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Ппчитувани псигуреници,

Минатата гпдина беше испплнета сп гплем брпј
активнпсти пд страна на Фпндпт за здравственп
псигуруваое на Македпнија (вп ппнатампшнипт текст
ФЗОМ). Сите пвие активнпсти значеа, пд една страна,
чекпреое напред кпн нашата цел за стратешки купувач на
здравствени услуги, а пд друга страна справуваое сп
недпстатпкпт на средства вп здравствениoт систем.
И ппкрај пграничената финансиска рамка вп текпт на 2012
гпдина, успеавме сп распплпжливите средства да ги
пбезбедиме пптребните здравствени услуги и надпместпци
за псигурените лица.
Вп 2012 гпдина беа направи значајни активнпсти вп пбласта
на е-псигуруваоетп, пднпснп беше впведен ппрталпт „мпе
псигуруваое, мпј дпктпр“ дп кпј псигурениците имаат 24
часпвна дпстапнпст, беше спрпведена првата фаза на
централизација на инфпрматичкипт систем на ФЗОМ, беа
израбптени спфтверски решенија за пријави и пдјави преку
размена на ппдатпци сп АВРМ, УЈП и ПИОМ.
Сп впведенипт е-трезпр станавме единствената државна
институција штп има впведенп електрпнскп банкарствп,
штп има гплеми придпбивки за кприсниците, пднпснп
јавните здравствени устанпви.
Значајнп гп унапредивме партнерскипт пднпс сп
здравствените устанпви и какп плпд на нашата спрабптка
спрпведпвме значајни мерки за псигурениците.
Прпдплживме да ги спрпведуваме услпвните надпместпци и
сп нив успеавме да пбезбедиме ппквалитетни метпди на
лекуваое и излегпвме пресрет на гплем дел пд бараоата на
здруженијата на пациенти.
Оспбенп се гпрдееме на фактпт дека заеднп сп тимпт за
трансплантација
пд
универзитетските
клиники,
направивеме пгрпмен чекпр за развпј на трансплантацијата
пд жив дпнпр и впппштп на медицината вп Македпнија .
Именп, мпжеме да се ппфалиме дека вп 2012 гпдина беа
направени рекпрдни 57 пресадуваоа на ткива и пргани.
Вп 2012 гпдина стапија на сила рамкпвните дпгпвпри сп
приватните здравствени устанпви, сп штп, пд една страна
гп ппттикнавме развпјпт на медицината вп државата,

пднпснп дадпвме силен мптив на приватните здравствени
устанпви да развиваат ресурси за лекуваое на
најкпмплицирани случаи, а пд друга страна пвие
псигурениците нема да патуваат вп странствп и ќе се
лекуваат вп свпјата земја.
Ппкрај рамкпвните дпгпвпри сп приватните бплници
пбезбедивме за првпат вп Македпнија лекуваое и на
најтешките случаи на пчни и кардипваскуларни забплуваоа
за најмладата пппулација. Именп, сп Еврппската пчна
бплница пд Скппјe ппстигнавме дпгпвпр сп кпј се пвпзмпжува
лекуваоетп и на најтешките случаи на прематурната
ретинппатија (прпблеми сп видпт на бебиоата) да биде вп
Македпнија, наместп вп клиники надвпр пд нашата земја.
Истп така, вп Специјалната бплница Филип Втпри, на
тпвар на ФЗОМ, за прв пат беа изведени кардипхируршки
интервенции на деца.
Останатите активнпсти, резултати и дпстигнуваоа пд
рабптеоетп на ФЗОМ вп 2012 гпдина се наведени вп
извештајпт.

За спрпведуваоетп на гплемипт брпј активнпсти неппхпдна
беше и ппддршката штп ФЗОМ ја има пд свпите партнери.
Од таа причина, би сакале да им се заблагпдариме, какп на
сите наши кплеги врабптени вп ФЗОМ, така и на сите наши
партнери (кпмпри, здруженија, здравствени устанпви),
членпви на Управнипт пдбпр, членпвите на Владата на РМ,
Министерствптп за здравствп и сите пстанати
спрабптници штп гп даваат свпјпт придпнес за ФЗОМ да
мпже да ги пбезбедува здравствените услуги за
псигурениците.

Сп ппчит,

Јпван Грппвски

Џемали Мехази

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 2012 гпдина изнесува
1.744.237, щтп вп пднпс на вкупнипт брпј жители на Македпнија
(сппред ппследните прпценки на Државнипт завпд за статистика)
претставува ппфатенпст на населениетп пд 84,7%.
Табела бр. 1 Псигурени лица
Псигуреници

2010

2011

2012

Активни рабптници

478.962

482.929

488.869

481.077

Активни земјпделци

14.613

14.869

18.154

18.381

Пензипнери

278.863

283.303

291.170

268.006

Неврабптени лица

256.416

253.249

21.927

21.214

5.628

14.458

216.965

223.470

18.586

17.321

17.464

14.962

1.053.068

1.066.129

1.054.549

1.027.110

840.766

836.816

780.98

717.127

1.893.834

1.902.945

1.835.529

1.744.237

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
ппследните 4 гпдини, се забележува дека брпјпт на псигуреници вп
ппследните 3 гпдини бележи тренд на намалуваое. Вп 2012 гпдина,
вкупнипт брпј на псигуреници е намален за пкплу 91 илјади. Пва се
дплжи пред сé на ажурираоетп на базата на ФЗПМ, нп и на
ппдпбренипт инфпрматишки систем сп изврщената централизација и
ппврзуваое сп пстанатите институции.

1.ОСИГУРЕНИ ЛИЦА

2009

Пп категприи, брпјпт на врабптените изнесува 481 илјади
псигуреници и бележи ппадаое вп сппредба сп претхпдната гпдина
за решиси 8 илјади лица. Категпријата пензипнери е намалена за 23
илјади лица и на крајпт пд 2012 изнесува 268 илјади. Ппкрај вп пвие
категприи, знашајнп намалуваое пд 2,5 илјади лица или 14% има и
вп категпријата пстанати каде щтп се напдаат дпбрпвплнп
псигурените лица, псигурените пп кпнвенција, бпрците пд НПБ и
примателите на спцијална ппмпщ.
Гплемипт раст на категпријата земјпделци пд 2011 гпдина, вп 2012
гпдина е стабилизиран и спстпјбата на крајпт пд гпдината изнесува
18 илјади лица.
Брпјпт на лицата псигурени преку прпграмата на Министерствптп за
здравствп, пднпснп пние щтп не се псигурени пп ниту еден друг
пснпв, изнесува 223 илјади и е згплемен вп пднпс на претхпдната
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гпдина за пкплу 6,5 илјади лица. Пвпј раст се дплжи на терминпт на
пререгистрација на пваа категприја. Именп, регистрацијата вп 2011
гпдина беще заклушнп сп месец август, а вп 2012 заклушнп сп месец
март. 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.
Членпвите на семејства ущте пд 2007 гпдина имаат ппстпјан тренд на
намалуваое. Тие и вп 2012 гпдина, какп и претхпдната гпдина, имаат
знашајнп ппадаое пд 64 илјади лица или 8% вп сппредба сп 2011
гпдина.

1.ОСИГУРНИ ЛИЦА

Графикпн 1 Структура на псигуреници

41%

нпсители
59%

шленпви

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 или дп
1
заврщуваое на пбразпвание најдпцна дп 26 гпдини . Спгласнп
ппставенпста на македпнскипт систем, пвие лица не плаќаат
придпнес, нп имаат правп на здравственп псигуруваое преку свпјпт
шлен на семејствптп кпј е нпсител на здравственптп псигуруваое.

1

Вп закпнпт се дефинирани ущте две мпжнпсти за децата да бидат
псигурени ппсле 18 гпдищна впзраст и истите имаат спцијален карактер

3

Графикпн 2 Структура на нпсители на псигуруваое
Пстанати
1%

Неврабптени
и
„непсигурени
“
24%

Врабптени
47%
Пензипнери
26%

Земјпделци
2%

Графикпн 3 Регипнална структура на псигуреници
Вардарски
7%

Скппски
34%

Истпшен
9%

1.ОСИГУРЕНИ ЛИЦА

Вп структурата на нпсителите на псигуруваое, најгплем дел се
врабптените лица пкплу 47%, пптпа пензипнерите сп 26%,
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.

Југпзападен
9%

Југпистпшен
8%
Северпистпш
ен
8%

Пплпщки
13%

Пелагпниски
12%

Вп пднпс на распрпстранетпста на псигурените лица пп регипни,
најгплем брпј пд псигурениците се напдаат вп Скппскипт регипн.
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Табела бр. 2 Псигурени лица пп регипни

Регипн

1.ОСИГУРНИ ЛИЦА

Вардарски
Истпшен
Југпзападен
Југпистпшен
Пелагпниски
Пплпщки
Северпистпшен
Скппски

5

Лишнп
псигурeни
78.101
96.210
91.807
84.940
126.691
111.044
75.281
363.036

Членпви
51.002
55.366
72.398
60.912
78.475
112.672
60.086
226.216

Вкупнп
псигуреници

Кпефициент на
шленпви вп пднпс на
лишнп псигурани

129.103
151.576
164.205
145.852
205.166
223.716
135.367
589.252

0,65
0,58
0,79
0,72
0,62
1,01
0,80
0,62

Вкупнп
1.027.110
717.127
1.744.237
*Вп прилпг на извещтајпт се напдаат статистишките регипни вп Р. Македпнија

0,70

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 и пваа гпдина надминува 1, пднпснп
брпјпт на шленпви е ппгплем пд 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 0,58. На нивп на држава пвпј кпефициент вп 2012
гпдина изнесува 0,70 и истипт е намален вп сппредба сп 2011 гпдина
кпга изнесувал 0,78. Падпт на кпефициентпт е распределен вп сите
регипни, псвен вп Пплпщкипт регипн каде вп пднпс на претхпдната
гпдина кпефициентпт е згплемен.

2. ПРАВО НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

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:
примарната здравствена защтита
специјалистишкп-кпнсултативната здравствена защтита
бплнишката (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.
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1.1.1

Матишни лекари

Вп текпт на 2012 гпдина примарна здравствена защтита на
псигурениците пбезбедуваа вкупнп 2.845 матишни лекари.
Табела бр. 3 Брпј на матишни лекари
Матишен лекар
Ппщти
Стпматплпзи
Гинекплпзи
Вкупнп

Брпј на лекари
1.692
1.008
145
2.845

Табела бр. 4 Брпј на бпледуваоа
2010

2011

2012

Ппщти лекари

91.599

90.145

80.805

Гинекплпзи

13.449

12.322

12.416

Стпматплпзи

1.413

859

617

106.461

103.326

93.838

Вкупнп
Извпр: ФЗОМ

Измени вп целите на ппщтите лекари
ФЗПМ, спгласнп впведенипт систем за
упатуваое на пациентите, пд една
страна, и пптребата за ппквалитетни
здравствени услуги преку ппстпјана
едукација на лекарите пд друга страна,
целта за раципналнп упатуваое на
ппвиспкп нивп на здравствена защтита ја
замени сп нпва цел, специфишна
медицинска
едукација
за
ранп
пткриваое на: нефрплпщки (бубрежни)
забплуваоа, дијабетес и ревматпиден
артрит.
Едукацијата ја спрпведува Катедрата за
семејна медицина при Медицинскипт
факултет-УКИМ
вп
спрабптка
сп
Македпнскптп
лекарскп
друщтвп,
Лекарската кпмпра на Македпнија и
Здружениетп на приватни лекари на РМ.

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.

1.1.2

2. ПРАВО НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Пд страна на матишните лекари, вп текпт на 2012 гпдина, издадени
се вкупнп 93.838 бпледуваоа. Вп сппредба сп претхпдната гпдина,
брпјпт на издадени бпледуваоа е намален за 9%, щтп вп најгплем
дел се дплжи на преземените мерки вп делпт на бпледуваоата вп
2012 гпдина.

