ИПК, пд кпи правп на инвалидска пензија пствариле 140 псигуреници.
Ппдплу, вп табелата, прикажан е брпјпт на псигуреници кпи пд страна на лекарските кпмисии на ФЗПМ се
упатени за пценуваое на рабптната сппспбнпст, какп и брпјпт на псигуреници кпи гп пствариле правптп на
инвалидска пензија. Брпјпт на упатени псигуреници вп 2013 гпдина вп пднпс на 2012 гпдина е намален пд 470 на
337. Истп така и брпјпт на псигуреници кпи пствариле правп е намален пд 156 на 140 лица. Сп тпа ушествптп на
лицата кпи пствариле правп на инвалидска пензија вп пднпс на вкупнп упатените лица вп 2013 гпдина бележи раст
вп сппредба сп 2012 гпдина, пд 33,2% на 41,50% щтп претставува згплемуваое за 8,3 прпцентни ппени.
Табела бр.34 Брпј на псигуреници упатени за пценуваое на нивната рабптпсппспбнпст
Вкупнп псигуреници за пценуваое на нивната рабптна сппспбнпст
кај кпмисиите на ИПК
Брпј на псигуреници кпи пствариле правп на инвалидска пензија
% на лица кпи пствариле правп на инвалидска пензија

2009

2010

2011

2012

2013

1.642

894

1.959

470

337

111

180

96

156

140

6,80%

20,10%

4,90%

33,20%

41,50%

Извпр: ФЗОМ
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2.3

Надпместпк за ппрпдилнп птсуствo

Спгласнп Закпнпт за здравственп псигуруваое, псигуренишките вп рабптен пднпс имаат правп на
надпместпк за птсуствп пд рабпта ппради бременпст, ппрпдуваое и мајшинствп.
Пвпј надпместпк пд 2012 гпдина е на тпвар на Министерствптп за труд и спцијална пплитика, нп негпвптп
администрираое, какп и претхпднп, гп врщи ФЗПМ.
За разлика пд дпделените права за бпледуваое, брпјпт на ппрпдилни надпместпци гп запазува трендпт на
стабилен раст вп ппследните гпдини. Именп, пд ппшетпкпт на кампаоата за згплемуваое на наталитетпт вп 2008 и
2009 гпдина заппшна пвпј тренд на раст.
Вп сппредба сп претхпдната 2012 гпдина, се забележува ппраст на вкупнипт брпј ппрпдилни птсуства за 4%.
Притпа, нема знашајна прпмена вп брпјпт на псигуренишки кпи се вратиле на рабптнптп местп ппранп пд
предвидените 9 месеци ппрпдилнптп бпледуваое, пднпснп кпи гп искпристиле правптп ппкрај платата да дпбиваат
пплпвина пд утврденипт надпместпк за ппрпдилнп птсуствп.
Табела бр.35 Брпј на надпместпци за ппрпдилнп птсуствп

Бременпст и ппрпдуваое
Врабптени ппрпдилки
Вкупнп ппрпдилни

2009

2010

2011

2012

2013

6.532

6.797

7.071

7.225

7.531

273

273

389

375

392

6.805

7.070

7.460

7.600

7.923

Извпр: ФЗОМ

Сппред распрпстранетпста на дпделените права, најгплем дел пд правата вп апсплутен изнпс се дпделени
вп Скппскипт регипн и тие претставуваат 43% пд вкупнипт брпј на ппрпдилните птсуствува вп државата.
Табела бр.36 Ппрпдилни надпместпци пп регипни
Бременпст и
ппрпдуваое

Врабптени
ппрпдилки

Вкупнп
ппрпдилни

Брпј на жени
врабптени

Брпј на
ппрпдилни на
1000 врабптени
псигуреници
жени

Вардарски

515

48

563

15.589

36

Истпшен

774

30

804

24.810

32

Југпзападен

563

30

593

15.118

39

Југпистпшен

581

46

627

15.225

41

Пелагпниски

832

40

872

24.438

36

Пплпщки

532

43

575

11.622

49

Северпистпшен

453

32

485

11.796

41

Скппски

3.281

123

3.404

86.456

39

Вкупнп

7.531

392

7.923

205.054

39

Регипн

Извпр: ФЗОМ

Сппред брпјпт на дпделени права на 1.000 псигуренишки, на нивп на држава се дпделени 39 права, щтп вп
сппредба сп 2012 гпдина претставува раст за 3 ппени. Највиспка вреднпст на пвпј индикатпр е вп Пплпщкипт регипн
и изнесува 49 и истипт е згплемен вп пднпс на претхпдната гпдина за 6 ппени и сппдветствува сп виспката стапка на
наталитет вп пвпј регипн. Најниска е стапката вп Истпшнипт регипн каде на секпи 1.000 псигуренишки дпделени се 32
права на ппрпдилнп птсуствп.
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Табела бр.37 Исплатени средства за ппрпдилни птсуства
Исплатени
Гпдина
средства за
ппрпдилнп
2007

591.869.015

2008

755.000.821

2009

960.505.145

2010

1.250.565.039

2011

1.433.382.640

2012

1.375.225.433

2013

1.703.178.772

Извпр: ФЗОМ

Трендпт на раст на брпјпт на ппрпдилни птсуства гп следи и растпт на изнпспт на средства за пваа намена.
Пд табелата се забележува дека изнпспт вп 2013 гпдина е ппвиспк вп пднпс на 2012 гпдина за 24% или пкплу 327
милипни денари. Пва се дплжи на две пришини: едната е згплемената исплата вп 2011 гпдина кпга се направени
знашајни мерки за згплемуваое на ефикаснпста на администрираоетп на ппрпдилните птсуства и пкплу 60 милипни
денари щтп на крајпт на 2012 не беа реализирани, пднпснп беа префрлени и платени вп 2013 гпдина.
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Сп Закпнпт за здравственп псигуруваое шлен 68-а, 69 и шлен 70 е утврденп дека ФЗПМ е купуваш на
здравствени услуги вп интерес на псигурените лица. Вп зависнпст пд пптребите за здравствените услуги и
утврдените средства за таа намена вп бучетпт на ФЗПМ, ФЗПМ купува здравствени услуги за щтп склушува и
раскинува дпгпвпри сп здравствените устанпви.
ФЗПМ дпгпвприте ги склушува за перипд пд 12 месеци, и тпа, пд 1 јануари дп 31 декември за текпвната
гпдина, а дпкплку има нереализирани средства мпже да се склушат и за ппкратпк временски перипд заклушнп сп 31
декември вп наредната гпдина.
Сп нпвипт Закпн за здравствена защтита е дефиниранп дека вп мрежата на здравствени устанпви влегуваат
јавни и приватни здравствени устанпви кпи врщат дејнпст врз пснпва на кпнцесија, а кпи врщат здравствена дејнпст
вп мрежата на здравствени устанпви. Здравствени устанпви кпи ги испплнуваат услпвите утврдени сп закпнпт мпжат
да врщат здравствена дејнпст на примарнп, секундарнп и терцијарнп нивп вп мрежата самп врз пснпва на кпнцесија
за врщеое на здравствена дејнпст вп мрежата на здравствени устанпви. Кпнцесијата за врщеое на здравствена
дејнпст се дпделува за перипд пд десет гпдини на здравствената устанпва.
Сппред Закпнпт за здравствена защтита, Владата ја утврди мрежата на здравствени устанпви. Ппстпјните
здравствени устанпви, кпи имаат склушенп дпгпвпр сп ФЗПМ, дп денпт на влегуваое вп сила на закпнпт, ја
спшинуваат мрежата на здравствени устанпви и прпдплжуваат, вп рамките на мрежата, да ја врщат здравствената
дејнпст за кпја имаат дпзвпла за рабпта издадена спгласнп сп Закпнпт за здравствена защтита. Вп мрежата на
здравствени устанпви влегуваат и сите нпвппснпвани приватни здравствени устанпви вп примарна здравствена
защтита вп кпи рабптат избрани лекари.
Фпндпт за здравственп псигуруваое секпја гпдина склушува дпгпвпри сп здравствени устанпви вп мрежата
за пбезбедуваое здравствени услуги на псигурените лица, спгласнп пснпвнипт пакет на здравствени услуги пд
задплжителнптп здравственп псигуруваое.
За 2013 гпдина е пбјавен јавен ппвик за прпдплжуваое на дпгпвприте сп анекс за сите заинтересирани
даватели на здравствени услуги кпи ги задпвплуваат критериумите спгласнп ппзитивните закпнски прпписи.
ФЗПМ заппшна прегпвпри сп еснафските здруженија – Лекарската кпмпра на Македпнија, Здружениетп на
приватни лекари на Република Македпнија, какп и сп Фармацевтската кпмпра на Македпнија. Прегпвприте
резултираат сп детален увид вп пптребите на здравствените устанпви, прпблемите сп кпи тие се сппшуваат вп
практиката и се пдгпвпр какп најефикаснп истите да се надминат. Кпнешната цел на пвие прегпвпри е зајакнуваое
на дпвербата меду ФЗПМ и здравствените устанпви кпи стануваат рамнпправни партнери вп пбезбедуваое на щтп
ппквалитетна здравствена услуга на псигурениците.
Сп дпгпвприте се регулирани пднпсите меду ФЗПМ и здравствената устанпва за пбезбедуваое и
изврщуваое на здравствените услуги на псигурените лица, нашинпт на плаќаое на услугите, правата и пбврските на
дпгпвпрните страни, дпгпвпрните казни, какп и други пращаоа щтп се пднесуваат на уредуваое на медусебните
пднпси ппмеду дпгпвпрните страни.
Дпгпвприте сп здравствени устанпви прпдплжени сп анекс за 2013 гпдина се склушени врз пснпва на
претхпднп спрпведени анализи на дпставените делпвни планпви, планпвите за видпт и пбемпт на здравствените
услуги, планпвите за пстваруваое на целите низ резултатите пд изврщената рабпта и на другата задплжителна
дпкументација пптребна за склушуваое дпгпвпри.
Графикпн бр.18 Брпј на дпгпвпри 2010-2013 гпдина
3728
3644
3477
3354

2010

2011

2012

2013

Извпр: ФЗОМ
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1

Дпгпвпри сп јавни здравствени устанпви

Вп 2013 гпдина, Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија, имаще дпгпвпри сп вкупнп 112 јавни
здравствени устанпви (ЈЗУ).
Вкупната вреднпст на дпгпвприте на јавните здравствени устанпви вп 2013 гпдина е згплемена за пкплу
178,8 милипни денари вп пднпс на 2012 гпдина, щтп е ппраст пд 1,45%. Прпсешната вреднпст на дпгпвприте вп 2013
гпдина, изнесува 111,3 милипни денари пп дпгпвпр и вп сппредба сп 2012 гпдина има згплемуваое приближнп за
1,19%.
Графикпн бр.19 Вкупна вреднпст на дпгпвприте (вп 000 денари)
13.000.000
12.500.000
12.000.000
11.500.000
11.000.000
10.500.000
10.000.000
9.500.000
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Извпр: ФЗОМ
*Згплеменипт изнпс вп 2008 гпдина се дплжи на исплаќаоетп на дплгпвите пд страна на Владата

Пппделнп пп видпви на јавни здравствени устанпви, најгплемп е згплемуваоетп кај клинишки и ппщти
бплници пд 88,9 милипни денари (2,31%), кај институтите пд 57,9 милипни денари (11,62%), кај здравствените
дпмпви и здравствени станици пд 28,3 милипни денари (1,37%), кај центрите за јавнп здравје згплемуваое пд 8,9
милипни денари (4,98%) и специјални бплници пд 4,5 милипни денари (0,36%) , дпдека незнашителнп намалуваое
ппстпи кај универзитетските клиники пд 9,8 милипни денари (0,2%).
Табела бр.38 Дпгпвпрени надпместпци сп ЈЗУ (вп 000 денари)
ЈЗУ

2009

2010

2011

2012

2013

Здравствени дпмпви и здрав. станици

2.181.022

2.115.751

2.082.247

2.076.403

2.104.748

Ппщти и клинишки бплници

3.282.344

3.474.338

3.836.761

3.853.706

3.942.650

Специјални бплници

1.328.186

1.370.877

1.494.319

1.241.759

1.246.273

144.041

129.759

207.092

179.322

188.255

3.868.341

3.938.880

4.262.044

4.438.045

4.428.184

206.445

271.993

383.081

498.193

556.100

11.010.379

11.301.598

12.265.543

12.287.428

12.466.210

Центри за јавнп здравје
Универзитетски клиники
Институти
Вкупнп
Извпр: ФЗОМ

Вп рамките на згплемените средства вклушени се услпвните бучети и кпрегираните цени на сите
здравствени услуги.
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2

Дпгпвпри сп приватни здравствени устанпви

Вп 2013 гпдина Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија има склушенп вкупнп 3.242 дпгпвпри сп
приватни здравствени устанпви.

2.1

Дпгпвпри вп примарна здравствена защтита

2.1.1

Дпгпвпри сп матишни лекари

Вп 2013 гпдина склушени се вкупнп 2.018 дпгпвпри вп примарната здравствена защтита.Пд нив, 1.054 се за
ппщта медицина, 116 се за гинекплпгија и 848 се вп пбласта стпматплпгија.
Табела бр.39 Брпј на склушени дпгпвпри
Ппщта медицина
Гинекплпгија

2011

2012

2013

1.140

1.139

1.054

128

128

116

Стпматплпгија

1.040

859

848

Вкупнп

2.308

2.126

2.018

Извпр: ФЗОМ

Висината на капитаципнипт бпд кај ппщтите изнесува 50 денари. Нп, истипт се менува вп зависнпст пд
впзраста на псигуренптп лице, пднпснп најмладите и најстарите имаат ппвиспки кпефициенти, какп щтп е прикажнп
на графикпнпт ппдплу. Вп зависнпст пд вкупнипт брпј на ппени на матишнипт лекар, на истипт дп 2500 ппени
капитацијата се исплатува целпснп, за наредните 500 ппени вп изнпс пд 70%, за наредните 500 вп изнпс пд 45% и за
ппените над нивптп пд 4500 ппени вп изнпс пд 30%.
Графикпн бр.20 Пресметка на капитација
120%

4
3,5
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3

80%
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2

60%

1,5
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1

20%

0,5

0%

0
дп 6
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34-65 над 65

дп 2500 2501-3500 3501-4500 пд 4501

Извпр: ФЗОМ

Вп табелата ппдплу се прикажани прпсешнп месешната капитација пп матишни лекари за 2013 гпдина.
Табела бр.40 Прпсешнп месешна капитација пп лекар
Матишни лекари

Изнпс

Ппщти лекари

101.822

Гинекплпзи

142.928

Стпматплпзи

40.163

Извпр: ФЗОМ
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Изнпспт за капитација за пва нивп на здравствена защтита вп 2013 гпдина изнесува 2.480 милипни денари
щтп е раст за 5% вп пднпс на 2009 гпдина.Најгплем дел пд изнпспт се пднесува на ппщтите лекари, пднпснп 1.755
милипни денари вп 2013 гпдина, щтп е 71% пд вкупната капитација.
Табела бр.41 Изнпс за капитација
2009

2010

2011

2012

2013

1.775.007.509

1.731.305.524

1.812.195.587

1.890.802.754

1.754.966.502

Гинекплпзи

126.580.377

176.433.152

210.886.535

231.271.092

228.828.060

Стпматплпзи

455.253.081

490.495.503

514.572.356

510.270.875

496.516.717

2.356.840.967

2.398.234.179

2.537.654.478

2.632.344.720

2.480.311.279

Ппщти лекари

Вкупнп
Извпр: ФЗОМ

Вп пднпс на склушените дпгпвпри сп избрани лекари пп регипни, вп Република Македпнија, најгплем брпј
дпгпвпри се склушени вп Скппскипт регипн - 572 дпгпвпри, щтп претставува 28% пд вкупнп склушените дпгпвпри вп
примарната здравствена защтита.
Табела бр.42 Распрпстранетпст на склушените дпгпвпри пп регипни вп 2013 гпдина
Ппщта медицина

Стпматплпгија

Гинекплпгија

Вкупнп

Брпј на
дпг.

Дпг. на
10.000
псигуреници

Брпј
на дпг.

Дпг. на
10.000
псигуреници

Брпј
на дпг.

Дпг. на
10.000
псигуреници

Брпј на
дпг.

Дпг. на 10000
псигуреници

ВАРДАРСКИ

83

6,34

74

5,66

9

0,69

166

12,69

ИСТПЧЕН

101

6,55

81

5,26

13

0,84

195

12,65

ЈУГПЗАПАДЕН

93

5,50

99

5,86

15

0,89

207

12,24

ЈУГПИСТПЧЕН

83

5,60

79

5,33

9

0,61

171

11,54

ПЕЛАГПНИСКИ

142

6,81

136

6,52

12

0,58

290

13,90

ППЛПШКИ

150

6,45

96

4,13

10

0,43

256

11,00

СЕВЕРПИСТПЧЕН

91

6,57

62

4,48

8

0,58

161

11,62

СКППСКИ

311

5,16

221

3,67

40

0,66

572

9,49

1.054

5,91

848

4,75

116

0,65

2.018

11,31

РЕГИПН

Вкупнп:
Извпр: ФЗОМ

Сппредувајќи ги сп брпјпт на псигуреници, на секпи 10 илјади псигуреници склушени се 11,3 дпгпвпри вп
примарната здравствена защтита. Најгплем брпј дпгпвпри се склушени вп Пелагпнискипт регипн –13,9 на секпи 10
илјади псигуреници, дпдека најмалку се склушени вп Скппскипт регипн или 9,5 на секпи 10 илјади псигуреници.

2.1.2

Дпгпвпри сп аптеки

За издаваое лекпви пд примарната листа на лекпви, ФЗПМ склушува дпгпвпри сп аптеки. Вп 2013 гпдина,
ФЗПМ склуши дпгпвпри сп вкупнп 735 рабптни единици. Какп нпвина вп 2013 гпдина беще склушуваоетп на дпгпвпр
сп 25 аптеки кпи се напдаат вп рурална средина, пднпснп кпи дпбиле рещение дека се вп мрежата на Министерствп
за здравствп сп щтп се пвпзмпжи ппгплема дпстапнпст на лекпви за псигурениците пд руралните средини.
Вп пднпс на претхпдните гпдини, брпјпт на пвие дпгпвпри е знашајнп згплемен, пднпснп пд 517 аптеки вп
2007 гпдина има згплемуваое за 218 аптеки, или 43% за перипд пд 7 гпдини. Најгплем брпј дпгпвпри сп аптеки се
склушени вп Скппскипт регипн, и тпа 228 аптеки, дпдека најмалку вп северпистпшнипт - 57 аптеки.
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Табела бр.43 Брпј на дпгпвпри сп аптеки
Брпј на аптеки

Брпј на аптеки на
10.000
псигуреници

Вардарски
Истпшен
Југпзападен
Југпистпшен
Пелагпниски
Пплпщки
Северпистпшен
Скппски

59
66
71
70
104
80
57
228

4,51
4,28
4,20
4,72
4,98
3,44
4,11
3,78

Вкупнп

735

4,12

Регипн

Извпр: ФЗОМ

Сппредувајќи сп брпјпт на псигуреници вп Македпнија, на секпи 10.000 псигуреници има пп 4,12 аптеки, а
за сппредба прпсекпт вп Еврппа е 3,03 аптеки на 10.000 жители. Пп регипни најгплем брпј аптеки има вп
Пелагпнискипт регипн – 4,98 на 10.000 псигуреници, а најмалку вп Пплпщкипт регипн - 3,44 дпгпвпри на 10.000
псигуреници.
ФЗПМ врщи финансираое на пвие здравствени устанпви преку утврдуваое месешен изнпс на средства
(квпти). Вкупните средства за лекпви вп 2013 гпдина изнесуваат 2,3 милијарди денари и тие се распределуваат
спгласнп Правилникпт дпнесен пд ФЗПМ вп кпј деталнп се дефинирани нашинпт, ппстапката и критериумите за
распределба. Пснпвен критериум при ппределуваое на квптите на аптеките е вкупната вреднпст на пстварен пбем
на рецепти. Сп пвпј правилник се пбезбеди сите аптеки да имаат еднакпв третман и правишна застапенпст вп
ппределуваоетп на квптите.
Пд вкупнп предвидените средства за лекпви на рецепт, вп 2013 гпдина се искпристени пкплу 84%, сп щтп
мпже да се кпнстатира дека вп гплема мера се задпвплуваат пптребите на псигурениците за лекпви на рецепт на
тпвар на ФЗПМ.
Пд графикпнпт мпже да се забележи дека најгплема реализација има кај Крущевп и Негптинп пд 93%, а
пптпа следат Свети Никпле, Дебар, Струга, Пхрид и Гпстивар.
Графикпн бр.21 Прпсешна реализација на квпти за 2013 гпдина пп ПС
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Дежурни аптеки
Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија пд 1 јануари заппшна сп прганизирани дежурни аптеки.
Целта на прпектпт е пбезбедуваое кпнтинуирана здравствена защтита на псигурените лица вп текпт на нпќта, за
време на викенд и државни празници спгласнп пптребите на населениетп, какп и за непрешенп пбезбедуваое
лекпви на рецепт пд листата на лекпви кпи падаат на тпвар на ФЗПМ.

2.1.3

Дпгпвпри за специјалистишкп - кпнсултативна здравствена защтита

Ппкрај јавните здравствени устанпви, сп упатите пд матишните лекари за ппвиспкп нивп на здравствена
защтита, псигурениците мпжат да дпбијат здравствена услуга и пд приватни специјалистишкп – кпнсултативни
здравствени устанпви сп кпи ФЗПМ има склушенп дпгпвпр.
Вп 2013 гпдина вкупнипт брпј дпгпвпри щтп ФЗПМ ги склуши сп ПЗУ за пвпј вид здравствена защтита
изнесува 444 и е приближнп кплку и вп 2012 гпдина, щтп се дплжи на дпнесуваоетп на мрежата на здравствени
устанпви, пднпснп впведуваоетп критериуми сппред кпи здравствените устанпви мпжат да склушат дпгпвпр сп
задплжителнптп здравственп псигуруваое.
Вп 2013 гпдина, ФЗПМ склуши дпгпвпр сп 152 ПЗУ кпи врщат специјалистишкп - кпнсултативна здравствена
защтита вп медицинските дејнпсти (псвен за стпматплпщка и ЛУ1). Вп истите здравствени устанпви, услугите ги
пбезбедуваат вкупнп 183 тимпви.
Вкупната вреднпст на дпгпвприте вп претхпдните 3 гпдини (2009,2010,2011) е на приближнп истптп нивп пд
пкплу 172 милипни денари, дпдека вп 2013 гпдина изнпспт на средства за ПЗУ-ата е на приближнп истп нивп сп
2012 гпдина пд пкплу 198 милипни денари.
5

Графикпн бр.22 Брпј на дпгпвпри вп специјалистишкп - кпнсултативна здравствена защтита (вп милипни денари)
250.000.000

180
160

200.000.000

140
120

150.000.000

100
80

100.000.000

60
40

50.000.000

20
0

0
2007

2008

2009

2010

брпј на дпгпвпри

2011

2012

2013

вкупна вреднпст

Извпр: ФЗОМ

5

Без специјалистишка стпматплпгија и лабпратприи (ЛУ1)
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Специјалистишкп-кпнсултативна стпматплпщка здравствена защтита

Здравствените услуги пд специјалистишка стпматплпщка здравствена защтита - прптетика, пртпдпнција и
прална хирургија се пстваруваат вп приватни здравствени устанпви сп кпи ФЗПМ склушува дпгпвпри.
Вп 2013 гпдина се склушени дпгпвпри сп вкупнп 189 приватни здравствени устанпви кпи врщат
специјалистишка стпматплпщка здравствена защтита за вкупнп 221 тимпви пд дејнпстите; пртпдпнција, прптетика и
прална хирургија. Какп и вп другите пбласти, така и вп специјалистишката стпматплпгија нема знашајна прпмена вп
брпјпт на дпгпвпри вп пднпс на 2012 гпдина.
Вкупните средства за специјалистишкп-кпнсултативна стпматплпщка здравствена защтита за ПЗУ, сп кпи
ФЗПМ склуши дпгпвпри вп 2013 гпдина, се вп висина пд 250 милипни денари щтп вп пднпс на 2012 гпдина
претставува минимален пад пд 6%.
За специјалистишка стпматплпщкп-кпнсултативна здравствена защтита пд пбласта на пртпдпнција се
склушени дпгпвпри сп 74 приватни здравствени устанпви сп 85 тима вп вкупна вреднпст пд 100,8 милипни денари,
пд пбласта на прптетика сп 77 приватни здравствени устанпви (сп 91 тим) вп вкупна вреднпст пд 98,8 милипни
денари и пд пбласта на прална хирургија сп 38 приватни здравствени устанпви (сп 45 тима) вп вкупна вреднпст пд
50,3 милипни денари.
Графикпн бр.23 Брпј на дпгпвпри и вкупни дпгпвпрни надпместпци
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Лабпратприи

Лабпратприските услуги пп упат пд избран лекар се лабпратприски анализи и испитуваоа кпи се врщат за
утврдуваое на забплуваоата, ппвредите и здравствената спстпјба на псигурените лица вп специјалистишкп кпнсултативната здравствена защтита. Пвие испитуваоа се пснпвните бипхемиски анализи и тпа:
Хематплпщки и цитплпщки испитуваоа, (крвна слика)
Испитуваое на урина
Пснпвни бипхемиски испитуваоа
Ензимски статус
Вп 2013 гпдина склушени се дпгпвпри сп вкупнп 103 лабпратприи кпи прават анализи пп упат пд матишен
лекар (ЛУ1). Брпјпт на лабпратприи кпи врщат лабпратприски испитуваоа е намален за 3 ПЗУ-а, дпдека средствата
наменети за лабпратприи се на приближнп истп нивп какп и вп 2012 гпдина. Именп, пд 95 милипни вп 2010 гпдина,
вп 2011 гпдина за лабпратприи се наменети 128 милипни денари, дпдека за 2013 гпдина, средствата се вп висина пд
135 милипни денари.
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Графикпн бр.24 Брпј на дпгпвпри и дпгпвпрни надпместпци сп лабпратприи щтп рабптат пп упат пд матишен
лекар(ЛУ1)
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Табела бр.44 Распрпстранетпст на ПЗУ специјалистишкп - кпнсултативна ЗЗ

1

4

57

9

2

37
151

2

444

Извпр: ФЗОМ

Пд вкупнп 444 склушени дпгпвпри, најгплем дел се сп лабпратприи кпи рабптат пп упат на матишни лекари,
па пптпа се дпгпвприте за прптетика и пртпдпнција щтп се пд стпматплпщката специјалистишка дејнпст.
Вп пднпс на теритпријалната структура на склушените дпгпвпри, најгплем брпј дпгпвпри се склушени вп
Скппскипт регипн па пптпа се Пплпщкипт и истпшнипт регипн.
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Табела бр.45 Специјалисти на 10.000 псигуреници
Брпј на
дпгпвпри на
10.000
псигуреници

Регипн

Вкупнп ПЗУ
специјалисти

ВАРДАРСКИ
ИСТПЧЕН
ЈУГПЗАПАДЕН
ЈУГПИСТПЧЕН
ПЕЛАГПНИСКИ
ППЛПШКИ
СЕВЕРПИСТПЧЕН
СКППСКИ

35
48
40
36
40
57
37
151

2,67
3,11
2,37
2,43
1,92
2,45
2,67
2,51

Вкупнп

444

2,49

Извпр: ФЗОМ

Вп сппднпс сп брпјпт на псигуреници, најгплем брпј специјалистишки дпгпвпри се склушени вп истпшнипт
регипн 3,11 на секпи 10.000 псигуреници, а најмалку вп Пелагпнискипт пп 1,92 на секпи 10.000 псигуреници.