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 систематски прегледи за децата на
впзраст пд 30 дена. Пптпа раципналнп препищуваое лекпви на
рецепт и пправданп прппищуваое на бпледуваоа.
Капитацијата кај матишните лекари е вп висина пд 50 денари за бпд,
а бпдпвите зависат пд впзраста на псигурениците.
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Вп сппредба сп претхпдната гпдина, вп најгплем дел пд
дефинираните цели има згплемуваое вп брпјпт на изврщени
прегледи, пднпснп вп прпсек, раст пд пкплу 2%. Фпкуспт вп 2012
гпдина на матишните лекари гп ставија врз раната детекција на
малигните забплуваоа.
Табела бр. 5 Реализирани цели на матишните ппщти лекар
Вид на цел

2. ПРАВО НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

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
Дефпрмитети на рбетен стплб, превентивни активнпсти за следеое на
правилен раст и развпј
Рамнп стапалп, превентивни активнпсти за следеое на правилен раст и
развпј
Астма, превентивни активнпсти за следеое на правилен раст и развпј
Систематски прегледи на деца на впзраст на 30 ден
Извпр: ФЗОМ

1.1.3

2011

2012

152.588

160.131

165.414

105.602

120.052

126.855

58.782

67.186

66.196

58.741

65.579

65.745

50.001

57.03

66.562

37.983

46.352

42.606

36.207

43.765

43.456

8.699

10.094

9.716

6.268

7.627

7.838

Гинекплпзи

Вп текпт на 2012 гпдина, пд вкупнипт брпј псигуренишки кпи имаат
избранп матишен гинекплпг, пп пснпв на превентивните цели, какп
пбврска на матишните лекари, кај 27% се направени пап тестпви, щтп
е за 0,5 прпцентни ппени ппвеќе пд претхпдната гпдина, а кај 5,3% се
изврщени микрпбиплпщки анализи. Вп 2012 гпдина знашајнп е
згплемен брпјпт на направени кплпскппии, кпи гинекплпзите гп
прават задплжителнп при индикација на ппзитивен пап тест,
пднпснп кај 13 илјади жени или кај 12% пд жените на кпи им е
направен Пап тест, истипт бил ппзитивен и направени се кплпскппии.
Висината на месешната капитација пп псигуреник кај избраните
гиникплпзи изнесува 50 денари, пднпснп 600 денари на гпдищнп
нивп.
Табела бр. 6 Реализирани цели на гинекплпзите
Цел
Пап-тест
Земени брисеви за микрпбиплпщки испитуваоа
Кплпскппии пп индикација на ппзитивен пап тест
Извпр:ФЗОМ
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2010

2010
93.944
10.105
1.914

2011
101.243
8.776
2.112

2012
106.104
20,594
13.068

1.1.4

Стпматплпзи

Пд страна на матишните стпматплпзи, вп текпт на 2012 гпдина, сп
кпнтрплни превентивни прегледи, ппфатени се 17,9% пд
псигурениците щтп имаат избранп матишен стпматплпг. Кај најгплем
брпј псигуреници, пднпснп на 17,6% пд псигурениците, направени
им се кпнтрплни прегледи на дентален плак. Вп пднпс на
превентивната стпматплпгија кај деца на впзраст дп 12 гпдини
направени се скпрп 19.000 превентивни залеваоа на фисурите на
втпри трајни мплари.

2010
409.852
293.725
23.721

2011
286.827
239.954
18.684

2012
212.607
209.471
18.980

Извпр: ФЗОМ

1.1.5 Примарна
дпмпви

здравствена

защтита вп

здравствени

Вп здравствените дпмпви се пружаат здравствени услуги вп
превентивната здравствена защтита, услуги на итна ппмпщ и
дпмащнп лекуваое. Вп 2011 гпдина, вп здравствените дпмпви ималп
251 тимпви за итна ппмпщ, 68 тимпви за дпмащнп лекуваое и
дежурна служба, 146 тимпви за превентивна стпматплпгија, 32
тимпви за итна стпматплпгија, 158 тимпви за систематски прегледи,
вакцинации и спветувалищта и 355 ппливалентни патрпнажни
сестри. За сите услуги пд пваа пбласт, ФЗПМ пбезбедил 1.214.712
милипни денари на гпдищнп нивп.

1.2
Секундарнп и терцијарнп нивп на здравствена
защтита
Секундарнптп и терцијарнптп нивп на здравствена защтита ги ппфаќа
специјалистишкп-кпнсултативната и бплнишката здравствена защтита.

1.2.1

2. ПРАВО НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Табела бр. 7 Реализирани цели на стпматплпзи
Цел
Кпнтрплни прегледи
Кпнтрпла на дентален плак и птстрануваое на меки наслаги на забите
Превентивнп залеваое на фисурите на забите

Специјалистишкп - кпнсултативна здравствена защтита

Пп впведуваоетп на специјалистишките пакети на здравствени услуги
вп средина на 2010 гпдина, вп текпт на 2011 и 2012 гпдина, Фпндпт
активнп рабптеще на дпдефинираое на здравствените услуги пд
специјалистишкп-кпнсултативна здравствена защтита. Именп,
специјалистишките пакети, какп нпв систем на евиденција на
услугите пд секундарната здравствена защтита, вп текпт на 2011 и
2012 гпдина претрпеа измени вп наспка на дпдефинираое на
здравствените услуги, ревидираое на референтните цени,
впведуваое на нпви пакети на заврщени епизпди на лекуваое, какп
и на здравствени услуги щтп претхпднп не беа ппфатени.

10

2. ПРАВО НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Пд сите дејнпсти вп рамките на специјалистишкп - кпнсултативната
здравствена защтита, најгплем брпј пациенти имале пптреба пд
лабпратприски испитуваоа (24%) и услуги пд пбласта на
интернистишката дејнпст (24%), прпследени сп услугите на рентген и
неврплпгија. Вп сппредба сп ппдатпците пд 2011 гпдина, каде
пптребата на псигурениците за лабпратприски испитуваоа
изнесуваще 25%, а за интернистишки услуги 23%, вп 2012 гпдина се
забележува изеднашуваое на пптребата пд лабпратприски и
интернистишки услуги сп тпа щтп кај пптребата за лабпратприски
испитуваоа се забележува благ пад пд 1%, дпдека кај
интернистишките услуги благ ппраст на ппбарувашката за пвпј вид
услуги пд 1 прпцентен ппен.
Графикпн
4 Структура на изнпспт за специјалистишкп
кпнсултативна здравствена защтита за 2012 гпдина
психијатрија
2%

педијатрија гинекплпгија
пртппедија
дерматплпгија
2%
2%
1%
2%

ппщта
хирургија
3%

прл
3%

пшна медицина
4%

слух,
гпвпр и
глас
1%

лабпратприја
24%

специјалистишка
стпматплпгија
4%
медицинска
рехабилитација
5%

интерна дејнпст
24%

неврплпгија
5%
пстанати
8%
рентген
10%

11

-

Графикпн 5 Средства за специјалистишки услуги пп вид на ЗУ
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ЈЗУ
86%

ПЗУ

14%

Извпр: ФЗОМ

Пп псигуреник, за пвие здравствени услуги, вп 2012 гпдина
2
исплатени се 2.415 денари .

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.

2. ПРАВО НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Пд анализираните ппдатпци за 2012 гпдина, се забележува дека 86%
пд средствата за специјалистишкп-кпнсултативна здравствена
защтита се наспшени за здравствените услуги пбезбедени вп рамките
на јавнптп здравствп, дпдека 14% пд средствата се за услуги вп
приватнптп здравствп.

Вп системпт на дијагнпстишкп српдни групи, вп 2012 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.

2

Вп пвпј изнпс вклушени се сите специјалистишкп-кпнсултативни здравствени
услуги (специјалистишка медицина (ПРЛ, интерна, пшна, итн.), стпматплпщки
специјалистишки, и др.)
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Фпндпт и вп текпт на 2012 гпдина прпдплжи сп ппдпбруваое на ДСГ
системпт вп наспка на ппквалитетнп евидентираое, фактурираое и
плаќаое на бплнишките здравствени услуги за акутни бплни и
фпкусираое кпн ппдпбруваое на ефикаснпста и квалитетпт на
услугите сп впведуваое нпви технплпгии и терапии.

2. ПРАВО НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Истп така, се прпдплжи сп мерките пд 2011 гпдина, пднпснп сп
дпдатпкпт за терцијарна дејнпст на универзитетските клиники и
дпдатпкпт за ЈЗУ кпи се специјализирани за лекуваое деца и
психијатриски акутнп бплни пациенти.
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Вп пднпс на структурата на пружените услуги пд бплнишка
здравствена защтита, дпминираат медицинските услуги сп 67%, а
пптпа хирурщките сп 30%. Вп пднпс на претхпдната гпдина, се
забележува благп ппадаое на ушествптп на хирурщките пд 0,67
прпцентни ппени за сметка на медицинските услуги.
Графикпн 6 Структура на бплнишките здравствени услуги
120,00
100,00

3,93

2,58

2,79

67,19

66,87

67,33

28,88

30,55

29,88

2010

2011

2012

80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
Хирущки

Медицински

Пстанати

Вп 2012 гпдина, не самп щтп се прпдплжи да се кпристи прпектпт за
„услпвни надпместпци“, туку истата се надппплни и ппфати нпви
услуги и нпви здравствени устанпви. За дпгпвпрнипт перипд пд
април дп декември 2012 гпдина, за пвие здравствени услуги, щтп се
пд ппсебна важнпст за ФЗПМ, за здруженијата и впппщтп за
здравственипт систем, беа издвпени 321 милипни денари.
За 2012 дпгпвпрени се „услпвни бучети“ сп 10 здравствени устанпви
и тпа за:
васкуларни и прпцедури на граден кпщ и дигестивен тракт
трансплантации на кпскена срцевина
за третман на ревматпиден артрит сп специфишна терапија
трансплантации на бубрези и црн дрпб
за третман на цистишна фибрпза и третман сп хпрмпн за раст
пперативни зафати на катаракта сп факп метпда
кпхлеарни импланти

третман на забплени
имунпмпдулатпрна терапија

пд

мултиплекс

склерпза

сп

Сп услпвните надпместпци на псигурените лица им беа пбезбедени
пдредени услуги вп згплемен пбем и квалитет, вклушителнп и
спвремени метпди на лекуваое сп спвремена терапија и апаратура,
нп се намалија и листите за шекаое за пдредени здравствени услуги.
Истп така, се згплеми пдгпвпрнпста на кпнкретните ЈЗУ и се
стимулираа директприте и дпктприте за птшетнпст и пправдуваое на
срабптенптп. На тпј нашин, се зајакна улпгата на Фпндпт какп
стратещки купуваш на здравствени услуги.
Табела бр. 8 Вкупнп пстварени услуги пп ДСГ вп 2012 гпдина
Вк. денпви
на престпј %

93.901

452.070

37,97%

Прпсешен
ден на
престпј
6,11

18,88%

29.500

207.434

17,42%

5,22

77.321

36,77%

57.807

419.288

35,22%

5,42

16.673

7,93%

16.303

96.765

8,13%

5,80

66

0,03%

70

1.065

0,09%

16,14

2.559

1,22%

29.026

13.980

1,17%

5,46

210.308

100,00%

226.607

1.190.602

100,00%

5,66

Брпј на
слушаи %

Клиники

73.982

35,18%

Клинишки бплници

39.707

Ппщти бплници
Специјални бплници
Психијатриски бплници
Приватни бплници
Вкупнп

ДСГ
тежина

Извпр: ФЗОМ

Вп 2012 гпдина евидентирани се вкупнп 210.308 слушаи и има
згплемуваое пд 1,88% вп пднпс на 2011 гпдина. Тпа се дплжи на
згплемуваоетп на слушаите најмнпгу вп ппщтите бплници и дел вп
клинишките бплници, вп кпи сп дпбиваоетп на нпвата медицинска
ппрема заппшнуваа да се пружаат нпви дппплнителни здравствени
услуги.
Вкупнипт брпј бплнишки денпви на престпј вп бплниците вп 2012
гпдина изнесува 1.190.602 дена, щтп вп пднпс на 2011 гпдина
претставува пад за 0,7%. Истп така, и дплжината на прпсешнипт
престпј на пациентите на наципналнп нивп ппкажува тренд на
ппадаое, пд 6,25 дена вп 2009 гпдина, на 5,9 дена вп 2010 гпдина, на
5,8 дена вп 2011 гпдина, пднпснп на 5,6 дена вп 2012 гпдина.
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Вк. денпви
на престпј

Брпј на
слушаи

ЈЗУ

За првпат вп пваа гпдина, најгплем брпј пд пациентите се лекувани
вп ппщтите бплници, а универзитетските клиники падаат на втпрп
местп. Нп, сепак, ппвеќе пд третина пд вкупнипт брпј денпви на
престпј се дплжи на лекуваоетп вп клиниките, пднпснп:
38 % на клиниките
35,2 % на ппщтите бплници
17,4 % на клинишки бплници
8,1 % на специјалните бплници
1,1 % на приватните специјални бплници
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Најшеста пришина за хпспитализација вп 2012 гпдина се слушаите кпи
спадаат вп ппглавјетп бременпст, радаое и пуерпериум, сп 28,1
илјади слушаи, кај кпи има згплемуваое пд 6%. За разлика пд 2011
гпдина, кпга најшести биле слушаите пд ппглавјетп бплестите на
респиратпрнипт систем, вп 2012 гпдина тие се на втпрп местп сп 27,1
илјади слушаи.
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Табела бр. 9 Најшести слушаи пп групи на дијагнпзи пп МКБ-10 класификацијата
Ппглавја пп МКБ-10
Брпј на слушаи
Вкупнп фактуриран изнпс
класификацијата
2010

2011

2012

2010

Бременпст, радаое и пуерпериум

28.375

26.612

28.199

481.759.005

453.922.560

476.036.420

Бплести на респиратпрнипт систем

28.481

28.449

27.181

466.480.333

461.895.980

440.529.466

Бплести на циркулатпрнипт систем

24.892

26.404

26.960

871.919.003

1.378.767.390

1.361.017.455

Бплести на дигестивнипт систем

21.372

19.581

19.818

462.708.383

482.133.243

491.861.323

Бплести на генитпуринарнипт систем

15.866

17.479

17.771

264.343.170

289.749.915

305.942.491

Фактпри щтп влијаат на здравственипт
статус и кпнтакт сп здравствени услуги

15.318

14.655

16.032

123.444.685

115.651.673

112.184.893

Непплазми

14.913

15.218

15.017

519.128.155

537.801.355

595.562.153

Ппвреди, труеое и пдредени други
ппследици пд надвпрещни пришини

10.872

10.744

11.152

310.113.668

326.633.125

339.686.100

Пдредени спстпјби щтп пптекнуваат
пд перинаталнипт перипд

9.177

8.095

7.734

168.290.168

155.175.475

138.312.339

5.391

5.736

6.155

100.307.025

100.436.245

104.674.640

Пдредени инфективни и паразитски
бплести
Извпр: ФЗОМ

Вп пднпс на вреднпста на услугите, највиспк изнпс вп 2012 гпдина
имаат услугите за бплестите на циркуларнипт систем, пкплу 1,36
милијарди денари, слишнп какп вп 2011 гпдина, кпга биле пкплу 1,37
милијарди денари.
Втпр најгплем фактуриран изнпс имаат услугите сп дијагнпзи пд
групата „непплазми”, пкплу 595 милипни, сп згплемуваое пд 10,8%
вп пднпс на 2011 гпдина. Пптпа следат услугите за бплести на
дигестивнипт систем, „бременпст, радаое и пуерпериум” и бплести
на респиратпрнипт систем за кпи фактуриранипт изнпс изнесува над
440 милипни денари.
Кпмплекснпста, пднпснп case mix индекспт, какп главен ппказател за
слпженпста на пружените услуги на пациентите и пптрпщувашката на
бплнишките ресурси на наципналнп нивп вп 2012 гпдина, изнесува
1,08 (1,13 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.
Пд јавните здравствени устанпви, највиспк case mix индекс има
Универзитетската клиника за хематплпгија (3,44), а најнизпк Ппщтата
бплница Дебар (0,52).
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2011

2012

3

Графикпн 7 Case mix идекс пп здравствени устанпви

0,00

case mix

Power
(case
mix)

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50
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ЗАВПД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПТЕШЕВП
ЗАВПД ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, ЛЕК И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА…
ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БПЛНИЦА ЛЕШПК
ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БПЛНИЦА ЗА БЕЛПДРПБНИ …
ЗАВПД ЗА НЕФРПЛПГИЈА СТРУГА
ЈЗУ ИНСТИТУТИ ЗА БЕЛПДРПБНИ ЗАБПЛУВАОА КАЈ…
ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БПЛНИЦА ЗА ПРТППЕДИЈА И…
ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА БЕЛПДРПБНИ ЗАБПЛУВАОА И…
ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БПЛНИЦА ПП ГИНЕКПЛПГИЈА И…
ГРАДСКА ППШТА БПЛНИЦА 8-МИ СЕПТЕМВРИ
ЈЗУ ППШТА БПЛНИЦА СТРУГА
ЈЗУ ППШТА БПЛНИЦА КУМАНПВП
ЈЗУ ППШТА БПЛНИЦА ГПСТИВАР
ЈЗП ППШТА БПЛНИЦА ВЕЛЕС
ЈЗУ ППШТА БПЛНИЦА ГЕВГЕЛИЈА
ЈЗУ ППШТА БПЛНИЦА ПХРИД
ЈЗУ ППШТА БПЛНИЦА СТРУМИЦА
ЈЗУ ППШТА БПЛНИЦА КАВАДАРЦИ
ЈЗУ ППШТА БПЛНИЦА ПРИЛЕП
ЈЗУ ППШТА БПЛНИЦА КПЧАНИ
ЈЗУ ППШТА БПЛНИЦА ДЕБАР
ЈЗУ ППШТА БПЛНИЦА КИЧЕВП
ЈЗУ КЛИНИЧКА БПЛНИЦА БИТПЛА
ЈЗУ ППШТА БПЛНИЦА ТЕТПВП
ЈЗУ ППШТА БПЛНИЦА ШТИП
КЛИНИКА ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКПНСТРУКТИВНА …
КЛИНИКА ЗА ТПКСИКПЛПГИЈА СКППЈЕ
КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТПЛПГИЈА СКППЈЕ
КЛИНИКА ЗА ЕНДПКРИНПЛПГИЈА СКППЈЕ
КЛИНИКА ЗА ГИНЕКПЛПГИЈА И АКУШЕРСТВП СКППЈЕ
КЛИНИКА ЗА РЕВМАТПЛПГИЈА СКППЈЕ
КЛИНИКА ЗА УВП, НПС И ГРЛП СКППЈЕ
КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БПЛЕСТИ СКППЈЕ
КЛИНИКА ЗА ИФЕКТИВНИ БПЛЕСТИ СКППЈЕ
КЛИНИКА ЗА ПЧНИ БПЛЕСТИ СКППЈE
ЈЗП КЛИНИКА ЗА МАКСИЛПФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА
ИНСТИТУТ ЗА РАДИПТЕРАПИЈА И ПНКПЛПГИЈА
КЛИНИКА ЗА ПУЛМПЛПГИЈА И АЛЕРГПЛПГИЈА
КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА СКППЈЕ
КЛИНИКА ЗА НЕФРПЛПГИЈА
КЛИНИКА ЗА НЕВРПЛПГИЈА СКППЈЕ
ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БПЛНИЦА ПП ХИРУРШКИ…
КЛИНИКА ЗА ГАСТРПЕНТЕРПХЕПАТПЛПГИЈА СКППЈЕ
КЛИНИКА ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА СКППЈЕ
КЛИНИКА ЗА УРПЛПГИЈА
КЛИНИКА ЗА ТПРАКАЛНА И ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА
КЛИНИКА ЗА КАРДИПЛПГИЈА
КЛИНИКА ЗА ТРАУМАТПЛПГИЈА,П…
КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА СКППЈЕ
КЛИНИКА ЗА НЕВРПХИРУРГИЈА СКППЈЕ
КЛИНИКА ЗА ХЕМАТПЛПГИЈА СКППЈЕ

4,00

3

Вп графишкипт приказ за case mix индекспт пп здравствени устанпви
(графикпн 2) не се вклушени ПЗУ бидејќи пп ДСГ ги евидентираат самп
најкпмлексните услуги пд дејнпста на кардипхирургијата и пшната хирургија.
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1.2.3

Бипмедицинскп пптппмпгнатп пплпдуваое
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Сп цел защтита на псигурениците и вп наспка на пппрецизнп
дефинираое на здравствените услуги, вп текпт на 2012 гпдина
направенп е дппплнуваое на нпвите дпгпвпри сп здравствените
устанпви щтп врщат бипмедицинскп пптппмпгнатп пплпдуваое
(БПП). Именп, направенп е дппплнуваое сп кпе е дппрецизиранп
дека здравствените устанпви се дплжни да прават дппплнителна
пбрабптка на биплпщкипт материјал, без дппплнителен паришен
надпместпк пд страна на псигуреникпт, пднпснп пвие испитуваоа се
вклушени вп дефинираната цена пд страна на ФЗПМ.
Вп 2012 гпдина разгледани се вкупнп 1.588 бараоа пд страна на БПП
кпмисијата. Пд нив 890 се нпви бараоа и истите се намалени за 6%
вп сппредба сп претхпдната гпдина. Притпа, издадени се вкупнп 950
ппзитивни и 17 негативни рещенија, а пстанатите се вратени за
дпкпмплетираое на пптребните дпкументи вп спгласнпст сп
Правилникпт.

1.2.4

Дијализа

Вп 19-те здравствени устанпви, каде се изврщува дијализата вп РМ,
вп 2012 гпдина дијализен третман дпбивале вкупнп вп прпсек 1.410
лица - регистар кпј ФЗП за прв пат вп 2010 гпдина гп впсппстави сп
редпвна месешна кпмуникација сп центрите за дијализа.
Пвие лица, спгласнп дпктринарните ставпви на медицинската наука,
дијализа врщат пп три пати неделнп вп времетраеое пд 4 шаса,
пднпснп 13 месешни дијализи пп пациент.
Вп декември 2012 гпдина, најмнпгу пациенти кпи се третираат сп
дијализа, се лекувале вп Универзитетска клиника за нефрплпгија, и
тпа, 264 лица, вп Завпд за нефрплпгија Струга - 210 и вп Железара
151 лица на дијализа.
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, Фпндпт за здравственп псигуруваое 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
испитуваоа, РТГ испитуваоа, вирусни маркери и сл.

17

1.2.5 Правп на медицинска
прпдплженп бплнишкп лекуваое

рехабилитација

какп

Псигуренптп лице мпже да пствари правп на специјализирана
медицинска рехабилитација какп прпдплженп бплнишкп лекуваое сп
рещение на Фпндпт. Пва правп псигурениците мпжат да гп пстварат
вп баоите и специјализирани медицински устанпви за
рехабилитација кпи нудат вакви здравствени услуги и имаат
склушенп дпгпвпр сп Фпндпт.
Табела бр. 10 Брпј на псигуреници кпи пствариле правп на
медицинска рехабилитација
Гпдина

Брпј на псигуреници
5.124

2008

5.144

2009

4.158

2010

4.825

2011

4.629

2012

3.674

Извпр: ФЗОМ

Вп 2012 гпдина, правп на специјализирана медицинска
рехабилитација, какп прпдплженп бплнишкп лекуваое, сп рещение
на ФЗПМ пствариле 3.674 псигурени лица, щтп е за 21% ппмалку вп
пднпс на 2011 гпдина.

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 2012 гпдина сé сп цел унапредуваое на системпт на
пбезбедуваое лекпви за сите псигуреници.
Графикпн 8 Брпј на издадени 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 2012
гпдина, на тпвар на ФЗПМ, вп аптеките се реализирани вкупнп
17.449.128 рецепти за кпи ФЗПМ издвпил средства вп висина пд
1.984.469.138 денари.
Сппред тпа, вп пднпс на 2008 гпдина брпјпт на рецепти бележи раст
пд 69%, а средствата за истите 50%. Вп пднпс на претхпдната 2011
гпдина брпјпт на рецепти е згплемен за пкплу 6,8% щтп приближнп
истипт раст пд претхпдната гпдина, а средствата щтп ФЗПМ ги
издвпјува се згплемени за 4,3%. Ппмалипт прпцент на раст на
средствата вп пднпс на растпт на брпјпт на рецепти се дплжи на
ревидираоетп на референтните цени щтп гп врщи ФЗПМ.
Графикпн 9 Брпј на реализирани рецепти вп ПЗЗ пп АТЦ групи
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Гледајќи гп растпт на лекпвите, мпже да се кпнстатира дека растпт е
распределен вп скпрп сите АТЦ групи. Какп и минатите гпдини и вп
2012 гпдина дпминираат лекпвите за кардипваскуларнипт систем.
Лекпвите пд пваа група, какп и вп изминатите гпдини, бележат
ппстпјан тренд на раст, а вп 2012 гпдина се издадени вкупнп 7,3
милипни лекпви щтп вп сппредба сп претхпдната гпдина е
згплемуваое за 8,5%, а вп пднпс на 2008 гпдина, 83% раст.
На втпрп местп пп брпјпт на реализирани рецепти се лекпвите сп
дејствп на централнипт нервен систем кпи, истп така, имаат знашаен
ппраст вп структурата на вкупнп издадените лекпви пд 13% вп 2008
гпдина на 15,4% вп 2012 гпдина.
За разлика пд претхпдните гпдини, се бележи намалуваое кај
антиинфективните лекпви за системска упптреба, пднпснп истите се
намалени за 1,33% вп сппредба сп 2011 гпдина.
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Графикпн 10 Вкупнп издвпен изнпс за лекпви вп ПЗЗ
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И вп структурата на средствата за лекпви пп групи, какп и вп брпјпт
на рецептите, дпминира групата на лекпви за кардипваскуларнипт
систем. Згплемуваоетп на средствата е распределенп кај најгплем
дел пд лекпвите, нп знашајнп е дека кај некплку групи се забележува
и намалуваое на изнпспт.
Пад на изнпспт се бележи кај групата на антиинфективни лекпви за
системска упптреба за 4,7% щтп гп следи надплнптп движеое на
брпјпт на издадени рецепти. Истп така, знашајнп е намалуваоетп на
средствата пд 20% за групата на антинеппластишни и
имунпмпдулатпрни лекпви (при згплемен брпј на рецепти за 4%) щтп
се дплжи на намалуваоетп на референтните цени на лекпвите, а
пспбенп на намалуваоетп на референтната цена за лекпт сп
генерика мycophenolic acid таблети 250 мг и 500 мг, каде цената е
намалена за пкплу 77%. Пад на изнпспт се бележи и кај групата G за
11%, групата H за 8% и групата P за 7%.
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0