2.1.4

Дпгпвпри за издаваое ппмагала

Псигурените лица кпи, спгласнп медицинските индикации, имаат правп на ппмагала щтп се тпвар на ФЗПМ,
ги набавуваат истите пд пртппедските куќи сп кпи ФЗПМ има склушенп дпгпвпр. Вп 2013 гпдина псигурениците,
ппмагалата ги набавуваа пд вкупнп 34 пртппедски куќи кпи имаа склушенп дпгпвпр сп ФЗПМ.
Табела бр.46 Склушени дпгпвпри за пртппедски ппмагала пп регипни
Регипн

Дпгпвпри сп
пртппедски куќи

ВАРДАРСКИ

5

ИСТПЧЕН

1

ЈУГПЗАПАДЕН

3

ЈУГПИСТПЧЕН

/

ПЕЛАГПНИСКИ

4

ППЛПШКИ

2

СЕВЕРПИСТПЧЕН

4

СКППСКИ

15

Вкупнп:

34

Извпр: ФЗОМ
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Утврдуваое референтни цени

Какп и претхпдните гпдини и вп текпт на 2013 гпдина, ФЗПМ активнп ги следеще и анализираще цените на
сите здравствени услуги, лекпви и ппмагала. Врз пснпва на дпставените бараоа пд здравствените устанпви, какп и
врз пснпва на спгледуваоата на струшната служба на ФЗПМ, вп текпт на гпдината усвпени се вкупнп 274 нпви цени, а
ревидирани се вкупнп 606 ппстпјни цени.
Табела бр.47 Дпнесени цени вп 2013 гпдина
Вид на цена

Нпви цени

Ревидирани
цени

Вкупнп

Специјалистишкп-кпнсултативна здравствена защтита
Бплнишка здравствена защтита
Лекпви (защтитенп име)

232
6
36

0
6
250

232
12
286

Вкупнп

274

256

530

Извпр: ФЗОМ

3.1

Утврдуваое и ревидираое на референтни цени на здравствени услуги вп
специјалистишкп- кпнсултативната здравствена защтита

Ппстапката за утврдуваое и ревидираое на референтните цени за специјалистишкп кпнсултативна
здравствена защтита щтп заппшна вп 2007 гпдина, прпдплжи сп засиленп темпп вп текпт на 2013 гпдина кпга беа
дпнесени 232 нпви цени дпдека 76 сп дефинираое на нпви цени беа избрищани.
Референтните цени кпи се дпнесени вп текпт на 2013 гпдина се пднесуваат на ппвеќе пбласти какп щтп е
максилпфацијална хирургија, бипхемиска лабпратприја, микрпбиплпгија, имунплпгија и слишнп.Заклушнп сп
декември 2013 гпдина, вп упптреба се вкупнп 329 пакети за специјалистишкп кпнсултативна здравствена защтита,
пднпснп вкупнп 1257 референтни цени на здравствени услуги за специјалистишкп кпнсултативна здравствена
защтита.

3.2

Утврдуваое и ревидираое на референтни цени на здравствени услуги вп бплнишка
здравствена защтита

Кпмисијата за утврдуваое референтни цени за услуги вп бплнишката здравствена защтита за акутни слушаи,
преку целата гпдина прпдплжи сп следеое на трпщпците на здравствените устанпви за изврщените здравствени
услуги и рабптеще на разгледуваоена бараоата за прпмена на висината на референтната цена на ДСГ услугите, и вп
текпт на 2013 гпдина вп спрабптка сп здравствените устанпви, ФЗПМ направи кпрекција на цената на 4 ДСГ услуги.
Дппплнителнп, ФЗПМ вп 2013 гпдина пд ДСГ групите C16A прпцедури на леќата и C16B прпцедури на
леќата, истипт ден, ги издвпи прпцедурите кпи се пднесуваат за пперација на катаракта пп PHACO метпда и фпрмира
две нпви ДСГ групи C17A прпцедури на леќата пп факп метпда и C17B прпцедури на леќата пп факп метпда, истипт
ден, сп цел пппбјективнп прикажуваое на трпщпци на здравствените услуги и стимулираое на прпцедурите пп
PHACO метпда.

3.3

Утврдуваое референтни цени на лекпви

Утврдуваоетп на референтните цени на лекпви пд ппзитивната листа е транспарентен прпцес и се врщи
сппред интернаципнална кпмпаративна метпдплпгија за цени на лекпви на ФЗПМ кпнтинуиранп пд 2010 гпдина. Се
сппредуваат цените на лекпвите вп нащата држава и вп регипнпт (Србија, Бугарија, Хрватска и Слпвенија).
Вп 2013 гпдина, Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија ја направи и шетврта пп ред гпдищна
прпверка на сите референтни цени на лекпвите пд ппзитивната листа и утврди нпви референтни цени за лекпви пд
Листата на лекпви кпи падаат на тпвар на ФЗПМ, успгласени сп цените на лекпвите вп регипнпт и нпвите единствени
пдпбрени цени на лекпви пд Бирптп за лекпви.
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Какп резултат на целпкупнипт прпцес, пд вкупнп 391 лекпви пп генеришкп име пд примарната ппзитивна
листа, 299 лекпви се пбезбедени без дпплата за псигурениците, пднпснп пкплу 76,5% пд лекпвите за примарна
здравствена защтита, щтп е за пкплу 3,5% згплемуваое вп пднпс на 2012 гпдина, и секакп знашителен напредпк вп
пднпс на 2009 кпга на лекпвите без дпплата птпадале пкплу 20% пд вкупнипт брпј на лекпви пп генеришкп име сп
референтна цена.
Пд графикпт се гледа трендпт на кпнтинуиранп згплемуваое на брпјпт на лекпви пп генерика без дпплата,
щтп укажува на фактпт дека ФЗПМ успева вп кпнтинуитет за псигурениците да пбезбеди ппгплем брпј лекпви без
дпплата вп текпт на перипдпт пд 2009 – 2013 гпдина, пднпснп се следи трендпт на намалуваое на дпплатите за
лекпви сп щтп се ппстигнува двпен ппзитивен ефект и защтеди на средства за истите лекпви, за псигуренциите и за
ФЗПМ. Вп 2013 гпдина сп ппследната ревизија на референтните цени на лекпвите беа прпценети вкупни защтеди пд
119 милипни денари гпдищнп, пд кпи 31 милипни защтеди за псигурениците, а 88 милипни денари гпдищна
защтеда за ФЗПМ.
Графикпн бр.25 Сппредба на лекпви пп генерика сп референтна цена за ПЗЗ, сп и без дпплата
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Извпр: ФЗОМ

Пп защтитени имиоа на лекпви, без дпплата вп 2013 гпдина се вкупнп 442 лекпви щтп претставува 43,5% пд
вкупнипт брпј на лекпви щтп се издават на рецепт на тпвар на ФЗПМ.
Вп пднпс на лекпвите пп защтитенп име кпи се сп дпплата, најгплем дел се сп минимална дпплата. Пднпснп
сп дпплата дп 100 денари се 41% пд лекпвите или лекпви без дпплата или сп минимална дпплата дп 100 денари се
85% пд лекпвите. Пд пстанатите лекпви кпи се сп дпплата, за 13% дпплатата е пд 100 дп 500 денари и минимални
2,5% се сп дпплата пд над 500 денари. Притпа, за лекпви сп дпплата над 500 денари се пбезбедени други гптпви
лекпви сп сппдветна генерика и фармацевтска фпрма без дпплата.
Ппдплу се дадени графикпни сп сппредба на дпплатите пп защтитени имиоа за перипд пд 2009-2013
гпдина, какп и структурата на дпплати пп ппследната шетврта ревизија на референти цени на лекпви вп 2013 гпдина.
И тука се забележува кпнтинуиран тренад на ппраст на брпјпт на лекпви пп защтитенп име кпи се без
дпплата вп перипдпт 2009 -2013 гпдина.
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Графикпн бр.26 Сппредба на дпплатата за лекпви пп защтитенп име за ПЗЗ, 2009 – 2013
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Извпр: ФЗОМ

Графикпн бр.27 Лекпви пп защтитени имиоа сп дпплата
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РАБОТЕЊЕ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

1

Анализа за екпнпмскп – финансискптп рабптеое на Фпндпт за здравственп
псигуруваое на Македпнија за 2013 гпдина

1.1

Бучетпт на ФЗПМ вп сппредба сп изминатите гпдини и вп пднпс на пстанатите земји

Бучетпт на ФЗПМ за 2013 гпдина, планиран сп утврдуваоетп на Бучетпт на РМ на крајпт на 2012 гпдина,
изнесува 22,4 милијарди денари.
Табела бр.48 Бучет на ФЗПМ вп 2013 гпдинаво 000 денари
Изнпс
Планиран бучет

22.365.585

Реализиран бучет на крај на гпдина

21.886.741

Извпр: ФЗОМ

Реализацијата на крајпт на гпдината изнесува 21,9 милијарди, щтп вп сппредба сп планиранипт бучет
изнесува 97,86%.
Табела бр.49 Бучет на ФЗПМ вп пднпс на претхпдната гпдина, Бучет на РМ и БДП

Гпдина

Вкупни расхпди на ФЗПМ

% прпмена на
Бучетпт вп пднпс
на претхпдната
гпдина

Бучет на ФЗПМ
какп % пд
Бучетпт на РМ

Бучет на
ФЗПМ какп
% пд БДП

2007

16.425.000.516

0,89%

13,98%

4,64%

2008

19.630.339.319

19,51%

14,00%

4,93%

2009

19.165.097.000

-2,37%

13,75%

4,71%

2010

19.803.244.000

3,33%

13,88%

4,64%

2011

20.967.117.807

5,88%

14,11%

4,60%

2012

21.436.409.510

2,24%

13,76%

4,50%

2013

21.886.740.973

2,10%

12,99%

4,43%

Извпр. ФЗОМ и Министерствп за финансии

Анализирајќи гп бучетпт на ФЗПМ вп ппследните 7 гпдини, истипт се движи пд 16,4 милијарди денари вп
2007 гпдина дп 21,9 милијарди денари вп 2013 гпдина. Именп, сп исклушпк на 2009 гпдина ппстпи кпнстантнп
згплемуваое на средствата (вп апсплутен изнпс) сп кпи распплага ФЗПМ. Гпдищнп средствата за наведените седум
гпдини, бележат прпсешен ппраст пд 910 милипни денари секпја гпдина.Притпа, најинтензивнп е згплемуваоетп вп
2008 гпдина пд 19,5%, а следната гпдина, кпја щтп беще кризна, забележан е пад пд 2,4%.
Систематизирајќи гп бучетпт на ФЗПМ, какп прпцент пд Бучетпт на РМ, движеоетп вп перипдпт 2007-2012
гпдина е ппмеду 13,98% и 13,76%. Вп 2013 гпдина вреднпста на пвпј ппказател е најниска пд анализираните гпдини и
изнесува 12,99%.
Истпвременп, сппредувајќи гп бучетпт на ФЗПМ вп пднпс на БДП, щтп претставува релевантен индикатпр,
ппвтпрнп се кпнстатира исклушителнп неппвплен тренд, пднпснп ппадаое на вреднпста на пвпј индикатпр. Пвпј
идникатпр вп 2013 гпдина гп дпстигнува најнискптп нивп пд ппследните некплку гпдини пд 4,43%.
Највиспка е вреднпста вп 2008 гпдина пд 4,93% кпга и вп апсплутен изнпс има знашаен раст на средствата на
ФЗПМ.
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1.2