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
крви 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 11 Десет најкпристени лекпви вп ПЗЗ за 2012 гпдина
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Графикпн 12 Десет лекпви за кпи е издвпен најгплем изнпс на
средства вп ПЗЗ за 2012гпд.
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Најкпристен лек вп 2012 гпдина, какп и вп предхпдните гпдини е
лекпт „еnalapril“ сп вкупнп 1,65 милипни реализирани рецепти, щтп
претставува 7,8% ппвеќе вп пднпс на 2011 гпдина. Пвпј лек спада вп
групата кардиплпщки лекпви кпи делуваат на ренин-ангиптензин
системпт. Дпдека, пак, лек за кпј щтп ФЗПМ издвпил најгплем изнпс
на средства претставува лекпт „аtorvastatin“ за кпј вп 2012 гпдина се
издвпени вкупнп 119 милипни денари, щтп претставува 6% пд
вкупнипт изнпс за лекпви и впеднп за истипт се бележи ппраст на
вкупнп исплатенипт изнпс пд 19% вп пднпс на 2011 гпдина. Пвпј лек
спада вп групата на кардиплпщки лекпви кпи гп намалуваат нивптп
на серумски липиди.
Сп цел ппквалитетна здравствена услуга и намалуваое на
издатпците кпи се на тпвар на псигуреникпт, ФЗПМ вп иднина ќе
стави фпкус кпн ппддржуваое на прпекти щтп ќе знашат пбука на
дпктприте за раципналнп препищуваое на лекпви и редпвнп ќе ги
инфпрмира за лекпвите щтп се без дпплата сп цел защтеди на
пациентите.
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Сé сп цел пбезбедуваое на ппдпбра
здравствена услуга на свпите псигуреници,
Фпндпт за здравственп псигуруваое на
Македпнија вп 2012 гпдина заппшна прпект
на фазнп укинуваое на квптите на
аптеките за лекпви дп 2015 гпдина.
Именп, секпја гпдина, Фпндпт ќе
спрпведува фазнп дефинираое на група на
лекпви щтп аптеките дп Фпндпт ќе ги
фактурираат
ппсебнп.
Ппсебнптп
фактурираое на пвие лекпви би знашелп
дека истите нема да бидат вп
дефинираните квпти, пднпснп аптеките
нема да имаат никаквп пгранишуваое за
пптрпщувашката на пвие лекпви.
Укинуваоетп на квптите би ималп пред сé
ппзитивен ефект врз дпстапнпста на
лекпвите за псигурениците, щтп е главната
цел на прпектпт. Сп тпа, Фпндпт излегува
пресрет на здравствените устанпви –
аптеки за нивнп ппефикаснп рабптеое сé
сп цел пбезбедуваое целпсна и навремена
здравствена услуга на свпите псигуреници.

Измени вп ппзитивната листа на лекпви
Вп текпт на 2012 гпдина направени се три
измени и дппплнуваоа на Листата на
лекпви кпи падаат на тпвар на Фпндпт, сп
кпи:

Снабдуваоетп сп лекпви на тпвар на Фпндпт вп здравствените
устанпви на секундарнп и терцијарнп нивп на здравствена защтита
се изврщува директнп пд страна на здравствените устанпви или
Министерствптп за здравствп на РМ преку ппстапки за јавни набавки.
Фпндпт е самп купуваш на здравствените услуги вп шија цена се
вклушени и лекпвите.
За бплнишката здравствена защтита, вп 2012 гпдина сп утврдена
референтна цена има вкупнп 343 лекпви пп генерика сп пдредена
фармацевтска фпрма и јашина пд ппзитивната листа, за разлика пд
2011 гпдина кпга биле вкупнп 328 лекпви пп генерики. Пва
згплемуваое пд приближнп 5% се дплжи на ппследната измена на
Листата на лекпви на тпвар на Фпндпта за лекпвите пд бплнишката
ппзитивна листа каде тпшнп дефинираната јашина на лекпт се
заменува сп кратенката СРЈ - сите регистрирани јашини вп РМ, щтп гп
згплемува избпрпт и кпнкуренцијата на лекпвите сп пшекуван ефект
пд дппплнителнп ппевтинуваое на пдредени лекпви.
Лекпвите пд бплнишката ппзитивна листа се пбезбедуваат преку
здравствените устанпви и нивните цени немаат директен ефект врз
псигурениците.

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 2012 гпдина, се издадени вкупнп 187 илјади ппмагала,
щтп вп пднпс на 2011 гпдина е згплемуваое за пкплу 17 илјади
ппмагала.
Вп најгплем дел се застапени пртппедските ппмагала кпи
дпминираат сп вкупен брпј пд 125 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 20 илјади ппмагала,
дпдека кај пртппедските шевли се забележува намалуваое за пкплу
1,6 илјади ппмагала.
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 дефиниран е Пбразец за кпнзилијарнп
мислеое за лекпви пд ппзитивната
листа,
 дпдадени се нпви фармацевтски
фпрми и јашини кај 16 лекпви пп
генерика пд ппзитивната листа,
 за лекпви пд бплнишката ппзитивна
листа изврщенп е унифицираое на
јашините на лекпвите преку замена на
тпшнп
назнашените
јашини
сп
кратенката СРЈ – сите регистрирани
јашини,
 дпдаден е и нпв шлен вп Листата на
лекпви сп кпј е пвпзмпженп Фпндпт да
надпместува средства за лекпви кпи се
набавени пд странствп, за кпи стпи
кратенката „СРЈ“ самп вп слушај кпга
лекпт има пдпбрение за прпмет вп
Република Македпнија, нп е набавен
пд странствп пп цена ппниска пд
референтната цена на ФЗПМ.
 За препаратите без глутен (млекп и
бращнп) утврдена е максимална
кплишина за пвие препарати кпја за 30
дена третман изнесува дп 30 кг пп
псигуренп лице.
На пвпј нашин Фпндпт и вп текпт на 2012
гпдина успеа да пбезбеди ппвеќе лекпви и
ппгплем избпр на лекпви за пптребите на
свпите псигуреници вп бплнишката
здравствена защтита, щтп треба да
резултира и сп ппзитивни ефекти на
рабптеоетп на здравствените устанпви.

1.3.1 Снабдуваое сп лекпви на тпвар на ФЗПМ на
секундарнп и терцијарнп нивп на здравствена защтита

Пд другите категприи на ппмагала, вп сппредба сп претхпдната
гпдина, забележителнп е намалуваое вп брпјпт на забптехнишки и
забппрптетишки средства пд пкплу 2 илјади ппмагала, дпдека кај
слущните ппмагала се забележува раст за пкплу 2 илјади ппмагала.
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Табела бр. 11 Брпј на издадени ппмагала
Вид на ппмагалп
А Пртппедски ппмагала
1 Прптези
2 Пртппедски средства - пртпзи
3 Инвалидски кплишки
Дпдатпци на инвалидски кплишки
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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

2010

2011

2012

89.087

108.785

107.095

125.657

1.718

1.388

1.335

1.341

17.623

18.127

16.391

15.879

2.827

2.074

1.358

1.488

6.324

3.252

1.545

1.870

12.515

11.241

9.353

7.680

3.462

2.928

2.107

1.290

226

150

51

45

9.369

9.741

9.807

10.408

35.023

59.884

65.148

85.656

16.441

12.962

14.802

14.287

3.486

3.562

3.788

5.480

19

8

15

26

39.374

40.384

44.019

41.651

139

0

0

64

148.533

165.701

169.719

187.165

Извпр: ФЗОМ

Вп текпт на 2012 гпдина вкупните финансиски средства издвпени за
ппмагала се вкупнп 402 милипни денари за пртппедски ппмагала,
щтп вп пднпс на 2011 е ппраст за 6%.
Табела бр. 12 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

Извпр: ФЗОМ

23

2009

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 Фпндпт. 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 400 е намален на 243, дпдека брпјпт на
изврщени лекуваоа е намален пд 274 на 155.

Табела бр. 13 Бараоа за лекуваое вп странствп
2009

2010

2011

2012

Вкупнп бараоа

419

449

400

243

Изврщени лекуваоа
Пдпбрени бараоа за прпдплжуваое на
лекуваоетп или признаваое на дппплнителни
трпщпци за пдпбренптп лекуваое

334

300

274

155

37

42

48

43

27

68

82

38

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
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Намалуваоетп на брпјпт на бараоа се дплжи на ппвеќе фактпри и
мерки щтп беа превземени вп 2012 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 Фпндпт 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.

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.
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Табела бр. 14 Брпј на предмети пп жалби кпи се пднесуваат на лекуваое вп странствп
2009
2010
2011 2012
Брпј на предмети пп жалби кпи се
пднесуваат на лекуваое вп странствп

67

73

33

92

Брпј на предмети рещени какп пснпвани

45

43

26

34

Брпј на предмети рещени какп неспнпвани
Прпцент на предмети рещени какп пснпвани
вп пднпс на вкупнипт брпј предмети

22

30

7

58

67%

59%

79%

37%
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Извпр: ФЗОМ

Веќе ппвеќе гпдини наназад најшести интервенции кпи се лекуваат
вп странствп се пшните и детските кардипхирурщки. Пшните
забплуваоа вп 2012 гпдина се намалени на пплпвина, пднпснп на 55
слушаи вп сппредба сп претхпдната гпдина. Пва е резултат на
дпгпвприте на ФЗПМ сп приватните здравствени устанпви и нпвата
ппрема вп пваа дејнпст вп јавнптп здравствп. Втприте пп
фреквенција, кардиплпщките детски услуги и вп 2012 гпдина се, истп
така, намалени за 23 слушаи.

Табела бр. 15 Најшести видпви забплуваоа кпи се лекувани вп странствп
2009

2010

2011

2012

Пшни
Детски кардипхирурщки
Неврпхирурщки
ПРЛ
Гастрпентерпхепатплпгија
Детска хирургија
Пртппедски
Урплпщки
Пнкплпщки

151
71
42
9
13
4
4
1

157
75
15
10
9
3
3
3

109
71
27
5
10
6
6
7

55
48
11
12
5
2
1
1

8

1

3

2

Пстанати
Вкупнп

31
334

24
300

30
274

18
155

Извпр: ФЗОМ

Псигурениците за лекуваое вп странствп најмнпгу се упатуваат вп
спседните земји, меду кпи, најшестп вп Бугарија каде щтп се
изврщуваат детските кардипхирурщки интервенции.
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.
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Рамкпвни дпгпвпри

Резултатите пд рамкпвните дпгпвпри
веќе вп 2012 гпдина се видливи. Именп
истите успещнп се спрпведуваат вп
пракса и врз пснпва на пвие дпгпвпри,
вп текпт на гпдината изврщени се
вкупнп 10 здравствени услуги
Пбезбедуваоетп на пвие здравствени
услуги вп земјата знаши дппплнителни
средства за дпмащните здравствени
устанпви, намалуваое на девизнипт
пдлив на земјата пп пвпј пснпв и щтп е
најважнп, пбезбедуваое услуги за
псигурениците вп рамките на државата
без да мпраат да патуваат вп странствп.

Земја

2009

2010

2011

2012

Бугарија
129
143
106
49
Србија
52
50
36
25
Русија
38
26
27
0
Хрватска
16
9
11
11
Турција
21
23
23
26
Германија
21
13
17
4
Белгија
15
9
29
16
Слпвенија
5
9
7
6
Австрија
10
1
5
3
Македпнија*
10
Пстанати
27
17
13
5
Вкупнп
334
300
274
155
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

Графикпн 13 Вкупнп исплатен изнпс и прпсешен изнпс за лекуваое
вп странствп
250.000.000
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1.000.000

200.000.000

800.000
150.000.000
600.000
100.000.000
400.000
50.000.000

200.000

0

0
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2011

2012

вкупен изнпс за лекуваое вп странствп
прпсешен изнпс на лекуваое
Извпр: ФЗОМ
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Вп 2011 гпдина, ФЗПМ направи измена
на Правилникпт за лекуваое вп
странствп и склуши рамкпвни дпгпвпри
сп приватните здравствени устанпви.
Пвие активнпсти знашат дека пред
пдпбруваое на еднп лекуваое вп
странствп дпкплку истата здравствена
услуга мпже да се пбезбеди вп
приватните здравствени устанпви и
дпкплку
тие
имаат
пптпищанп
рамкпвни дпгпвпри за лекуваое на
пациенти кпи инаку би се лекувале вп
странствп, здравствена услуга мпже да
им се ппнуди првп ним пред пациентпт
да се упати надвпр пд земјата.

Табела бр. 16 Земји вп кпи најшестп се испраќаат псигурениците на
лекуваое вп странствп

Вкупните средства за лекуваое вп странствп вп 2012 гпдина
изнесуваат 157 милипни денари, щтп е ппниска вреднпст вп пднпс на
2011 гпдина за 18 милипни денари. Притпа, прпсешнипт изнпс за
еднп лекуваое е згплемен за 59%, пднпснп истипт вп 2012 гпдина
изнесува 1 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 на
лекуваое вп странствп, псигурениците се упатуваат самп за
најкпмплицираните здравствени услуги.
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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.

2. ПРАВО НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Вп 2012 гпдина вп редпвна ппстапка, се дпнесени вкупнп 78
рещенија вп прв степен за кпристеое здравствени услуги вп
странствп какп итни слушаи, щтп е ппмалку за 63,4% вп пднпс на 2011
гпдина, кпга се дпнесени 213 рещенија.

1.6

Правп на рефундација на средства

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.
Пд графикпнпт ппдплу, јаснп се забележува дека брпјпт на бараоа за
рефундации кпнтинуиранп ппада.
Графикпн 14 Брпј на бараоа за рефундации
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000

10.000
0
2007

2008

2009

Рефундации за лекпви

2010

Рефундации за материјали

Вп текпт на 2012 гпдина изврщени се пкплу 13 илјади рефундации за
набавени лекпви и 1,5 илјади рефундации за набавени материјали.
Притпа, брпјпт на ппднесени бараоа е знашителнп намален вп пднпс
на 2011 гпдина, и тпа за пкплу 30% кај лекпвите, а за 70% кај
материјалите. 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.
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2011

2012

ФЗПМ верува дека рефундациите и бараоата пд здравствените
устанпви, псигурениците сами да ги набавуваат материјалите и
лекпвите, вп иднина целпснп ќе се искпренат, пднпснп вп спрабптка
сп Министерствптп за здравствп ќе бидат преземени дппплнителни
мерки за да се згплеми пдгпвпрнпста кај здравствените устанпви за
пбезбедуваое на сите пптребни материјали и лекпви.

1.7

Правп на пслпбпдуваое пд плаќаое партиципација

Вп 2012 дпнесени се вкупнп 3.890 рещенија за пслпбпдуваое пд
партиципација щтп вп пднпс на 2011 гпдина е пад за 14,5 % или за
661 рещение.
Брпјпт на бараоа за ппврат на ппвеќе платена партиципација вп 2012
гпдина е 2.874 рещенија, щтп е приближнп истп какп и претхпдната
гпдина.
Табела бр. 17 Брпј на рещенија за пслпбпдуваое пд партиципација
2009
2010

2011

2012

Рещенија за пслпбпдуваое пд партиципација

8.427

4.589

4.551

3890

Бараоа за ппврат на ппвеќе платена партиципација

2.801

3.290

2.841

2874

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,
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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 Фпндпт.
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- Пп прпграмите на Министерствптп за здравствп (крвпдарители и
деца дп 1 гпдищна впзраст);
- Бпрците на НПБ;
- Впени инвалиди и нивните семејства.
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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 2012 гпдина се дпнесени
вкупнп 46.462 рещенија, пд кпи 45.416 рещенија за права пд
здравственп псигуруваое.
Табела бр. 18 Брпј на рещенија пп управна ппстапка
2009

2010

2011

2012

Вкупнп рещенија

49.939

63.181

67.055

46.462

Рещенија за права пд здравственп псигуруваое

36.494

60.903

63.608

45.416

7.445

2.278

/

1.046

Рещенија за пблпг сп придпнес вп приватен сектпр
Извпр: ФЗОМ

1.9
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,
првпстепената лекарска кпмисија на Фпндпт гп упатува псигуреникпт
дп инвалидската кпмисија при Фпндпт за пензискптп и инвалидскптп
псигуруваое (ИПК) за пценуваое на рабптната сппспбнпст.
Вп текпт на 2012 гпдина, лекарските кпмисии на Фпндпт, упатиле 470
oсигуреници за пценуваое на нивната рабптна сппспбнпст кај
кпмисиите на ИПК, пд кпи правп на инвалидска пензија пствариле
156 псигуреници.
Ппдплу вп текстпт, 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 2012 гпдина вп пднпс на 2011 е намален за ппвеќе
пд 4 пати, пд 1.959 на 470, дпдека брпјпт на псигуреници кпи
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пствариле правп е згплемен пд 96 на 156 лица. Сп тпа ушествптп на
лицата кпи пствариле правп на инвалидска пензија вп пднпс на
вкупнп упатените лица вп 2012 гпдина бележи раст вп сппредба сп
2011 гпдина, пд 4,9% на 33,2% щтп претставува згплемуваое за 28,3
прпцентни ппени.
Табела бр. 19 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

1.642

894

1.959

470

111

180

96

156

6,8%

20,1%

4,9%

33,2%

Извпр: ФЗОМ

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) и надпместпк на патни трпщпци при кпристеое на
здравствени услуги.
Табела бр. 20 Брпј на надпместпци за бпледуваое и ппрпдилнп
Вид на надпместпк

2009

2010

2011

2012

Бпледуваоа

20.128

22.297

22.168

13.474

Ппрпдилни

6.805

7.070

7.460

7.600

26.933

29.367

29.628

21.074

Вкупнп
Извпр: ФЗОМ

На ппшетпкпт пд 2012 гпдина беа направени измени на закпнската и
ппдзакпнската регулатива щтп се пднесува на бпледуваоата. Пд
табелата ппгпре се гледа дека пвие мерки придпнеспа брпјпт на
бпледуваоа щтп биле на тпвар на ФЗПМ да се намали вп сппредба
сп претхпдните гпдини.
Пд друга страна, брпјпт на ппрпдилни птсуства гп задржува трендпт
на кпнтинуиран умерен раст пд минатите гпдини.
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2

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.
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Вп 2011 гпдина дадени се вкупнп 13.474 права за бпледуваоа кпи,
сппред закпнските пдредби, се на тпвар на ФЗПМ.
Ппкрај тпа щтп загрижувашкипт тренд дп 2010 гпдина е прекинат,
сите мерки щтп ги презеде ФЗПМ и измената на легислативата
резултираа сп знашаен пад на брпјпт на бпледуваоа.
Гледанп пп категприи, пад се забележува вп сите видпви
бпледуваоа и тпа 445 кај забплуваоата, 28% кај ппвредите на
рабпта и прпфесипналните забплуваоа и 24% кај негата на шлен.
Вп структурата, најгплемп е ушествптп на бпледуваоа (ппради
забплуваоа) кпи ушествуваат сп 71%, дпдека нега на шлен ушествува
сп 23% и ппвредата на рабпта и прпфесипналните забплуваоа сп 6%.
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Табела бр. 21 Брпј на надпместпци за бпледуваое
Вид на бпледуваое

2009

2010

2011

2012

Ппвреда на рабпта и прпфесипнални забплуваоа

1.254

1.216

1.128

817

Забплуваоа

15.495

17.024

16.967

9.562

Нега на шлен

3.379

4.057

4.073

3.095

20.128

22.297

22.168

13.474

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. Интересен е ппдатпкпт дека иакп пвпј
регипн има најгплем брпј врабптени, дпкплку брпјпт на дпделени
права се гледа на 1000 врабптени псигуреници, истипт е еден пд
најниските вп пднпс на пстанатите регипни. Најмал брпј дпделени
права има вп северпистпшнипт регипн кпј претставува и регипн сп
најмал брпј врабптени псигуреници.
Какп и претхпдните две гпдини, така и вп 2012 гпдина најгплема
вреднпст индикатпрпт на бпледуваоа, пп 1.000 врабптени
псигуренции, има вп истпшнипт регипн сп вреднпст пд 32, а пптпа
следуваат Вардарскипт и Пелагпнискипт регипн сп 32 и 31. Најниска
е вреднпста вп Пплпщкипт регипн сп 17.
Табела бр. 22 Бпледуваоа пп регипни

Бпледуваоа

Нега на
шлен

73

821

174

1.068

33.740

32

136

1.216

257

1.609

47.921

34

Југпзападен

50

671

208

929

38.504

24

Југпистпшен

46

839

72

957

36.263

26

Пелагпниски

186

1.254

263

1.703

54.802

31

Пплпщки

28

435

124

587

35.068

17

Северпистпшен

33

488

55

576

26.851

21

Скппски

265

3.838

1.942

6.045

207.886

29

Вкупнп

817

9.562

3.095

13.474

481.077

28

Регипн

Вардарски
Истпшен

31

Брпј на
бпледуваоа
на 1000
врабптени
псигуренци

Ппвреда на
рабпта и
прпфесипнални
забплуваоа

Вкупнп

Брпј на
псигуреници

Измени на регулативата за
бпледуваое
На ппшетпкпт на 2012 гпдина стапија
на сила измените на регулативата щтп
се пднесува на бпледуваоата.
Направени беа следните знашајни
измени:
-

Бидејќи претхпдните ппдатпци се пднесуваат самп на бпледуваоата
щтп се на тпвар на ФЗПМ (кај забплуваоата над 21 ден), акп се
разгледува вкупнипт брпј на издадени бпледуваоа пд матишните
лекари, излегува дека на секпи 1000 врабптени псигуреници 195
кпристеле бпледуваое. Сппредувајќи гп пвпј ппдатпк сп истипт пд
2011 гпдина се забележува дека брпјпт на бпледуваоа е намален, нп
ппдрастишнп е намалуваоетп на бпледуваоата щтп биле на тпвар на
ФЗПМ. Пва е пред сé ппради двете мерки сп кпи се намали изнпспт
на надпместпкпт и се ппмести денпт кпга надпместпкпт пада на тпвар
на ФЗПМ.
Табела бр. 23 Исплатени средства за бпледуваоа
Гпдина

Сп пвие измени, ФЗПМ смета дека
ппважнп
е
псигурениците
вп
Македпнија
да
дпбиваат
најквалитетни здравствени услуги вп
регипнпт, пткплку да дпбиваат
највиспк надпместпк за бпледуваое,
какп щтп е слушај вп мпментпт.

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

Извпр: ФЗОМ

Вп 2012 гпдина, ппради намаленипт брпј на бпледуваоа, намален е
и изнпспт щтп пд страна на ФЗПМ е исплатен за пваа намена.
Расхпдите за бпледуваоа вп 2012 гпдина бележат пад пд 28% или за
скпрп 240 милипни денари. Пвие средства се искпристени за
пбезбедуваое на ппгплем пбем на здравстени услуги и
ппдпбруваое на нивнипт квалитет.

2.2

Надпместпк за ппрпдилнп птсуствп
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-

Се
намали
изнпспт
на
надпместпкпт за бпледуваое пд
85% на 70%. Притпа за малигни
забплуваоа е задржан прпцентпт
пд претхпднп.
И
ппкрај
намалуваоетп,
Македпнија сé ущте се напда меду
земјите сп највиспк изнпс на
надпместпк вп Еврппа.
Се ппшестп денпт пд кпј
бпледуваоетп пада на тпвар на
ФЗПМ, и тпа пд 21 на 31 ден.

На нивп на држава, на секпи 1000 врабптени псигуреници 28
псигуреници кпристеле правп на бпледуваое на тпвар на ФЗПМ, щтп
вп сппредба сп претхпдната 2010 кпга кпефициентпт изнесувал 45
претставува намалуваое за скпрп 17 ппени и се дплжи на
намаленипт брпј бпледуваоа.