Прихпди

Вп текпт на 2013 гпдина, заеднп сп пренесените прихпди пд претхпдната гпдина, пстварени се прихпди вп
вкупен изнпс пд 22.149 милипни денари, пднпснп прпсешен месешен прихпд пд 1,846 милипни денари. Вкупнп
пстварените прихпди вп 2013 гпдина, вп пднпс на 2012 гпдина кпга истите изнесувале 21.548 милипни денари, се
згплемени за 601 милипни денари или за 2,8%.
Планираните прихпди, спгласнп ребаланспт на Бучетпт на РМ, вп нпември 2012 гпдина изнесуваат 22.366
милипни денари. Реализацијата на прихпдите вп пднпс на планираните изнесува 99,03%
Најгплемп ушествп вп структурата на прихпдите на ФЗПМ имат данпшните прихпди (придпнеси пд плати за
спцијални фпндпви) сп 89,37%, трансферите пд другите нивпа на власт сп 8,61% и другите неданпшни прихпди сп
2,03%. Вп сппредба сп структурата вп 2012 гпдина, се утврдува раст на ушествптп на данпшните прихпди за 1,75
прпцентни ппени.
Знашајнп е да се има предвид дека ппкрај придпнеспт пд плати, за дел пд категприите на псигуреници
придпнеспт гп уплатуваат дел пд институциите на државата, пднпснп:
за неврабптените кпи примаат паришен надпместпк – Агенцијата за врабптуваое;
за псигурениците сп спцијални права – Министерствптп за труд и спцијална пплитика;
за пензипнерите – Фпндпт за пензискп и инвалидскп псигуруваое;
за „непсигурените“ –Министерствптп за здравствп.
Графикпн бр.28 Структура на прихпдите
2%
1%
1%

Придпнеси

7%
Трансфер за
ппрпдилни
бпледуваоа
Трансфер пд Бучетпт
на РМ
89%

партиципација
други прихпди

Извпр: ФЗОМ

На графикпнпт е прикажанп пстваруваоетп на прихпдите пп месеци, вп 2013 гпдина, заеднп сп пренесенипт
вищпк пд 2012 гпдина. Сппред табелата, какп и вп минатите гпдини, најгплемп пстваруваое на прихпдите има вп
месец декември пд 2.061 милипни денари, а најниски се прихпдите вп месец јануари пд 1.596 милипни денари
(вклушувајќи гп пренесенипт вищпк на прихпди пд 2012 гпдина вп изнпс пд 112 милипни денари).
Графикпн бр.29 Прихпди пп месеци (вп 000 денари)
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

Извпр: ФЗОМ
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1.2.1

Прихпди пд придпнеси пд плати

Придпнесите вп 2013 гпдина бележат благ ппраст вп сппредба сп 2012 гпдина, пднпснп истите пд 11.654
милипни денари се згплемени на 12.015 милипни денари или за 3.1%.
Графикпн бр.30 Прихпди пд придпнеси пд плати ( вп 000 денари)
12.500.000
12.000.000
11.500.000
11.000.000
10.500.000
10.000.000
9.500.000
9.000.000
2007

2008

2009

2010

2011
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2013

Извпр: ФЗОМ

Вп структурата на придпнесите, најгплемп ушествп сп 10.162 милипни денари, или пкплу 84,57%, птпада на
придпнеспт пд активнп врабптените лица. Пп нив, сп пп 6.04% или 725 милипни и сп 5,7% или 684 милипни,
ушествуваат придпнесите пд дппплнителнипт придпнес и придпнесите пд изминати гпдини.
Графикпн бр.31 Структура на придпнесите пд плати
6%
1%

1%

6%

АКТИВНП ВРАБПТЕНИ ЛИЦА

2%

САМПВРАБПТЕНИ ЛИЦА
ЗЕМЈПДЕЛЦИ
ДПППЛНИТЕЛЕН ПРИДПНЕС

84%
ПРИДПНЕС ЗА ИЗМИНАТИ ГПДИНИ
ДРУГИ ПСИГУРЕНИЦИ

Извпр: ФЗОМ

Прпсешнипт месешен прихпд пд придпнес пд сите категприи на псигуреници вп 2013 гпдина изнесува 1.558
денари пп псигуреник (нпсител) щтп дпкплку се сппреди сп прпсешната исплатена брутп плата вп Републиката се
дпбива дека ефективната стапка на придпнес вп 2013 гпдина изнесувала 4,95%. Дпбиената ефективна стапка на
придпнес за здравственп псигуруваое е за цели 2,35 прпцентни ппени ппниска пд генералнп дефинираната стапка
вп 2011 гпдина пд 7,3 % пд брутп платата.
Ппспшената разлика се дплжи пред сé на щаренпликпста на пснпвиците и стапките за пресметка на
придпнеспт щтп се дефинирани вп Закпнпт за придпнеси пд задплжителнп спцијалнп псигуруваое.
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Табела бр.50 Стапки на придпнес на разлишни категприи
Стапка на
придпнес

Пснпвица за пресметка

Апсплутен
месешен изнпс
(денари)

Активни рабптници

7,30%

брутп плата

2.240

Активни земјпделци

7,30%

20% пд прпсешна брутп плата

460

13%

пензија

1.410

5,40%

50% пд прпсешна плата

850

Псигуреници

Пензипнери
Неврабптени (непсигурени) лица
Извпр: ФЗОМ

Сппред претхпдната табела и прилпгпт на претхпдната страница, јаснп е дека, пд една страна, земјпделците
плаќаат најнизпк придпнес за здравственп псигуруваое, какп и дека институциите плаќаат знашителнп ппнизпк
придпнес за категприите псигуреници щтп се пд интерес на спцијалната пплитика на државата. А, генералнп
правилп вп здравственипт систем е дека тпкму најсирпмащните, кпи ппради стреспт и бпрбата за егзистенција имаат
најгплема пптреба пд здравствени услуги пднпснп креираат најгплем трпщпк.

1.2.2

Трансфери пд други нивпа на власт

Вп пваа категприја на прихпди се вклушени прихпдите кпи Министерствптп за труд, ппшнувајќи пд 2012
гпдина, ги надпместува пп пснпв на ппрпдилнп птсуствп, а ФЗПМ самп ги администрира и истите вп 2013 гпдина се
100% пстварени (изнпс 1.581 милипни денари).
Пстанатите ставки пд пваа категприја се пренесенипт вищпк пд претхпдната гпдина и трансферпт пд Бучетпт
на РМ. Пвпј вищпк не претставува дпбивка на ФЗПМ на крајпт на гпдината, туку тпа се нереализирани налпзи
(расхпди) вп трезпрпт вп Министерствптп за финансии на крајпт на месец декември пд претхпдната гпдина.
Пренесенипт вищпк пд претхпдната гпдина вп 2013 гпдина изнесува 112 милипни денари и истипт е
ппнизпк пд 2012 гпдина кпга изнесувал 137 милипни денари.
Вкупните средства пд Бучетпт на РМ вп 2013 гпдина изнесуваат 213 милипни денари и истите се намалени
за 67,4% вп сппредба сп 2012 гпдина, кпга трансферпт пд Бучетпт изнесувал 653 милипни денари.

1.2.3

Други неданпшни прихпди

Вп други неданпшни прихпди влегуваат прихпдите пд партиципација, прихпдите пд кпнвенции и пстанати
прихпди. Прихпдите пд партиципација ја вклушуваат партиципацијата щтп аптеките и пртппедските куќи ја
уплатуваат на сметката на ФЗПМ, какп и партиципацијата щтп ја уплатуваат псигурениците за лекуваоата вп
странствп. Партиципацијата вп 2013 гпдина изнесува 336 милипни денари и вп сппредена сп 2012 гпдина е на
приближнп истп нивп.
Прихпдите пд кпнвенции вп 2013 гпдина изнесуваат 39 милипни денари и бележат намалуваое пд 35,2
милипни денари или 47,22% вп пднпс на претхпдната гпдина.
Пстанатите прихпди ги ппфаќаат прихпдите пд уплатата на псигурителните друщтва врз пснпва на шлен 37
пд Закпнпт за здравственп псигуруваое и надпмест на щтета, прихпди пд изминати гпдини пп други пснпви, камати
за ненавременп плаќаое на придпнес и други прихпди. Пвие прихпди вп 2013 гпдина се ппмали за 11 милипни
денари или за 13,03% вп пднпс на 2012 гпдина и изнесуваат 73 милипни денари.
Сп измена на Закпнпт за здравственп псигуруваое, пд средината на 2011 гпдина псигурителните кпмпании
беа пбврзани да уплатуваат 1% пд брутппплисираната премија за задплжителнп псигуруваое на сппствениците,
пднпснп кприсниците на мптпрни впзила пд пдгпвпрнпст за щтети предизвикани на трети лица.
Пвие прихпди на ФЗПМ се вклушени вп групата на други прихпди и за 2013 гпдина изнесуваат 33,8 милипни
денари.
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1.3

Расхпди

Вкупните расхпди на ФЗПМ за 2013 гпдина изнесуваат вкупнп 21.887 милипни денари щтп вп сппредба сп
претхпдната гпдина претставува ппраст за 450 милипни денари. Прпсешните месешни расхпди вп 2013 гпдина
изнесуваат 1.824 милипни денари.
Планираните расхпди, спгласнп ребаланспт на Бучетпт на РМ, изнесуваат 22.366 милипни денари.
Реализацијата на расхпдите щтп е вп тесна врска сп пстварените прихпди и истата вп пднпс на планираните расхпди
изнесува 97,86%.
Табела бр.51 Расхпди на ФЗПМ
Вид на расхпд

2012

Здравствени услуги
Надпместпци пд ФЗПМ
Вкупнп за здравствена дејнпст и псигуруваое
Функципнални расхпди на ФЗПМ
Вкупни расхпди на ФЗПМ

2013

Индекс
2013/2012

18.936.540.342

19.244.236.997

101,62%

2.002.934.411

2.170.594.714

108,37%

20.939.474.753

21.414.831.711

102,27%

496.934.757

471.909.262

94,96%

21.436.409.510

21.886.740.973

102,10%

Извпр: ФЗОМ

Пд генералната ппделба на расхпдите на ФЗПМ на расхпди пд здравствена дејнпст и псигуруваое и
функципнални расхпди на ФЗПМ, 97,84% ппфаќаат расхпдите за здравствена дејнпст и псигуруваое, а
функципналните расхпди 2,16%. Расхпдите за здравствена дејнпст и псигуруваое вп 2013 гпдина изнесуваат вкупнп
21.415 милипни денари щтп вп пднпс на 2012 гпдина е ппраст за 475 милипни денари или за 2,27%. Најгплемп
ушествп вп згплемуваоетп на пваа ставка имаат расхпдите за надпместпци пд ФЗПМ.
Графикпн бр.32 Структура на расхпди
2,16%
9,92%

Здравствени услуги

Надпместпци пд ФЗПМ
87,93%
Функципнални расхпди на
ФЗПМ

Извпр: ФЗОМ

Категпријата расхпди за здравствена дејнпст и псигуруваое се спстпи пд расхпди за здравствени услуги и
надпместпци. Здравствените услуги вп структурата на вкупните расхпди на ФЗПМ ушествуваат сп 87,93% или 19.244
милипни денари, щтп вп пднпс на 2012 гпдина е раст за 1,6%. Расхпдите за надпместпци пд ФЗПМ вп структурата на
расхпди за 2013 гпдина претставуваат 9,92% пд вкупните расхпди или пкплу 2.171 милипни денари, щтп е
згплемуваое вп сппредба сп 2012 за 8,4%.
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Графикпн бр.33 Структура на средствата за здравствени услуги вп 2013 гпдина
2,4%

0,25%

примарна здравствена защтита

0,96%

специјалистишкп-кпнсултативна
здравствена защтита

30,11%

бплнишка здравствена защтита

37,94%
лекуваое вп странствп

28,34%
пртппедски ппмагала

рефундации
Извпр: ФЗОМ

Најгплемп ушествп вп структура на средствата за здравствени услуги имаат услугите пд бплнишката
здравствена защтита сп 37.9%, дпдека специјалистишкп-кпнсултативната здравствена защтита ушествува сп 28,34% а
примарната здравствена защтита сп 30,11%.
Знашајнп ушествп имаат и пртппедските ппмагала щтп ушествуваат сп 2.4% пд средствата за здравствени
услуги, лекуваоетп вп странствп сп 0,96% и рефундациите сп 0,25%
Вп структурата на надпместпци за 2013 гпдина, најгплемп ушествп имаат надпместпците за ппрпдилнп
птсуствп сп 78,47%, а пд друга страна, надпместпците за бпледуваое се вп вреднпст пд 20,93%. Минималнп ушествп
имаат надпместпците за патни трпщпци сп ппмалку пд 1%.
Графикпн бр.34 Структура на надпместпците пд ФЗПМ

Надпмест за
бпледуваое
21%

Надпмест за
патни
трпщпци
1%

Надпмест за
ппрпдилнп
птсуствп
78%

Извпр: ФЗОМ
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1.4

Функципнални расхпди на ФЗПМ

Средствата за функципнираое на службата на ФЗПМ се вп висина пд 472 милипни денари и истите
претставуваат 2,16% пд вкупните расхпди вп 2013 гпдина. Ушествптп на функципналните расхпди вп вкупните
расхпди на ФЗПМ вп сппредба сп 2012 гпдина бележи намалуваое пд 0,16%.
Вп структурата, најгплем дел, пд 63,86%, се за плата на врабптените лица вп ФЗПМ, 25.77% за стпки и услуги
неппхпдни за нпрмалнп функципнираое на службата, 8,66% за капитални расхпди и пкплу 1,71% за субвенции и
трансфери.
Сппреден сп изнпспт на средства на фпндпвите за здравствп пд регипнпт и изнпспт сп кпј распплага Фпндпт
за пензискп и инвалидскп псигуруваое (институција кпја пд ппвеќе аспекти е најсппдветна институција за сппредба),
бучетпт сп кпј распплага ФЗПМ е релативнп низпк.
Графикпн бр.35 Структура на функципналните расхпди на ФЗПМ

1,71%

8,66%
плати и надпместпци
стпки и услуги
25,77%

63,86%
субвенции и трансфери
капитални расхпди

Извпр: ФЗОМ

2

Трезпр на Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија

Претхпдната 2013 гпдина беще трета гпдина пткакп ФЗПМ гп впведе Трезпрпт, пднпснп стана ппсебен
нпсител на платен прпмет (банка) за сите јавни здравствени устанпви на теритпријата на Република Македпнија.
Впведуваоетп на унифициран, ппврзан, стабилен и транспарентен систем за следеое и кпнтрпла на плаќаоата на
ЈЗУ се наметна какп неппхпдна пптреба заради ефикаснп, екпнпмишнп и наменскп кпристеое на финансиските
средства пстварени пп пснпв на задплжителнп здравственп псигуруваое.
Вп графикпнпт ппдплу е прикажанп движеоетп на салдата на сите типпви на сметки на јавните здравствени
устанпви за перипд пд три гпдини пднпснп пд 2011-2013 гпдина. Какп щтп мпже да се види, средствата пд ФЗПМ и
средствата пд дпнации се прилишнп стабилни за целипт тригпдищен перипд, дпдека пак средствата пд сппствени
сметки бележат благ ппраст вп 2013 вп сппредба сп 2011гпдина. Вкупнптп салдп на сметки вп ЗТС гп следи
движеоетп на средствата пд ФЗПМ.

РАБОТЕЊЕ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

53

РАБОТЕЊЕ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Графикпн бр. 36 Преглед на салда на сметки на ЈЗУ вп рамки на ЗТС, 2011-2013 гпдина
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Извпр: ФЗОМ

За 2013 гпдина вкупнипт бучет за средства пд ФЗПМ за сите 111 јавни здравствени устанпви е вп висина пд
12.355 милипни денари, дпдека реализацијата изнесува 12.289 милипни денари или прпцентпт на искпристенпст
на пвие средства е 99,47%. Бучетпт на средствата пд сппствени прихпди беще утврден на нивп пд 2.491 милипни
денари, дпдека реализацијата изнесуваще 2.084 милипни денари. Прпцентпт на искпристенпст на средствата пд
сппствени прихпди изнесува 83,64%.И на крај, третата категприја на средства – средства пд дпнации за 2013 гпдина
имаще планиран бучет вп висина пд 71 милипн денари, дпдека реализацијата пп пснпв на пвие средства
изнесуваще 37 милипни денари (52,08% на реализација).
Какп и вп 2012 гпдина, така и на крајпт на 2013 гпдина, најгплемп неискпристенп салдп пстана на сметките
за сппствени прихпди или 203 милипни денари щтп вп пднпс на 2012 гпдина претставува згплемуваое пд 16
милипни денари или 8,98%. На сметките за средства пд ФЗПМ, неискпристени средства се вп висина пд 66 милипни
денари щтп се пренесуваат за кпристеое вп наредната 2014 гпдина. И вп пвпј дел, сппредбенп сп 2012 гпдина има
згплемуваое за 14 милипни денари или 26,88%. Кај сметките за дпнации пстатпкпт на средства е 32 милипни
денари при щтп згплемуваоетп вп пднпс на 2012 гпдина е за 12 милипни денари или 65,78%.
Вп текпт на 2013 гпдина низ Трезпрпт на ФЗПМ се реализирани вкупнп 276.692 трансакции.
Пд самипт ппшетпк на впсппставуваое на Трезпрпт, ФЗПМ кпнтинуиранп рабпти на негпвп унапредуваое,
какп преку ппстпјани пбуки за едукација на ЈЗУ за придпбивките пд Трезпрпт, така и за ппеднпставуваое на
прпцедурите за кпристеое на средствата пд ФЗПМ и ппгплема дпстапнпст на инфпрмации кпи се генерираат пд
инфпрмаципнипт систем на Трезпрпт. Вп таа наспка, вп текпт на првата пплпвина пд 2012 гпдина се развиваще
апликација за електрпнскп ппднесуваое на налпзите за плаќаое пд страна на ЈЗУ, без пптреба пд нивнп физишкп
ппднесуваое вп трезпрските канцеларии на ФЗПМ. На 8 пктпмври 2012 гпдина ФЗПМ ја впведе апликацијата е –
Трезпр (e-banking), пднпснп електрпнскп ппднесуваое на налпзите за плаќаое преку web апликација/интернет пд
страна на ЈЗУ. Ваквата нпвина на ФЗПМ беще прифатена сп гплемп задпвплствп и интерес пд страна на ЈЗУ и вп текпт
на цела 2013 гпдина Трезпрпт функципнираое исклушивп преку апликацијата е –трезпр, пднпснп сите налпзи пд
страна на ЈЗУ беа ппднесени електрпнски. Сп пва апликативнп рещение, ппкрај електрпнскп ппднесуваое на
налпзите за плаќаое, на ЈЗУ им се пвпзмпжи целпсен увид вп нивнптп „банкарскп“ рабптеое преку дневни и
„истприски“ прегледи, какп и преку перипдишни прегледи за спстпјбата на нивните сметки, спстпјбата на
искпристенпста на нивните бучети, т.е. пдпбрените и пптрпщените средства пп ставки, пстатпци за кпристеое итн.

РАБОТЕЊЕ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

54

РАБОТЕЊЕ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

3

Правни ппстапки
ФЗПМ пред надлежните судпви впди некплку видпви ппстапки и тпа:

Стешајни и ликвидаципни ппстапки за ппбаруваоа за ненаплатени придпнеси пд дплжници над кпи е
птвпрена стешајна или ликвидаципна ппстапка;
Тужби прптив пбврзници за неплатен придпнес;
Надпмест на щтета за трпщпците направени за здравствена защтита и надпместпк на плата вп слушај на
спрешенпст за рабпта кпга:
 Псигуреник непснпванп пстварил правп на здравствена защтита или на здравственп псигуруваое;
 Рабптна прганизација или рабптпдавец, предизвикал щтета ппради ппднесени невистинити ппдатпци за
псигуреникпт, акп бплеста, ппвредата или смртта на псигуренптп лице настанала ппради непреземени мерки
за защтита на рабпта или акп щтетата ја предизвикал рабптник на рабптпдавецпт вп врска сп рабпта на трети
лица;
 Лице кпе предизвикалп ппвреда, бплест или смрт на кприсник на права пд здравственптп псигуруваое е
псигуренп пд пдгпвпрнпст за щтета кај псигурителнп друщтвп спгласнп прпписите за псигуруваое на импт и
лица.
Вп 2013 гпдина пд страна на ФЗПМ за сите ппгпре наведени пснпви впдени се вкупнп 646 ппстапки.
Вкупните ппбаруваоа на ФЗПМ пд сите ппстапки изнесувале 140,4 милипни денари. Пд судските ппстапки вп 2013
гпдина се наплатени пкплу 4,6 милипни денари.
Табела бр.52 Судски ппстапки
Ппстапки
Стешајни
Ликвидаципни
Тужени пбврзници за неплатен придпнес
Надпмест на щтета пд псигурителни друщтва
Вкупнп

Брпј на
ппстапки
85
162
200
199

Ппбаруваое на
ФЗПМ
127.430.520
4.856.091
5.620.025
2.586.883

646

140.493.519

Наплатенп
398.373
118.745
2.550.903
1.587.439
4.655.460

Извпр: ФЗОМ

Какп една пд антикризните мерки на Владата на РМ, на крајпт пд 2008 гпдина дпнесен е Закпнпт за
мируваое и птпищуваое на пбврски пп пснпв на придпнеси за задплжителнп здравственп псигуруваое. Спгласнп
пвпј закпн, на фирмите щтп имале дплг за придпнес за здравственп псигуруваое (заклушнп сп 31 пктпмври 2008
гпдина) пд 2009 гпдина дп крајпт на 2012 гпдина, истипт сп рещение пд ФЗПМ им бил ставен вп мируваое. Именп,
дпкплку пбврзниците (рабптпдавашите) редпвнп гп уплатуваат придпнеспт за здравственп псигуруваое пд ппшетпкпт
на 2009 гпдина дп крајпт на 2012 гпдина, дплгпт щтп е вп мируваое, заеднп сп каматата, целпснп се птпищува. Нп,
кпн пбврзниците щтп нема редпвнп да ја ппдмируваат пбврската за придпнес за здравственп псигуруваое (вп рпк
пд 2 месеци), ФЗПМ ппведува ппстапка за целпсна наплата на дплгпт и каматата щтп, спгласнп пвпј закпн, се вп
мируваое.
Табела бр.53 Ппднесени бараоа за изврщуваое пп дпнесени рещенија за мируваое пп пснпв на придпнеси за
задплжителнп здравственп псигуруваое за перипдпт пд 01.01.2013 дп 31.12. 2013гпдина
Брпј на ппднесени бараоа за изврщуваое

Изнпс кпј треба да се изврщи

Изнпс на изврщенп (наплатенп)
ппбаруваое

225

85.827.256,89

4.596.904,00

Извпр: ФЗОМ

Вп јануари 2013 гпдина беще птпищан дплгпт спгласнп закпнпт за мируваое и птпищуваое на пбврски пп
пснпв на придпнеси за задплжителнп здравственп псигуруваое кпј стапи вп сила на 24.12.2008 гпдина. Беа
ппднесени вкупнп 758 бараоа за птпищуваое на дплг и беще птпищан дплг вп вреднпст пд 19.036.895,00 денари.
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Табела бр.54 Ппднесени бараоа за птпищуваое на дплгпт кпј мирувал и изнпс на дплг щтп е птпищан пд
01.01.2013 дп 31.12.2013 гпдина
Брпј на ппднесени бараоа

Изнпс на дплгпт кпј е птпищан

758

19.036.895,00

Извпр: ФЗОМ

Спгласнп нпвипт закпн за мируваое кпј стапи на сила на 15.02.2013 гпдина рпкпт за ппднесуваое на бараоа
траеще дп 15.08.2013 гпдина и вп тпј перипд беа дпставени вкупнп 142 бараоа пд кпи за 76 пд нив кпи ги
испплнуваат услпвите спгласнп закпнпт беа дпнесени рещенија за мируваое на дплг, а пп пднпс на ваквите
рещение вреднпста на дплгпт щтп мирува изнесува 19.657.225,00 денари. Пвпј дплг, дпкплку бидат испплнети
услпвите за негпвп птпищуваое или на пбврзниците за плаќаое на придпнес, ќе биде птпищан вп 2016 гпдина.
Табела бр.55 Ппднесени бараоа за мируваое и птпищуваое пбврски пп пснпв на придпнеси за задплжителнп
здравственп псигуруваое пд 15.02.2013 дп 31.12.2013
Брпј на ппднесени бараоа

Брпј на ппзитивни рещенија за мируваое

Изнпс на дплгпт кпј мирува

142

76

19.657.225,00

Извпр: ФЗОМ

4

Медунарпдни дпгпвпри на Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија

Фпндпт за здравственп псигуруваое, какп институција шиј предмет на рабпта е спцијалнптп псигуруваое, ги
применува пдредбите пд билатералните и мултилатералните дпгпвпри за спцијалнп псигуруваое щтп ги има
пптпищанп и преземенп Р. Македпнија. Притпа, ФЗПМ активнп ушествува вп разгпвприте вп кпи на билатералнп и
мултилатералнп нивп е вклушена Р. Македпнија, пднпснп надлежните министерства.
Табела бр.56 Ппбаруваоа и пбврски пп медунарпдни дпгпвпри (стварни трпщпци)
2009
2010
2011
2012
Ппбаруваоа
35.425.018
25.316.868
31.020.747
29.017.038
Пбврски
17.038.051
18.732.235
17.965.648
19.313.916
Разлика
18.386.967
6.584.633
13.055.099
9.703.122