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 на
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 се заппшна пвпј
тренд на раст.
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Вп сппредба сп претхпдната 2011 гпдина се забележува ппраст на
вкупнипт брпј ппрпдилни птсуства за 2%. 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. 24 Брпј на надпместпци за ппрпдилнп
2009
Бременпст и ппрпдуваое
Врабптени ппрпдилки

2. ПРАВО НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Вкупнп ппрпдилни

2010

2011

2012

6.532

6.797

7.071

7.225

273

273

389

375

6.805

7.070

7.460

7.600

Извпр: ФЗОМ

Сппред распрпстранетпста на дпделените права, најгплем дел пд
правата вп апсплутен изнпс се дпделени вп Скппскипт регипн и тие
претставуваат 44% пд вкупнипт брпј на ппрпдилните птсуствува вп
државата.
Табела бр. 25 Ппрпдилни надпместпци пп регипни
Регипн

Бременпст и
ппрпдуваое

Врабптени
ппрпдилки

Вкупнп
ппрпдилни

Брпј на жени
врабптени

Вардарски

469

59

528

14.597

36

Истпшен

782

25

807

24.442

33

Југпзападен

576

31

607

15.446

39

Југпистпшен

508

32

540

15.846

34

Пелагпниски

735

53

788

25.021

31

Пплпщки

451

52

503

11.727

43

Северпистпшен

432

17

449

11.421

39

Скппски

3.272

106

3.378

90.271

37

Вкупнп

7.225

375

7.600

208.771

36

Извпр: ФЗОМ

Сппред брпјпт на дпделени права на 1.000 псигуренишки, на нивп на
држава дпделени се 36 права, щтп е еднаквп на кпефициентпт пд
претхпдната гпдина. Највиспка вреднпст на пвпј индикатпр е вп
Пплпщкипт регипн и изнесува 43 и истипт е згплемен вп пднпс на
претхпдната гпдина за 3 ппени и сппдветствува сп виспката стапка на
наталитет вп пвпј регипн. Најниска е стапката вп Пелагпнискипт
регипн каде на секпи 1.000 псигуренишки дпделени се 31 права на
ппрпдилнп птсуствп.
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Брпј на ппрпдилни
на 1000 врабптени
псигуреници жени

Табела бр. 26 Исплатени средства за ппрпдилни

2007

Исплатени
средства за
ппрпдилнп
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

Гпдина

Извпр: ФЗОМ

2. ПРАВО НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

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 2011 гпдина е ппвиспк вп пднпс на 2012 гпдина. Пва се
дплжи на две пришини: еднп 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 вп 2013 гпдина.
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Фпндпт за здравственп псигуруваое секпја гпдина склушува дпгпвпри
сп здравствени устанпви за пбезбедуваое здравствени услуги на
псигурените лица, спгласнп пснпвнипт пакет на здравствени услуги
пд задплжителнптп здравственп псигуруваое.

Какп ппдзакпнската регулатива, така и пстанатите пдлуки и
спдржината на дпгпвприте, за сите здравствени услуги претставуваат
предмет на прегпвпри меду ФЗПМ и засегнатите страни преку
сппдветните кпмпри. Сп цел деталнп да биде ппфатена спдржината
на секпј дпгпвпр, прпцеспт на прегпвпри и средби сп кпмприте
заппшнува некплку месеци пред датумпт за склушуваое на
дпгпвприте.
Сп дпгпвприте се регулирани пднпсите меду Фпндпт 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 вп 2012 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.
Нпвина вп 2012 гпдина беще тпа щтп дпгпвприте сп сите здравствени
устанпви беа склушени на перипд пд девет месеци, пднпснп пд април
дп декември 2012 гпдина. Пваа прпмена беще направена спгласнп
измените на Закпнпт за здравственп псигуруваое сппред кпи
дпгпвпрнипт перипд пд 2013 гпдина се изеднашува на календарска
гпдина.

3. ДОГОВОРИ СО ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ

Секпја гпдина се пбјавува јавен ппвик за склушуваое дпгпвпри сп
сите заинтересирани даватели на здравствени услуги кпи ги
задпвплуваат критериумите спгласнп ппзитивните закпнски прпписи.
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Дпгпвпри сп јавни здравствени устанпви

3. ДОГОВОРИ СО ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ

За 2012 гпдина, Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија,
врз пснпва на пбјавенипт јавен ппвик склуши дпгпвпри сп вкупнп 112
јавни здравствени устанпви (ЈЗУ).
Вп 2012 гпдина дпгпвпрните надпместпци сп јавните здравствени
устанпви, пднпснп вкупната вреднпст на дпгпвприте на јавните
здравствени устанпви е згплемена за пкплу 22 милипни денари вп
пднпс на 2011 гпдина, щтп е ппраст пд 0,2%. Прпсешната вреднпст на
дпгпвприте вп 2012 гпдина изнесува 110 милипни денари пп дпгпвпр
и е на приближнп истп нивп сп 2011 гпдина.
Графикпн 15 Вкупна вреднпст на дпгпвприте (вп милипни денари)

1.250
1.200
1.150
1.100
1.050
1.000
950
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Извпр: ФЗОМ

Пп здравствени устанпви, најгплемп е згплемуваоетп кај
универзитетските клиники пд 176 милипни денари (4%) и кај
институтите пд 115 милипни денари (30%), дпдека намалуваое
ппстпи кај специјалните бплници пд 252 милипни денари (17%) и кај
центрите за јавнп здравје пд 28 милипни (13%).
Табела бр. 27 Дпгпвпрени надпместпци сп ЈЗУ (вп 000 денари)
ЈЗУ

2009

2010

2011

2012

Здравствени дпмпви и здрав. станици

2.181.022

2.115.751

2.082.247

2.076.403

Ппщти и клинишки бплници

3.282.344

3.474.338

3.836.761

3.853.706

Специјални бплници

1.328.186

1.370.877

1.494.319

1.241.759

144.041

129.759

207.092

179.322

3.868.341

3.938.880

4.262.044

4.438.045

206.445

271.993

383.081

498.193

11.010.379

11.301.598

12.265.543

12.287.428

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
Ппдпбрена ликвиднпста на лекарите

Дпгпвпри сп приватни здравствени устанпви

Вп 2012 гпдина Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија
има склушенп вкупнп 3.365 дпгпвпри сп приватни здравствени
устанпви.

Сп нпвите дпгпвпри за 2012 гпдина,
изврщена е измена на нашинпт на кпј щтп
се исплатува капитацијата. Именп,
претхпднп се исплатуваще месешнп
фикснипт дел пд 70% пд капитацијата, а
кварталнп пстанатитпт дел зависнп пд
реализираните
цели.
Спгласнп
дпгпвпренптп сп претставниците на
лекарите, заппшнувајќи сп капитацијата
за месец април, истата се исплатува 100%,
а спгласнп реализираните цели се врщи
успгласуваое на крајпт пд секпј квартал.
На пвпј нашин знашајнп се ппдпбри
ликвиднпста на лекарите.

2.1
2.1.1

Дпгпвпри вп примарна здравствена защтита
Дпгпвпри сп матишни лекари

Вп 2012 гпдина склушени се вкупнп 2.126 дпгпвпри вп примарната
здравствена защтита. Пд нив 1139 се за ппщта медицина, 128 се за
гинекплпгија и 859 се вп пбласта стпматплпгија.

Табела бр. 28 Изнпс за капитација
Ппщти лекари
Гинекплпзи
Стпматплпзи
Вкупнп
Извпр: ФЗОМ

2009
1.775.007.509
126.580.377
455.253.081
2.356.840.967

2010
1.731.305.524
176.433.152
490.495.503
2.398.234.179

2011
1.812.195.587
210.886.535
514.572.356
2.537.654.478

2012
1.890.802.754
231.271.092
510.270.875
2.632.344.720

Вп пднпс на склушените дпгпвпри сп избрани лекари пп регипни, вп
Република Македпнија, најгплем брпј дпгпвпри се склушени вп
Скппскипт регипн, 601 дпгпвпри, щтп претставува 28% пд вкупнп
склушените дпгпвпри вп примарната здравствена защтита.
Табела бр. 29 Распрпстранетпст на склушените дпгпвпри пп регипни вп 2012 гпдина
Ппщта медицина
РЕГИПН

ВАРДАРСКИ

Брпј
на
дпг.

Дпг. на
10.000
псигуреници

Стпматплпгија
Брпј
на
дпг.

Гинекплпгија

Дпг. на
10.000
псигуреници

Вкупнп

Брпј
на
дпг.

Дпг. на
10.000
псигуреници

Брпј
на
дпг.

Дпг. на
10000
псигуреници

91

7,05

75

5,81

9

0,7

175

13,56

ИСТПЧЕН

119

7,85

83

5,48

13

0,86

215

14,18

ЈУГПЗАПАДЕН

102

6,21

99

6,03

15

0,91

216

13,15

ЈУГПИСТПЧЕН

94

6,44

78

5,35

10

0,69

182

12,48

ПЕЛАГПНИСКИ

152

7,41

139

6,78

13

0,63

304

14,82

ППЛПШКИ

157

7,02

98

4,38

12

0,54

267

11,93

91

6,72

65

4,8

10

0,74

166

12,26

333

5,65

222

3,77

46

0,78

601

10,2

1139

6,53

859

4,92

128

0,73

2126

12,19

СЕВЕРПИСТПЧЕН
СКППСКИ
Вкупнп:

3. ДОГОВОРИ СО ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ

Изнпспт за капитација за пва нивп на здравствена защтита се движи
пд 2.357 милипни денари вп 2009 гпдина дп 2.632 милипни денари
вп 2012 гпдина щтп е раст за 12% за 4-гпдищен перипд. Најгплем дел
пд изнпспт се пднесува на ппщтите лекари, пднпснп 1,891 милипни
денари вп 2012 гпдина, щтп е 72% пд вкупната капитација.

Извпр: ФЗОМ
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Сппредувајќи ги сп брпјпт на псигуреници, на секпи 10 илјади
псигуреници склушени се 12,2 дпгпвпри вп примарната здравствена
защтита. Најгплем брпј дпгпвпри се склушени вп Пелагпнискипт
регипн - 14,8 на секпи 10 илјади псигуреници, дпдека најмалку се
склушени вп Скппскипт регипн или 10,2 на секпи 10 илјади
псигуреници.
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Сп пвие 2.126 склушени дпгпвпри пд примарна здравствена защтита,
ФЗПМ пбезбедува услуги пд вкупнп 2.845 лекари на пва нивп. Пд
нив, најгплем дел, пднпснп 1.692, се лекари пп ппщта медицина.
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Табела бр. 30 Вкупен брпј матишни лекари и брпј на лекари
на 1000 псигуреници
Брпј
на
лекари

Брпј на
лекари на
1000
псигуреници

Ппщта медицина

1.692

0,97

Стпматплпгија

1.008

0,58

145

0,17

2.845

1,71

Тип на лекари

Гинекплпгија
Вкупнп
Извпр: ФЗОМ

*ппдатпкпт се пднесува на брпј на гинекплпзи на 1000 псигуреници жени

Ппвиспка капитација кај
гинекплпзите
Пд 2012 гпдина прпменета е
скалата за ппените кај
матишните гинекплпзи. Именп,
секпе нивп на скалата е
ппместенп за 1000 ппени
нагпре.
Ппради
пва
ревидираое на скалата пвие
матишни лекари пстваруваат
ппвиспк изнпс на прихпд пд
капитација.

2.1.2

Дпгпвпри сп аптеки

За издаваое лекпви пд примарната листа на лекпви, ФЗПМ склушува
дпгпвпри сп аптеки. Вп 2012 гпдина, ФЗПМ склуши дпгпвпри сп
вкупнп 733 рабптни единици.
Вп пднпс на претхпдните гпдини, брпјпт на пвие дпгпвпри е знашајнп
згплемен, пднпснп пд 517 аптеки вп 2007 гпдина има згплемуваое
за 216 аптеки, или 41% за перипд пд 6 гпдини. Најгплем брпј
дпгпвпри сп аптеки се склушени вп Скппскипт регипн, и тпа 230
аптеки, дпдека најмалку вп северпистпшнипт и Вардарскипт регипн
пп 56 аптеки.
Табела бр. 31 Брпј на дпгпвпри сп аптеки

Брпј на аптеки

Брпј на аптеки на
10.000
псигуреници

Вардарски

56

4,34

Истпшен

66

4,35

Југпзападен

73

4,45

Југпистпшен

69

4,73

Пелагпниски

106

5,17

Пплпщки

77

3,44

Северпистпшен

56

4,14

Скппски
Вкупнп

230

3,90

733

4,20

Извпр: ФЗОМ

Сппредувајќи сп брпјпт на псигуреници вп Македпнија, на секпи
10.000 псигуреници има пп 4 аптеки, а најгплем брпј на аптеки има
вп Пелагпнискипт регипн - 5,17 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 на месешен изнпс на средства (квпти). Пд вкупнп
предвидените средства за лекпви на рецепт вп 2012 гпдина
искпристени се пкплу 85%.
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Регипн
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2.1.3 Дпгпвпри
за
здравствена защтита

специјалистишкп

кпнсултативна
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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 2012 гпдина вкупнипт брпј дпгпвпри кпи ФЗПМ ги склуши сп ПЗУ
за пвпј вид на здравствена защтита изнесува 452 и е приближнп
кплку и вп 2011 гпдина, щтп се дплжи на дпнесуваоетп на мрежата
на здравствени устанпви, пднпснп впведуваоетп на критериуми
сппред кпи здравствените устанпви мпжат да склушат дпгпвпр сп
задплжителнптп здравственп псигуруваое.
Вп 2012 гпдина ФЗПМ склуши дпгпвпр сп 155 ПЗУ кпи врщат
специјалистишкп
кпнсултативна
здравствена
защтита
вп
медицинските дејнпсти (псвен за стпматплпщка и ЛУ1). Вп истите
здравствени устанпви, услугите ги пбезбедуваат вкупнп 186 тимпви.
Вкупната вреднпст на дпгпвприте вп претхпдните 3 гпдини
(2009,2010,2011) е на приближнп истптп нивп пд пкплу 172 милипни
денари, дпдека вп 2012 гпдина изнпспт на средства за ПЗУ-ата е
згплемен на 198.5 милипни денари, пднпснп се забележува ппраст
за 15%.
Графикпн 16 Брпј на дпгпвпри вп специјалистишкп - кпнсултативна
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Извпр: ФЗОМ
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2012

Без специјалистишка стпматплпгија и лабпратприи (ЛУ1)

Вп 2012 гпдина се склушени дпгпвпри сп вкупнп 191 приватни
здравствени устанпви кпи врщат специјалистишка стпматплпщка
здравствена защтита за вкупнп 240 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 2011 гпдина.
Вкупните средства за специјалистишкп-кпнсултативна стпматплпщка
здравствена защтита за ПЗУ, сп кпи Фпндпт склуши дпгпвпри вп 2012
гпдина, се вп висина пд 267 милипни денари щтп е приближнп
еднаквп на претхпдната гпдина.
Графикпн 17 Брпј на дпгпвпри и вкупни дпгпвпрни надпместпци
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Вп 2012 гпдина склушени се дпгпвпри сп вкупнп 106 лабпратприи кпи
прават анализи пп упат пд матишен лекар (ЛУ1). Брпјпт на
лабпратприи е намален за 5 ПЗУ-а кпи врщат лабпратприски
испитуваоа пп упат пд избран лекар, дпдека средствата наменети за
лабпратприи се згплемени. Именп, пд 95 милипни вп 2010 гпдина,
вп 2011 гпдина за лабпратприи се наменети 128 милипни денари,
дпдека за 2012 гпдина, средствата се вп висина пд 135 милипни
денари.
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Графикпн 18 Брпј на дпгпвпри и дпгпвпрни надпместпци сп
лабпратприи щтп рабптат пп упат пд матишен лекар(ЛУ1)
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Табела бр. 32 Распрпстранетпст на ПЗУ специјалистишкп - кпнсултативна ЗЗ
ДЕРМАТПВЕНЕРПЛП
ГИЈА
ИНТЕРНА
МЕДИЦИНА
МАКСИЛПФАЦИЈАЛН
А ХИРУРГИЈА

3. ДОГОВОРИ СО ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ

2009

1

2

2

1

1

2

1

2

1

3

3

1

11

32

7

14

10

16

13

21

35

23

167

15

26

19

19

43

74

74

106

452

3

1

Извпр: ФЗОМ

Пд вкупнп 452 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. 33 Специјалисти на 10.000 псигуреници
Вкупнп ПЗУ
специјалисти

Регипн

Брпј на
дпгпвпри на
10.000
псигуреници

34

2,63

ИСТПЧЕН

46

3,03

ЈУГПЗАПАДЕН

40

2,44

ЈУГПИСТПЧЕН

37

2,54

ПЕЛАГПНИСКИ

39

1,90

ППЛПШКИ

57

2,55

СЕВЕРПИСТПЧЕН

32

2,36

СКППСКИ

167

2,83

Вкупнп

452

2,59

Извпр: ФЗОМ

Вп сппднпс сп брпјпт на псигуреници, најгплем брпј на
специјалистишки дпгпвпри се склушени вп истпшнипт регипн 3,03 на
секпи 10.000 псигуреници, а најмалку вп Пелагпнискипт пп 1,9 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 2012
гпдина псигурениците, ппмагалата ги набавуваа пд вкупнп 40
пртппедски куќи кпи имаа склушенп дпгпвпр сп ФЗПМ.
Табела бр. 34 Склушени дпгпвпри за пртппедски ппмагала пп
регипни
Регипн

Дпгпвпри сп
пртппедски куќи

ВАРДАРСКИ

6

ИСТПЧЕН

1

ЈУГПЗАПАДЕН

3

ЈУГПИСТПЧЕН

2

ПЕЛАГПНИСКИ

5

ППЛПШКИ

4

СЕВЕРПИСТПЧЕН

3

СКППСКИ

16

Вкупнп:

40
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ВАРДАРСКИ

Извпр: ФЗОМ
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3

Утврдуваое референтни цени

Какп и претхпдните гпдини и вп текпт на 2012 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 Фпндпт, вп текпт на гпдината усвпени се вкупнп
71 нпви цени, а ревидирани се вкупнп 535 ппстпјни цени.
Табела бр. 35 Дпнесени цени вп 2012 гпдина

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

36
10
25

Ревидирани
цени
25
71
368

Вкупнп

71

464
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Вид на цена
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Нпви цени

Извпр: ФЗОМ

3.1
Утврдуваое и ревидираое на референтни цени на
здравствени услуги вп специјалистишкп- кпнсултативната
здравствена защтита
Ппшетпците на системпт за утврдуваое на референтни цени на
ппединешни амбулантски здравствени услуги датира ущте пд 2007
гпдина кпга биле усвпени цени самп за пдредени дејнпсти. Пвпј
прпцес зема ппгплем замав вп текпт на наредните гпдини, пспбенп
вп 2010, 2011 и 2012 гпдина, кпга активнп се направи ревизија на
веќе дпнесените цени и се заппшна сп прпцес на утврдуваое цени за
сите дејнпсти щтп дптпгащ беа евидентирани сппред ценпвникпт на
здравствени услуги на РМ пд 1992 гпдина.
Вп текпт на 2012 ревидирани и дпнесени се вкупнп 36 нпви цени пд
пбласта на нефрплпгија, фармакплпгија, бплести на заби и
ендпдпнтпт и слишнп, а пд веќе дпнесените ревидирани се 71 цени
на здравствени услуги (интернистишката дејнпст, микрпбиплпгија).
Притпа знашајна активнпст кпја ја пбележи 2012 гпдина е тпа щтп
Кпмисијата за утврдуваое на референтни цени пд Фпндпт
фпрмираще рабптна група заеднп сп Здружениетп на микрпбиплпзи
вп Р.Македпнија сп цел целпснп ревидираое на ппстпјните
референтни цени за микрпбиплпщките анализи. Именп, групата
израбпти кпмплетнп нпв ценпвник за микрпбиплпщки,
бактериплпщки и микплпщки анализи, сп префпрмулираое и
прецизнп дефинираое на здравствените услуги, какп и утврдуваое
на сппдветни референтни цени земајќи ја предвид спвремената
технплпгија кпја сé ппвеќе се применува вп македпнскптп здравствп.

Вкупнп
61
81
393
535

Заклушнп сп декември 2012 гпдина, вп упптреба се вкупнп 318
пакети за специјалистишкп кпнсултативна здравствена защтита,
пднпснп вкупнп 1084 референтни цени на здравствени услуги за
специјалистишкп кпнсултативна здравствена защтита вклушувајќи ја и
пстаната бплнишка здравствена защтита (дневна бплница и
стаципнар).

3.2
Утврдуваое и ревидираое на референтни цени на
здравствени услуги вп бплнишка здравствена защтита

Спгласнп тпа, вп текпт на 2012 гпдина вп спрабптка сп здравствените
устанпви, ФЗПМ направи кпрекција на цената на вкупнп 71 ДСГ
услуги. Нпвите цени се базирани на
нпва метпдплпгија на
пдредуваое на цените и истите се базираат на искажаните трпщпци
пд здравствените устанпви вп Македпнија, а врз база на кпмпарација
сп цените пд Хрватска, Слпвенија, Рпманија и Австралија.
Дппплнителнп, сп цел ппдпбруваое на ДСГ системпт вп наспка на
ппквалитетнп евидентираое и фактурираое на бплнишките
здравствени услуги за акутни бплни, ФЗПМ впведе 4 нпви ДСГ групи
вп делпт за кардиплпгија и детска кардипхирургија. Сп пвие ДСГ
групи се пбезбеди ппкриваое на трпщпците за изведуваое на
здравствените услуги вп Република Македпнија, пднпснп се намали
испраќаоетп на псигурениците на Фпндпт на лекуваое вп странствп.
Истп така се впведпа и щест нпви ДСГ групи сп кпи ќе се пвпзмпжи
евидентираое и фактурираое на здравствените услуги при
трансплантација на пргани пд кадаверишни дпнпри.
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Кпмисијата за утврдуваое референтни цени за услуги вп бплнишката
здравствена защтита за акутни слушаи, прпдплжи сп следеое на
трпщпците на здравствените устанпви за изврщените здравствени
услуги и преку целата гпдина интензивнп рабптеще на разгледуваое
на бараоата за прпмена на висината на референтната цена на ДСГ
услугите.
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3.3

Утврдуваое референтни цени на лекпви
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Утврдуваоетп на референтните цени на лекпви пд ппзитивната листа
е транспарентен прпцес и се врщи сппред интернаципнална
кпмпаративна метпдплпгија за цени на лекпви на Фпндпт
кпнтинуиранп пд 2010 гпдина. Се сппредуваат цените на лекпвите вп
нащата држава и вп регипнпт (Србија, Бугарија, Хрватска и
Слпвенија).

Вп 2012 гпдина, Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија
ја направи и третата 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.

Какп резултат на целпкупнипт прпцес, пд вкупнп 377 лекпви пп
генеришкп име пд примарната ппзитивна листа, 277 лекпви се
пбезбедени без дпплата за псигурениците, пднпснп пкплу 73% пд
лекпвите за примарна здравствена защтита, щтп е знашителен
напредпк вп пднпс на 2009 кпга изнесувале пкплу 20%.

Графикпн 19 Сппредба на лекпви пп генерика сп референтна цена
за ПЗЗ, сп и без дпплата
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Пп защтитени имиоа на лекпви, вкупнп 403 лекпви се без дпплата
щтп претставуваат 43% пд вкупнипт брпј на лекпви на ппзитивната
листа. Вп пднпс на лекпвите сп дпплата, најгплем дел се сп
минимална дпплата, пднпснп сп дпплата дп 100 денари се 44% пд
лекпвите. Пд пстанатите лекпви 11% се сп дпплата пд 100 дп 500
денари и минимални 2% се сп дпплата пд над 500 денари.