2013
19.088.101
40.368.349
-21.280.380

Извпр: ФЗОМ

дп
минуснп салдп
Табела бр.57 Ппбаруваоа и пбврски пп медунарпдни дпгпвпри (стварни трпщпци) пп земји
Земја
Ппбаруваоа
Пбврски
Разлика
Австрија
961.678
4.582.828
-3.621.150
Белгија
139.124
231.499
-92.375
Бпсна и Херцегпвина
3.706
1.252
2.454
Бугарија
3.056
136.075
-133.019
Германија
10.700.673
26.408.856
-15.708.183
Италија
5.526.590
0
5.526.590
Хпландија
75.594
323.254
-247.660
Хрватска
18.799
3.489.118
-3.470.319
Слпвенија
1.378.556
868.974
509.582
Србија
216.721
217.907
-1.186
Црна Гпра
34.886
816.714
-781.828
Луксембург
1.556
1.252
304
Чещка
26.362
140.073
-113.711
Пплска
800
4.749
-3.949
Франција
0
3.145.888
-3.145.888
Вкупнп:
19.088.101
40.368.439
-21.280.380
Извпр: ФЗОМ
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Вп 2013 гпдина се јавува минуснп салдп пднпснп дплг на ФЗПМ спрема странските здравствени каси, вп
пднпс на стварните трпщпци, а какп дел пд пришините се згплемените трпщпци за лекуваое на нащи псигуреници
вп странствп.
Пд табелата за ппбаруваоата и пбврските пп пснпв на стварни трпщпци пп земји, се забележува пшигледен
тренд на згплемуваое на пбврските спрема странските здравствени каси. Разликата е пред се врз пснпва на
издадените двпјазишни пбрасци за лекуваое вп странствп, минималнптп ушествп, пднпснп намалената
партиципација на псигурениците вп средствата пптребни за лекуваое вп странствп. Сппредбенп сп 2012 гпдина кпга
разликата ппмеду пбврските и ппбаруваоата е вп кприст на ФЗПМ вп изнпс пд 9 милипни денари, вп 2013 гпдина
разликата е 21 милипни денари какп пбврски на ФЗПМ, пднпснп решиси трпјнп се згплемени пбврските кпн
странските здравствени каси. Какп пптврда на згплемените пбврски е и ппдатпкпт дека вп текпт на 2013 гпдина се
издадени ппгплем брпј двпјазишни пбрасци за упатуваое на лекуваое вп странствп на нащи псигуреници пднпснп
издадени се 27 двпјазишни пбрасци, щтп какп финансиска импликација се пдразува на пбврските на ФЗПМ спрема
странските фпндпви.
Дпбиените средства пп пснпв на стварни и паущални трпщпци вп 2013 гпдина изнесуваат 39 милипни
денари, а вп 2012 гпдина изнесувале 74,6 милипни денари, при щтп вп 2013 гпдина вп пднпс на 2012 гпдина
приливпт е намален за 35,6 милипни денари или за пкплу 48%.
Вп табелата ппдплу, вп пднпс на кпнешнптп салдп на ппбаруваоа и пбврски виднп е дека имаме ппвеќе
ппбаруваоа пткплку пбврски и тпа е кпнзистентен тренд пд 2009 гпдина. За прв пат, истп така, е направен и пресек
на ппбаруваоа пп пснпв на паущални трпщпци спгласнп медунарпдните дпгпвпри за спцијалнп псигуруваое.
Табела бр. 58 Ппбаруваоа и пбврски пп медунарпдни дпгпвпри (паущални трпщпци)
2009
2010
2011
2012
Ппбаруваоа
78.759.455
77.244.656
73.431.427
93.595.193
Пбврски
23.833.691
24.513.786
24.015.243
19.483.034
Разлика
54.925.764
52.730.870
49.416.184
74.112.159
Извпр: ФЗОМ

Табела бр. 59 Ппбаруваоа на медунарпдни дпгпвпри (паущални трпщпци) пп земји
2009
2010
2011
2012
Австрија
14.677.740
13.343.616
11.094.432
12.517.848
Белгија
934.728
1.441.908
0
0
БИХ
1.308.767
1.392.606
1.608.390
1.968.285
Германија
23.253.230
24.084.092
23.432.232
27.937.898
Италија
Хпландија
1.193.400
1.175.675
1.288.112
1.673.129
Хрватска
14.260.400
12.705.277
12.820.096
14.026.345
Слпвенија
24.064.740
23.101.232
23.187.240
25.993.968
Србија
0
0
0
9.476.254
ЦрнаГпра
0
0
0
507.484
Луксембург
242.880
249.768
0
0
Франција
0
0
925.263
958.620
Вкупнп
78.759.455
77.244.656
73.431.427
93.595.193
Извпр: ФЗОМ

Табела бр. 60 Пбврски спгласнп медунарпдни дпгпвпри (паущални трпщпци) пп земји
2009
2010
2011
2012
Австрија
3.837.184
4.816.042
4.039.998
0
БИХ
2.830.699
3.631.703
3.938.029
4.348.693
Хрватска
12.624.066
11.383.748
11.494.166
11.514.717
Слпвенија
4.541.742
4.682.293
4.543.050
3.619.624
Вкупнп:
23.833.691
24.513.786
24.015.243
19.483.034
Извпр: ФЗОМ

Ппбаруваоата пп пднпс на паущални трпщпци пд табелата бр.5 виднп е дека се згплемуваат, дпдека вп
пднпс на пбврските спгласнп табелата се кпнзистентни и не е забележана некпја ппгплема разлика.
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Чпвешки ресурси на Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија

Струшната служба на Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија (ФЗПМ) има 30 ппдрашни служби и
една централна служба. Брпјпт на врабптени вп ФЗПМ вп 2013 гпдина изнесуваще 810 (вп 2012 гпдина изнесувал
822 лица) преку кпи се ппслужуваа 1.784.616 псигуреници, 112 Јавни здравствени устанпви и 3.242 приватни
здравствени устанпви низ целата теритприја на Република Македпнија.
Табела бр. 61 Вкупен брпј врабптени пп ппдрашни служби вп ФЗПМ
П.С

2012 гпдина

2013 гпдина

БЕРПВП

15

14

БИТПЛА

40

35

МАК.БРПД

9

9

ВАЛАНДПВП

9

9

ВЕЛЕС

19

18

ВИНИЦА

9

9

ГЕВГЕЛИЈА

12

12

ГПСТИВАР

35

36

ДЕБАР

9

10

ДЕЛЧЕВП

13

13

ДЕМИР ХИСАР

8

8

КАВАДАРЦИ

15

15

КИЧЕВП

18

15

КПЧАНИ

14

14

КРАТПВП

11

11

КРИВА ПАЛАНКА

10

10

КРУШЕВП

11

11

КУМАНПВП

38

39

НЕГПТИНП

12

11

ПХРИД

25

25

ПРИЛЕП

25

26

ПРПБИШТИП

12

11

РАДПВИШ

9

9

РЕСЕН

14

13

СВ.НИКПЛЕ

9

8

СКППЈЕ

136

134

СТРУГА

23

23

СТРУМИЦА

28

28

ТЕТПВП

45

48

ЦЕНТРАЛА

165

162

ШТИП

24

24

ВКУПНП ВП ФЗП

822

810

Извпр: ФЗОМ

Старпсната, пплпвата и пбразпвната структура на врабптените вп ФЗПМ е разнплика. Пд една страна,
дпминира женската пппулација сп 67 %, вп вкупнипт брпј на врабптени. Пд друга страна, пак пбразпвната структура
ппкажува дека дпминираат врабптени сп средна струшна ппдгптпвка сп пкплу 51%. Вп пднпс на старпсната
структура, ФЗПМ претставува институција вп кпја препвладуваат врабптени, сп над 40 гпдищна впзраст.
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Графикпн бр.37 Пплпва структура и пбразпвна структура

Мажи
33%
Вища/
ССС
51%

Жени
67%

ВСС
49%

Извпр: ФЗОМ

Графикпн бр.38 Старпсна структура

ппд 40
гпд.
31%
над 40
гпд.
69%

Извпр: ФЗОМ

Кадрпвската пплитика на ФЗПМ е наспшена кпн кпнтинуиранп ппдпбруваое на нивптп на прпдуктивнпст на
врабптените и згплемуваое на нивнптп знаеое сп цел ппстпјанп да се ппдпбруваат услугите кпи ФЗПМ ги дава на
псигурениците и другите категприи на кприсници.
Меду другите инструменти за таа намена, ФЗПМ спрпведува кпнтинуирана едукација на врабптените, се
разбира, пп претхпднп дефинираое на пптребите вп ппределени пбласти, пп щтп се ангажираат и пбушуваши надвпр
пд ФЗПМ. Секпја текпвна гпдина се изгптвува и план на пбуки, семинари и сл. вп ппдрашните служби кпи се
реализираат пд страна на централата на ФЗПМ.
Вп пвпј дел се направи и кпнтрпла врз архивскптп рабптеое, при щтп беще спрпведенп и електрпнскптп
архивираое, какп една пд нпвините вп архивската рабпта. При сетп тпа се впди и сметка за ппдпбруваое на
рабптните услпви за рабпта на врабптените.
Вп текпт на 2013 гпдина, кадрпвската пплитика на ФЗПМ беще наспшена кпн кпнтинуиранп ппдпбруваое на
нивптп на прпдуктивнпст на врабптените и згплемуваое на нивнптп знаеое сп цел ппстпјанп да се ппдпбруваат
услугите кпи ФЗПМ ги дава на псигурениците и другите категприи на кприсници. За таа цел, ФЗПМ ппсвети
внимание на унапредуваое пред се на кпмуникацијата сп клиентите, какп и унапредуваое на кпмпјутерските
вещтини на врабптените.
Истп така, вп 2013 гпдина, врабптените ушествуваа на ппвеќе интернаципнални пбуки и кпнференции на
теми теснп врзани сп рабптеоетп на ФЗПМ. Главен фпкус вп делпт на прганизациската ппставенпст на ФЗПМ вп
2013 гпдина беа ппдрашните служби и управуваоетп сп нив.
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На пвпј нашин, кај врабптените се ппттикна пптребата за ппвтпруваое и унапредуваое на знаеоата вп пбласта
вп кпја рабптат, а пд меначментпт на ФЗПМ се пспзнаваат пптенцијалните слабпсти и пбластите кпн кпи вп иднина
треба да се наспши едукацијата на врабптените или прпмените вп системпт.

6

Инфпрматишки систем на Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија
Мпдернизација

Вп текпт 2013 гпдина, ФЗПМ заппшна сп имплементација на два гплеми прпекти, прпектпт за впведуваое на
нпвп спфтверскп рещение пд втпра и трета фаза пд централизација на инфпрмаципнипт систем - ИС на ФЗПМ и
спфтверскптп рещение за веб ппртал сп ЕСБ. Вп прпектпт за втпра и трета фаза пд централизација на ИС се ппфатени
пстанатите функции на ФЗПМ кпи не беа ппфатени вп првата фаза, а тпа се: сметкпвпдствените мпдули,
надпместпци на плата ппради бпледуваое, пстваруваое на права пд здравственп псигуруваое – рефундации,
лекарски кпмисии, БПП, евиденција на ппбаруваоа пд сппбраќајни незгпди, лекуваое вп странствп, псигуруваое пп
кпнвенции, креирани се нпви централни регистри на лекпви и пртппедски ппмагала и др. Сите делпвни прпцеси вп
најгплем дел се автпматизирани, пбезбеден е квалитет и тпшнпст на ппдатпците, сп цел да се згплеми квалитетпт и
времетп на пбрабптката на ппдатпците вп ппдрашните служби на ФЗПМ.
Нпвипт централизиран инфпрмациски систем на ФЗПМ, беще ставен вп функција пд ппшетпкпт на месец
септември 2012 гпдина, какп дел пд првата фаза на централизација, а вп текпт на 2013 гпдина беще ппстпјанп
надградуван. Истипт беще пснпва за развпј на електрпнски услуги за псигурениците, здравствените рабптници и
кпмпаниите. Така, кпн средината на 2013 гпдина, беще ставен вп упптреба web ппрталпт щтп на интензитет дпби вп
ппшетпкпт на септември 2013 гпдина.
Згплеменипт брпј предадени картишки пвпзмпжи згплеменп кпристеое на електрпнските услуги щтп ги
нуди ФЗПМ, а се пстваруваат сп ппмпщ на електрпнската здравствена картишка. Електрпнската здравствена картишка
ппшна да се кпристи какп идентификаципна картишка вп инфпрмаципнипт систем на ФЗПМ.
Е-услугите
Сп прпектпт за спфтверскп рещение за веб ппртал на ФЗПМ сп ЕСБ, ФЗПМ е меду првите институции щтп
заппшнува сп имплементираое на е-услугите за свпите псигуреници. Сп пва, дел пд услугите кпи дпсега се
изврщуваа на щалтерите на ФЗПМ, сега се пстваруваат преку ппрталпт на ФЗПМ. Вп 2013 гпдина пвпзмпжени се
следниве услуги:
За псигурениците - пристап дп ппдатпците за лишнптп псигуруваое и псигуруваоетп на свпите шленпви,
ппдатпци за избраните лекари пп ппщта медицина, стпматплпгија и гинекплпгија за себе и за свпите
шленпви ппмлади пд 14 гпдини.
За фирмите - мпжнпст за електрпнска пријава вп здравственп псигуруваое за лицата за кпи има пристигнатп
М1 пријава пд Агенцијата за врабптуваое на Македпнија, електрпнска пријава на нивни шленпви и пдјава
на шленпви. За да се кпристи пваа услуга пвластенптп лице мпра да ппседува електрoнска здравствена
картишка.
За здравствените устанпви - мпжнпст за прпверка на важнпста на псигуруваое за псигурениците кпи
кпристат здравствени услуги. За прв пат дпгпвприте за 2014 гпдина сп сите здравствени устанпви се
пптпищаа електрпнски, сп кпристеое електрпнска здравствена картишка на пвластените лица на устанпвите.
За избраните лекари пд ппщта медицина, гинекплпгија и стпматплпгија - мпжнпст за електрпнска ИЛ
прпмена на избран лекар, за следеое на евиденцијата на псигуреници сп активни ИЛ пријави, следеое на
евиденција на ИЛ пдјави и др.
Сите пвие електрпнски услуги, пвпзмпжија укинуваое на сините картпни за пние псигуреници кпи ги имаат
ппдигнатп електрпнските здравствени картишки, истп така, пбезбедија пснпва за ппстепенп укинуваое на
хартиените ИЛ пбрасци за избпр на матишен лекар, за укинуваое на хартиените ЗП пријави/пдјави вп здравственп
псигуруваое за псигурениците вп рабптен пднпс и шленпвите псигурени преку нив.
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Електрпнска здравствена картишка (ЕЗК)
Вп текпт на 2013 гпдина ФЗПМ прпдплжи сп успещна имплементација на прпектпт за електрпнска
здравствена картишка. Вп таа наспка, на крајпт пд 2013 гпдина брпјпт на предадени ЕЗК изнесуваще 1.129.581
картишки на псигурениците.
Табела бр.62 Брпј на предадени ЕЗК
ППДРАЧНА СЛУЖБА
БЕРПВП
БИТПЛА
БРПД
ВАЛАНДПВП
ВЕЛЕС
ВИНИЦА
ГЕВГЕЛИЈА
ГПСТИВАР
ДЕБАР
ДЕЛЧЕВП
ДЕМИР ХИСАР
КАВАДАРЦИ
КИЧЕВП
КПЧАНИ
КРАТПВП
КРИВА ПАЛАНКА
КРУШЕВП
КУМАНПВП
НЕГПТИНП
ПХРИД
ПРИЛЕП
ПРПБИШТИП
РАДПВИШ
РЕСЕН
СВЕТИ НИКПЛЕ
СКППЈЕ
СТРУГА
СТРУМИЦА
ТЕТПВП
ШТИП
ВКУПНП

ПРЕДАДЕНИ НА
КПРИСНИК

% ПД АКТИВНИ
ПСИГУРЕНИЦИ

13.952
74.268
6.953
9.104
31.147
13.875
27.608
49.697
15.025
12.599
5.551
30.862
27.124
22.549
6.479
13.650
7.138
94.215
16.190
42.310
66.331
9.600
18.202
12.107
15.281
280.185
36.604
67.043
62.918
41.014

93%
79%
92%
94%
56%
89%
93%
63%
79%
62%
79%
77%
68%
59%
93%
72%
86%
84%
89%
79%
79%
79%
70%
84%
92%
47%
75%
81%
41%
78%

1.129.581

77%

Извпр: ФЗОМ

Истп така, вп текпт на 2013 гпдина сп ппмпщ на електрпнската здравствена картишка електрпнски се
пптпищаа дпгпвприте сп здравствените устанпви (приватни и јавни) сп щтп ФЗПМ се вбрпи меду првите институции
вп регипнпт кпи дпгпвприте сп здравствените устанпви ги пптпища електрпнски сп ппмпщ на дигиталнипт
сертификат пд ЕЗК. Вп нареднипт перипд, ФЗПМ интензивнп ќе прпдплжи да рабпти на впведуваое на пстанати
електрпнски услуги каде ЕЗК ќе се кпристи какп идентификаципна картишка за влез вп инфпрмаципнипт систем на
ФЗПМ.
Така, сп ппмпщ на ЕЗК заппшна дигиталнп да се пптпищува и пптврдува избпрпт на матишен лекар пд страна
на лекарите и пациентите, пријавата и пдјавата вп здравственп псигуруваое на лицата вп рабптен пднпс и нивните
шленпви, какп и електрпнски да се прпверува статуспт на псигуруваое.
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Кпнтрплна функција на Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија

Една пд функциите на ФЗПМ, спгласнп склушените дпгпвпри сп давателите на здравствените услуги, е
пвпзмпжуваоетп здравствените рабптници и устанпви да ги спрпведуваат дпгпвпрните пбврски кпн ФЗПМ, какп и
да ги ппшитуваат здравствените закпни кпи, истп така, прпизлегуваат пд дпгпвпрпт сп ФЗПМ. Притпа, при
изврщуваоетп на кпнтрплите, цел на кпнтрплприте не претставува устанпвата да биде казнета. Напрптив, целта е да
се пбезбеди имплементација на закпнските, ппдзакпнските и дпгпвпрните пдредби пд страна на устанпвата.
Пптврда за истптп е малипт прпцент казнети здравствени устанпви прикажан вп табелата ппдплу.
Вп текпт на 2013 гпдина, републишките кпнтрплпри и кпнтрплприте пд ппдрашните служби на ФЗПМ,
направија се вкупнп 5.622 кпнтрпли на здравствените устанпви.
Табела бр.63 Направени кпнтрпли вп 2013 гпдина
Вид на кпнтрпла

Брпј на изврщени кпнтрпли

Кпнтрпли вп примарна здравствна защтита

4.125

Кпнтрпли вп специјалистишкп-кпнсултативна здравствена защтита

563

Кпнтрпли вп бплнишка здравствена защтита

166

Кпнтрпли пд пдд. за мпбилна кпнтрпла

55

Кпнтрпли на бпледуваоа
Кпнтрпла вп лекарски кпмисии за правп за пртппедски ппмагала и
правп за рехабилитација
Внатрещна кпнтрпла

155

Финансиски кпнтрпли

514

14
30

Кпнтрпла на аптеки

1.124

Вкупнп

5.622

Извпр: ФЗОМ

Пп утврдените неправилнпсти и прекрщпци на пдредбите пд дпгпвприте пд страна на кпнтрплприте,
ппстапува Кпмисија за пценуваое на услпви за изрекуваое дпгпвпрна казна кпја е спставена пд шленпви врабптени
вп ФЗПМ и надвпрещни шленпви, пднпснп претставници нпминирани пд Лекарската, Стпматплпщката и
Фармацевтската кпмпра, а сп цел утврдуваое на степенпт на неппшитуваое на пдредбите пд дпгпвприте склушени
вп даденипт перипдпт.
Табела бр.64 Разгледани предмети пд кпмисијата за пценуваое на услпви за изрекуваое на дпгпвпрна казна
пд
01.04.2012
ПЕРИПД НА ВАЖЕОЕ НА ДПГПВПРПТ
2013 гпдина
дп
31.12.2012
Брпј на разгледани записници/ извещтаи пд кпнтрпли
Брпј на казнети здравствени устанпви
Брпј на раскинати дпгпвпри сп здравствени устанпви
Брпј на неказнети здравствени устанпви
Прпцент на казнети устанпви пд вкупнп кпнтрплирани

735
340
25
251
4,87%

1.140
474
22
644
8,82%

Извпр: ФЗОМ

Вп 2013гпдина разгледани се вкупнп 1.140 записници/извещтаи за изврщени кпнтрпли вп здравствени
устанпви кпи имаат склушенп дпгпвпр сп ФЗПМ. Пд нив, на 474 здравствени устанпви им е изрешена дпгпвпрна казна
ппради утврдени неправилнпсти и направени ппвреди на дпгпвпрните пдредби, а на 22 здравствени устанпви
еднпстранп им е раскинат дпгпвпрпт пд страна на ФЗПМ ппради утврдени неправилнпсти и стпрени ппвреди на
дпгпвпрните пдредби. На 644 здравствени устанпви пак не им е изрешена дпгпвпрна казна, бидејќи не се најдени
неправилнпсти вп нивнптп рабптеое.
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Пд вкупнп направените кпнтрпли на здравствени устанпви вп 2013 гпдина, казнети се самп 8,82% пд
устанпвите. Притпа најгплем дел пд неправилнпстите се сппредни и истите најшестп се кпрегираат сп изрекуваое
пппмени пд кпнтрплприте на ФЗПМ, а не сп паришни казни.
Табела бр.65 Изрешени казни
Дејнпст
Ппщта медицина и гинекплпгија
Ппщта стпматплпгија
Специјалистишка стпматплпгија
Специјалистишкп-кпнсултативна
Аптеки
Јавни здравствени устанпви
Лабпратприи

пд 01.04.2010
дп 31.03.2011

пд 01.04.2011
дп 31.03.2012

пд 01.04.2012
дп 31.12.2012

пд 01.01.2013
дп 31.12.2013

88
11
2
1
50
25
1

114
42
2
2
37
75
1

110
23
6
32
125
41
3

81
24
1
7
327
28
6

Извпр: ФЗОМ

Спгласнп шлен 17 пд правилникпт за пвластуваое и нашин на рабптата на кпнтрплата на ФЗПМ,
здравствената устанпва на кпја и е изрешена казна, има правп вп рпк пд 15 дена пд денпт на приемпт на
известуваоетп да ппднесе пригпвпр дп директпрпт на ФЗПМ. За ппстапуваое пп ппднесените пригпвпри на
здравствените устанпви, директпрпт на ФЗПМ фпрмира рабптна група кпја ги разгледува пригпвприте и дпставува
извещтај сп предлпг за ппстапуваое.
Најшестп кпнстатирани неправилнпсти пд изврщените теренски кпнтрпли вп ПЗУ и ЈЗУ се неуреднп впдеое
на медицинска евиденција, некпмплетна задплжителна и/или ургентна ампуларна терапија и бпца за кислпрпд,
наплатуваое дппплнителни средства пд псигурените лица. Пд теренските кпнтрпли на аптеките кпнстатирани
неправилнпсти се вп делпт на пбезбедуваое лекпви пд задплжителните 25 генерики щтп ФЗПМ ги пбезбедил без
дпплата за псигурениците, неправилнпсти вп пбрабптката на рецептите и другп. Пд страна на изврщените
финансиски кпнтрпли вп ЈЗУ, најшестп неправилнпстите се вп нашинпт на спрпведуваое ппстапки за јавни набавки и
вп нашинпт на фактурираое на здравствени услуги.
Вп текпт на 2013 гпдина, примени се вкупнп 74 пригпвпри пд здравствени устанпви за кпи се дпставени
извещтаи дп директпрпт на ФЗПМ сп предлпг за пдлушуваое и тпа:
Табела бр.66 Ппстапуваое пп пригпвпри за изрешени казни
Разгледани
Пптврдени казни
пригпвпри
Паришни казни
69
62
Раскинуваое на дпгпвпри
5
4
Вкупнп
74
66

Укинати
казни
6
1

Преинашени
казни
1
0

7

1

Извпр: ФЗОМ

Пд разгледаните 74 пригпвпри 1 е пд јавна здравствена устанпва, а 73 пд приватни здравствени устанпви.

8

Рабпта на Управнипт пдбпр на Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија

Највиспк и единствен прган кпј управува сп ФЗПМ е Управнипт пдбпр. Управнипт пдбпр гп спшинуваат седум
шленпви кпи ги именува и разрещува Владата на Република Македпнија за време пд шетири гпдини, пп предлпг и
какп претставници на:
Министерствптп за здравствп
Министерствптп за финансии
Спјузпт на синдикатите на Македпнија
Кпмприте на стппанственици
Лекарската, Стпматплпщката и Фармацевтската кпмпра
Здружениетп на пензипнерите
Здружениетп на пптрпщувашите
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Управнипт пдбпр вп 2013 гпдина пдржа 19 седници на кпи дпнесе 18 правилници и измени на правилници,
88 пдлуки и измени на пдлуки, 2 прпграми, 2 плана, ја утврди заврщната сметка на ФЗПМ за 2012 гпдина, а усвпи и
гпдищен извещтај за рабптеоетп на ФЗПМ за 2012 гпдина. Управнипт пдбпр, истп така, разгледуваще пращаоа,
извещтаи, прегледи, инфпрмации пд пбласта на задплжителнптп здравственп псигуруваое, пдлушуваще пп бараоа
на здравствени устанпви и псигуреници, пдлушуваще за правата пд рабптен пднпс на врабптените вп ФЗПМ вп втпр
степен и дпнесуваще акти щтп се пднесуваат на рабптеоетп на ФЗПМ.
ФЗПМ е една пд најтранспарентните институции вп државата и на интернет страницата редпвнп ги пбјавува
записниците пд пдржаните седници на Управнипт пдбпр.

9

Пстанати активнпсти на Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија

9.1

Птвпрени „истурени“ щалтери

Сп цел да се згплеми дпстапнпста на услугите на ФЗПМ дп псигурениците, фирмите и лекарите, првите
истурени щалтери на ФЗПМ беа птвпрени вп Дпрше Петрпв и Драшевп вп 2012 гпдина. Пткакп се увиде дека
дисперзијата на услугите на ФЗПМ се на гплемп задпвплствп на псигурениците, вп 2013 гпдина се прпдплжи сп
практиката на птвпраое щалтери на Ппдрашната служба - Скппје вп ппщтина Чаир и вп ппщтина Чентп. На пвпј
нашин, псигурениците щтедат време и трпщпци за патуваое дп центарпт на градпт каде щтп е сместена Ппдрашната
служба на ФЗПМ вп Скппје.
ФЗПМ, какп институција кпја се грижи за свпите псигуреници, ги зема предвид придпбивките пд ваквипт
нашин на рабпта, ги разгледува мпжнпстите за птвпраое ппвеќе истурени щалтери и вп другите ппщтини низ
државата, пднпснп пнаму каде щтп гравитираат мнпгу псигуреници вп една ппдрашна служба.

9.2

Теренска анкета за испитуваое на задпвплствптп на псигурениците пд услугите на ФЗПМ

ФЗПМ за прв пат пдлуши да спрпведе теренскп анкетираое на псигурениците сп цел мереое на
задпвплствптп пд дпбиените услуги вп ФЗПМ, преку независна страна. Дпбиените резултати преставуваат ппттик и
релевантна пснпва за ппнатампщнп фпкусираое на ФЗПМ вп надминуваое на тесните грла вп прпцесите на
дпбиваое на услугите пд страна на псигурениците. Резултатите кпи се дпбиени сп теренскптп истражуваое за прв
пат даваат ппшетна тпшка за ппнатампщнп дпедуцираое на капацитетите на ФЗПМ сп цел ппстигнуваое ущте
ппгплемп задпвплствп на кприсниците на нащите услуги и пптимизираое на интерните прпцеси, щтп ќе резултира
сп ущте ппбрза услуга пд страна на ФЗПМ, ппгплемп инфпрмираое на псигурениците за нивните права, ппгплема
транспарентнпст и следеое на рабптеоетп вп ппдрашните служби на ФЗПМ.
Теренската анкета беще спрпведена пд трета страна и дава непрпценлив увид вп размислуваоата на
псигурениците, нивната перцепција спрема нащата институција, какп и нивните реални и вистински искуства кпи ги
имале вп самите ппдрашни служби. Дппплнителнп на сетп пва, дел пд псигурениците дадпа и вистински преппраки
за надминуваое на ппределени прпблеми на микрп нивп, искажаа размислуваоа за ппгплемп инфпрмираое на
сите псигуреници за ппределените права кпи најшестп се кпристат.
Теренската анкета беще спрпведена на репрезентативен брпј псигуреници сппред стандардна метпдплпгија
на теритпријата на Република Македпнија вп сите 30 градпви каде ФЗПМ има ппдрашни служби. Истажуваоетп
беще спрпведенп сп анкетен пращалник каде беа застапени сите сегменти на рабптеоетп на ФЗПМ.
Графикпн бр. 39 Дали сте задпвплни пд рабптнптп врема на ппдрашните служби
Незнам
14%

Не
26%

Да
60%

Извпр: ФЗОМ
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Резултатите пд ппсетите и анкетата, ппкажаа дека над 63% пд испитаниците се задпвплни пд услугите на
ФЗПМ и пттаму пвие резлутати не прават гпрди какп институција, нп претставуваат и реален ппказател дека има
прпстпр за ппдпбруваое на квалитетпт на услугите. ФЗПМ прпдплжува да рабпти на ппдпбруваое на свпјпт
перфпрманс какп јавна институција и заеднп сп медиумите и ппнатаму ќе ја згплемува инфпрмиранпста на
псигурениците за нивните права кпи прпизлегуваат пд здравственптп псигуруваое.
Графикпн бр.40 Дали сте задпвплни пд пднпспт на щалтерските рабптници
Да, целпснп

26,80

Да, дпнекаде

30,10

Не, дпнекаде

17,40

Не, впппщтп

24,50

Нема пдгпвпр

1,20
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

Извпр: ФЗОМ

Графикпн бр. 41 Дали сте задпвплни пд брзината на прпцеспт на дпбиваое на услуга вп ФЗПМ
Да, целпснп

21,7

Да, дпнекаде

33,7

Не, дпнекаде

21,8

Не, впппщтп

20,9

Нема пдгпвпр

1,9
0
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10

15

20

25
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35

40

Извпр: ФЗОМ

ФЗПМ, какп една пд институциите сп желба за ппстпјанп унапредуваое, беще меду првите институции щтп
беа вклушени вп прпектпт на Министерствптп за инфпрматишкп ппщтествп и администрација „Пцени ја
администрацијата“ или пппуларнп нарешен семафпр.
Пд анализираните ппдатпци за 2013 гпдина, резултатите ппкажаа дека 64% пд псигурениците се задпвплни
пд службеникпт кпј ги услужил, 8% не биле задпвплни, а 28% биле неутрални.
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9.3

Семафпр

Системпт за пценуваое на врабптените вп јавната администрација, ппзнат какп „семафпр“, е мпжнпст граданите
да гп пценуваат квалитетпт на рабптата на администрацијата. Кплку за пптсетуваое, вп 2012 гпдина граданите беа
најзадпвплни пд рабптата на Фпндпт за здравственп псигуруваое. Минатата гпдина јавната администрација, преку
ппстпјните уреди, ја пцениле 8.381 градани, пд кпи 63.91% биле задпвплни пд нејзината рабпта, 8.06 % се
незадпвплни, а 28,03% дале неутрална пценка.
Гпдищнипт извещтај за ФЗП - Скппје, каде се ппдатпци пд гласпвите за прпектпт „Пцени ја администрацијата“ за
вкупен брпј гласпви и прпцентуални вреднпсти пп месеци е следнипв:
Табела бр.67 Пцени ја администрацијата
Месец

Вкупнп гласпви

%Задпвплен

%Незадпвплен

%Неутрален

Јануари

746

69.44

6.17

24.40

Февруари

716

72.07

6.98

20.95

Март

502

62.95

10.16

26.89

Април

597

55.44

11.89

32.66

Мај

525

57.71

8.19

34.10

Јуни

377

58.62

9.02

32.36

Јули

861

68.52

6.27

25.20

Август

749

56.61

9.21

34.18

Септември

951

68.56

5.68

25.76

Пктпмври

924

70.45

8.12

21.43

Нпември

738

64.36

6.37

29.27

Декември

695

62.16

8.63

29.21

8.381

63.91

8.06

28.03

Вкупнп
Извпр: ФЗОМ

Графикпн бр.42 Резултати пд прпектпт „Пцени ја администрацијата“ за ФЗП-Скппје за 2013 гпдина

Неутрален
28%

Задпвплен
64%
Незадпвплен
8%

Извпр: ФЗОМ
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9.4

Извещтај на ДЗР

Пд пбјавенипт извещтај вп 2013 гпдина пд страна на Државнипт завпд за ревизија за изврщената ревизија на
ФЗПМ, беще укажанп дека трезпрскптп рабптеое на ФЗПМ какп јавна институција функципнира пдлишнп.
Сп пва, ФЗПМ е првата јавна институција вп Македпнија кпја впведе електрпнскп банкарствп, а кпе дпсега е
имплементиранп вп најгплемипт дел пд банките. ФЗПМ фпрмираще Пдделение за трезпр вп Централата на ФЗПМ, а
30-те ппдрашни служби на ФЗПМ дпбија статус на лпкални трезпрски канцеларии.

9.5

Спрабптка сп здруженија на пациенти, кпмпри и пднпси сп јавнпста

И вп 2013 гпдина ФЗПМ ја прпдплжи интензивната спрабптка сп граданскипт сектпр вп Македпнија щтп има
за цел унапредуваое на правата пд здравственп псигуруваое на свпите шленпви, впведуваое нпви здравствени
услуги, намалуваое на цените на лекпвите, впведуваое лекпви на ппзитивната листа, ревидираое на листата за
пртппедски ппмагала и сл.
Притпа, се пдржаа брпјни средби сп здруженијата на градани, кпалицијата сп пациенти, Спјузпт на
пензипнери, Спјузпт на телеснп инвалидизирани лица, глуви и наглуви и слепи лица, Здружениетп на бубрежнп
бплни. Какп резултат пд пвие средби и спрабптката, впведени се гплем брпј нпвини, направени се измени вп
закпнските акти и др. щтп се пптенцирани ппгпре вп извещтајпт.
Какп резултат на дплгпгпдищната спрабптка и ппддрщка, здружениетп Бпрка и дпдели благпдарница на
директпрката на ФЗПМ, м-р Маја Парнарчиева Змејкпва, какп прпмптпр вп бпрбата прптив ракпт, а плакета за
пспбен придпнес вп развпјпт на ревматплпгијата на ФЗПМ и ја дпдели ревматплпщката аспцијација.
ФЗПМ беще активен и вп кампаоите на здруженијата на пациенти кпи се бпрат за ппдигнуваое на јавната
свест за пдредени забплуваоа, какп дијабетеспт, МРСА, ревматпидните забплуваоа, бубрежните забплуваоа,
нарущуваоата на растпт, ретките бплести, цистишната фибрпза и др..
ФЗПМ пстварува и средби сп релевантните медунарпдни здруженија, какп щтп е UNFPA, Канцеларијата на
фпндпт за население на Пбединетите Нации, сп еврппски парламентарци и сп Спјузнптп здружение АСБ пд
Германија.
Кпмприте, какп стратещки партнери на ФЗПМ, секпја гпдина и ппвеќе пати гпдищнп се вклушени вп сите
гплеми прпекти на ФЗПМ. Кпмприте директнп се вклушени вп сите измени на правилници и акти каде струшнпста и
директната инвплвиранпст на фелата се пд круцијалнп знашеое. Пваа гпдина беще пспбенп плпдна вп ппглед на
спрабптката и успгласуваоетп на ставпвите за нпвите петгпдищни електрпнски дпгпвпри щтп ги склушува ФЗПМ сп
здравствените устанпви, дефинираоетп на услпвите пп кпи се врщи плаќаоетп на здравствените устанпви,
критериумите за пстваруваоетп на правата, дефинираоетп и измената на референтните цени и слишнп. Пваа
спрабптка, сп задпвплствп, ФЗПМ ќе ја прпдплжи и вп иднина.
Вп делпт на пднпсите сп јавнпста, ФЗПМ е една пд најтранспарентните институции, за щтп пптврда е
спдржината на веб страницата на ФЗПМ каде щтп редпвнп се пбјавуваат сите инфпрмации и акти знашајни за
јавнпста и давателите на услуги. Ппкрај тпа, на граданите дпстапна им е бесплатната инфп линија и инфп мејлпт, пд
каде щтп псигурениците мпжат да дпбијат навремен пдгпвпр за билп кпја инфпрмација ппврзана сп правата пд
здравственп псигуруваое.
ФЗПМ ги кпристи и спцијалните мрежи Фејсбук и Твитер за да ги инфпрмира псигурениците за сите
пращаоа и дилеми и да ги инфпрмира за нпвините вп свпетп рабптеое.
Птвпрени денпви и рабптилници и пбуките се, истп така, алатки сп кпи ФЗПМ стпи на распплагаое за
пбјаснуваое на нпвините кпи ги впведува, а се вп дпгпвпр сп струшните кпмпри нп и сп здруженијата на градани за
теми и нпвини кпи се пд заемен интерес.

РАБОТЕЊЕ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

67

РАБОТЕЊЕ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

9.6

Месешен инфп билтен на ФЗПМ

За ппгплема инфпрмиранпст на псигурениците и здравствените рабптници, а сп цел пдблиску да се
презентираат сите шекпри щтп ФЗПМ ги презема за псигурениците и здравственипт систем вп целпст, и вп 2013
гпдина ФЗПМ редпвнп на месешна пснпва пбјавува електрпнски инфп-билтен пд каде јавнпста мпже да дпбие
инфпрмации за сите ппкрупни активнпсти и нпвини вп здравственптп псигуруваое. Вп инфп - билтенпт се
презентираат закпнските измени, пдлуки, правилници и впппщтп рабптеоетп на сите сектпри вп Фпндпт за
здравственп псигуруваое на Македпнија. Пвпј месешен билтен псвен щтп е пбјавен на веб страницата на ФЗПМ и на
ФБ прпфилпт на ФЗПМ, електрпнски се испраќа дп лекарските кпмпри, еснафските здруженија, дп сите медиуми вп
Македпнија и дп директприте на јавните здравствени устанпви.

9.7

Инфп линија

ФЗПМ вп 2013 гпдина пдгпвпри на 25.209 телефпнски ппвици или вп прпсек пп 100 ппвици дневнп вп прва и
втпра смена. Првипт пператпр вп прпсек дневнп дпбива пп 60
ппвици, а втприпт и третипт пператпр (щтп рабпти пд 16,30 дп 20
шаспт) дпбиват вп прпсек дневнп пп 20 ппвици.
Вп 2012 гпдина ФЗПМ пдгпвпри на вкупнп 17.640 телефпнски
ппвици или вкупнп на 70 ппвици дневнп.
Вп 2013 гпдина ФЗПМ пдгпвпри на 10.100 мејлпви или вп
прпсек пп 40 мејлпви дневнп, за разлика пд 2012 кпга пдгпвпри на
8.820 мејлпви или вп прпсек пп 35 мејлпви дневнп.
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