Графикпн 20 Лекпви пп защтитени имиоа сп дпплата
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1
АНАЛИЗА
ЗА
ЕКПНПМСКП-ФИНАНСИСКПТП
РАБПТЕОЕ НА ФПНДПТ ЗА ЗДРАВСТВЕНП ПСИГУРУВАОЕ
НА МАКЕДПНИЈА ЗА 2012 ГПДИНА

Бучетпт на ФЗПМ за 2012 гпдина, планиран сп утврдуваоетп на
Бучетпт на РМ на ппшетпкпт на гпдината изнесува 22,6 милијарди
денари. Вп текпт на месец јуни изврщен е ребаланс на Бучетпт на РМ
сп щтп е намален планиранипт бучет на ФЗПМ на 22,1 милијарди
денари.
Табела бр. 36 Бучет на ФЗПМ вп 2012 гпдина
Изнпс
Планиран бучет на ппшетпкпт на 2012 гпдина

22.625.000

Планиран бучет сп ребаланс јуни 2012

22.085.000

Реализиран бучет на крај на гпдина

21.436.410

Извпр: ФЗОМ

Реализацијата на крајпт на гпдината изнесува 21,4 милијарди, щтп вп
сппредба сп планиранипт бучет, спгласнп изврщенипт ребаланс,
изнесува 97,06%.
Табела бр. 37 Бучет на ФЗПМ вп пднпс на претхпдната гпдина,
Бучет на РМ и БДП

Гпдина

Вкупни расхпди на ФЗПМ

2007

16.425.000.516

% прпмена на
Бучетпт вп
пднпс на
претхпдната
гпдина
0,89%

2008

19.630.339.319

2009

Бучет на ФЗПМ
какп % пд
Бучетпт на РМ

Бучет на
ФЗПМ какп
% пд БДП

13,98%

4,64%

19,51%

14,00%

4,93%

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%

4. РАБОТЕЊЕ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

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

Извпр. ФЗОМ и Министерствп за финансии
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Анализирајќи гп бучетпт на ФЗПМ вп ппследните 6 гпдини, истипт се
движи пд 16,4 милијарди денари вп 2007 гпдина дп 21,4 милијарди
денари вп 2012 гпдина. Именп, сп исклушпк на 2009 гпдина ппстпи
кпнстантнп згплемуваое на средствата (вп апсплутен изнпс) сп кпи
распплага ФЗПМ. Гпдищнп средствата за наведените щест гпдини,
бележат ппраст пд 835 милипни денари секпја гпдина, или прпсешен
раст пд 4,9% гпдищнп.
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 ппследните гпдини е ппмеду 13,75% и 14,11%. Вп
2012 гпдина прпцентпт е 13,76% и е скпрп на истптп нивп какп и вп
2009 гпдина кпга вреднпста на пвпј ппказател е најниска пд
анализираните гпдини.
Истпвременп, сппредувајќи гп бучетпт на ФЗПМ вп пднпс на БДП,
щтп претставува релевантен индикатпр, ппвтпрнп се кпнстатира
исклушителнп неппвплен тренд, пднпснп ппаќаое на вреднпста на
пвпј индикатпр. Пвпј идникатпр вп 2012 гпдина гп дпстигнува
најјнискптп нивп пд ппследните некплку гпдини пд 4,5%.
Највиспка е вреднпста вп 2008 гпдина пд 4,93% кпга и вп апсплутен
изнпс има знашаен раст на средствата на ФЗПМ, нп и вп сппредба сп
згплеменипт БДП (ппради растпт на екпнпмијата), бучетпт на ФЗПМ
сепак бележи ппгплем ппраст на средствата.

1.2

Ппинакпв приказ на прихпдите на
ФЗПМ

Вп текпт на 2012 гпдина пстварени се прихпди вп вкупен изнпс пд
21.548 милипни денари, пднпснп прпсешен месешен прихпд пд 1,756
милипни денари. Вкупнп пстварените прихпди вп 2012 гпдина, вп
пднпс на 2011 гпдина кпга истите изнесувале 21.104 милипни
денари, се згплемени за 444 милипни денари или за 2,1%.
Планираните прихпди, спгласнп ребаланспт на Бучетпт на РМ, вп
јуни 2011 гпдина изнесуваат 22.085 милипни денари. Реализацијата
на прихпдите вп пднпс на планираните изнесува 97,57%
Најгплемп ушествп вп структурата на прихпдите на ФЗПМ имаа
прихпдите пд придпнеси пд плати сп 54,08%, трансферите пд другите
нивпа на власт сп 43,62% и другите неданпшни прихпди сп 2,3%. Вп
сппредба сп структурата вп 2011 гпдина, се утврдува раст на
ушествптп на трансферите за 0,8 прпцентни ппени.
Графикпн 22 Структура на прихпдите
ДАНПЧНИ
ПРИХПДИ

43,62%

2,3%

54,08%

НЕДАНПЧНИ
ПРИХПДИ
ТРАНСФЕРИ ПД
ДРУГИ НИВПА НА
ВЛАСТ

Извпр: ФЗОМ

На графикпнпт е прикажанп пстваруваоетп на прихпдите пп месеци,
вп 2012 гпдина, заеднп сп пренесенипт вищпк пд 2011 гпдина.
Сппред табелата, какп и вп минатите гпдини, најгплемп пстваруваое
на прихпдите има вп месец декември пд 1.899 милипни денари, а
најниски се прихпдите вп месец јануари пд 1.760 милипни денари
(вклушувајќи гп пренесенипт вищпк на прихпди пд 2011 гпдина вп
изнпс пд 137 милипни денари).
Графикпн 23 Прихпди пп месеци (вп 000 денари)
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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 именуваоетп на
пвие прихпди какп „трансфер“ се
пднесува на извпрпт на средствата, а не
на нивната намена.
- 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.
Истп така, пд 2012 гпдина, ФЗПМ самп
ги администрира ппрпдилните птсуства,
а средствата за нивна исплата ги
надпместува Министерствптп за труд и
спцијална пплитика.
Дпкплку се земе предвид ппгпре
кажанптп, на тпј нашин вп структурата на
прихпдите на ФЗПМ придпнесите би
ушествувале сп 87%, прихпдите за
ппрпдилнп птсуствп 7%, пстанатите
прихпди сп 3% и трансферпт пд Бучетпт
на РМ сп самп 3%.
Графикпн 21 Структура на прихпдите
на ФЗПМ

Прихпди

Извпр: ФЗОМ
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1.2.1

Прихпди пд придпнеси пд плати

4. РАБОТЕЊЕ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Придпнесите вп 2012 гпдина бележат благ ппраст вп сппредба сп
2011 гпдина, пднпснп истите пд 11.170 милипни денари се
згплемени на 11.654 милипни денари или за 4,33%.

Знашеое на нашелптп на сплидарнпст вп
Закпнпт за здравственп псигуруваое
Вп графишкипт приказ ппдплу направена
е симулација за прпсешните трпщпци щтп
еден
нпсител
на
здравственп
псигуруваое гп шини ФЗПМ. Пвпј трпщпк
е сппреден сп прихпдите пд придпнес
щтп ФЗПМ ги дпбива за прпсешен
псигуреник пд секпја категприја.

Графикпн 25 Прихпди пд придпнеси пд плати
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Извпр: ФЗОМ

Вп структурата на придпнесите, најгплемп ушествп сп 9.844 милипни
денари, или пкплу 84%, ушествува придпнеспт пд активнп
врабптените лица. Пп нив, сп пп 6% или 702 милипни и 680
милипни, ушествуваат придпнесите пд дппплнителнипт придпнес и
придпнесите пд изминати гпдини.

Графикпн 26 Структура на придпнесите пд плати
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Пд прикажанптп е јаснп дека првите три
групи псигуреници (кпи изнесуваат
пкплу 50% пд вкупнипт брпј псигуреници
нпсители) предизвикуваат ппгплеми
трпщпци за ФЗПМ вп сппредба сп
прихпдите щтп ФЗПМ ги пстварува пд
придпнеспт за пвие лица. За сметка на
тпа придпнеспт щтп гп плаќаат
врабптените лица е за 15% ппвиспк пд
трпщпкпт щтп истите гп прават на
системпт.

Извпр: ФЗОМ

Табелата јаснп ги презентира пришините
за ппстпјан куспк на средства вп ФЗПМ,
наспрпти пптребите на псигурениците.
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Прпсешнипт месешен прихпд пд придпнес пд сите категприи на
псигуреници вп 2012 гпдина изнесува 1.519 денари пп псигуреник
(нпсител) щтп дпкплку се сппреди сп прпсешната исплатена брутп
плата вп Републиката се дпбива дека ефективната стапка на
придпнес вп 2012 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.

Табела бр. 38 Стапки на придпнес на разлишни категприи
Апсплутен
месешен изнпс
(денари)

Стапка на
придпнес

Пснпвица за пресметка

Активни рабптници

7,30%

брутп плата

Активни земјпделци

7,30%

20% пд прпсешна брутп плата

13%

пензија

5,40%

50% пд прпсешна плата

Псигуреници

Пензипнери
Неврабптени (непсигурени) лица

2.240
460
1.410
850

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 на
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.
Разгледувајќи ја гепграфската структура на прихпдите, ппвеќе пд
пплпвината или 10 милијарди денари се придпнес за псигуреници пд
Скппскипт регипн. Средствата за пстанатите регипни се движат пд
пкплу 870 милипни денари пд северпистпшнипт регипн, дп 1,8
милијарди денари пд Пелагпнискипт регипн.
Графикпн 27 Гепграфска структура на придпнесите
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Ппспшената разлика се дплжи пред се на щаренпликпста на
пснпвиците и стапките за пресметка на придпнеспт щтп се
дефинирани вп Закпнпт за придпнеси пд задплжителнп спцијалнп
псигуруваое.

6.389

5.000
0

придпнес пп псигуреник

прпсешен придпнес

Извпр: ФЗОМ
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Дпкплку уплатените средства се сппредат сп вкупнипт брпј
псигуреници, се дпада дп резултатите презентирани вп графикпнпт
ппгпре. Именп, придпнеспт пп псигуреник е највиспк вп Скппскипт
регипн вп висина пд пкплу 17 илјади денари гпдищнп щтп е за
двпјнп ппвиспк пд прпсешнипт на нивп на цела држава, дпдека
најнизпк придпнес, ФЗПМ дпбива пд псигурениците пд Пплпщкипт
регипн вп висина пд самп 4,8 илјади денари гпдищнп или 45%
ппмалку пд прпсешнипт вп Македпнија.

1.2.2

Трансфери пд други нивпа на власт

Вп пваа категприја на прихпди се вклушени придпнесите за
пдредени категприи псигуреници
кпи утврдените институции
сппред Закпнпт за задплжителни спцијални придпнеси ги уплатуваат
на сметката на ФЗПМ и прихпдите за ппрпдилнптп птсуствп.
Пднпснп, Министерствптп за финансии уплатува придпнес за
неврабптените лица, Фпндпт за пензискп и инвалидскп псигуруваое
за пензипнерите, Министерствптп за здравствп за категпријата
непсигурени лица и Министерствптп за труд за категпријата
кприсници на спцијални права и пд пваа гпдина ги надпместува
средствата за ппрпдилнптп птсуствп. Придпнесите за пвие
псигуреници беа анализирани вп претхпдната тпшка.
Пстанатите ставки пд пваа категприја се пренесенипт вищпк пд
претхпдната гпдина и трансферпт пд Бучетпт на РМ. Пвпј вищпк не
претставува дпбивка на Фпндпт 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 2012 гпдина изнесува
137 милипни денари и истипт е ппвиспк пд 2011 гпдина кпга
изнесувал 122 милипни денари.
Вкупните средства пд Бучетпт на РМ вп 2012 гпдина изнесува 2.036
милипни денари и истите се згплемени за 3,5% вп сппредба сп 2011
гпдина, кпга изнесувале 1.968 милипни денари. Дпдека „шистипт“
трансфер пд бучетпт изнесува 653 милипни денари.

1.2.3
Прихпди пд псигурителните друщтва

Пвие прихпди на ФЗПМ се вклушени вп
групата на други прихпди и за 2012
гпдина изнесуваат 32,3 милипни денари.

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 2012 гпдина изнесува 336 милипни
денари и е ппгплема вп сппредба сп 2011 гпдина за 2.09%.
Прихпдите пд кпнвенции вп 2012 гпдина изнесуваат 75 милипни
денари и бележат згплемуваое за 27,5 милипни денари или 58,5%
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 2012 гпдина се ппмали
за 149 милипни денари или за 64% вп пднпс на 2011 гпдина и
изнесуваат 84 милипни денари.

1.3

Расхпди

Вкупните расхпди на ФЗПМ за 2012 гпдина изнесуваат вкупнп 21.436
милипни денари щтп вп сппредба сп претхпдната гпдина
претставува ппраст за 469 милипни денари. Прпсешните месешни
расхпди вп 2012 гпдина изнесуваат 1.786 милипни денари.
Планираните расхпди, спгласнп ребаланспт на Бучетпт на РМ, вп јуни
2012 гпдина изнесуваат 22.085 милипни денари. Реализацијата на
расхпдите щтп е вп тесна врска сп пстварените прихпди, вп пднпс на
планираните расхпди изнесува 97,06%.
Табела бр. 39 Расхпди на ФЗПМ
Вид на расхпд
Здравствени услуги

2011

2012

Индекс
2012/2011

18.198.641.033

18.936.540.342

104,05%

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

2.299.732.281

2.002.934.411

87,09%

20.498.373.314

20.939.474.753

102,15%

468.744.493

496.934.757

106,01%

Вкупни расхпди на ФЗПМ

20.967.117.807

21.436.409.510

102,24%
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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.

Други неданпшни прихпди

Извпр: ФЗОМ
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Пд генералната ппделба на расхпдите на ФЗПМ на расхпди пд
здравствена дејнпст и псигуруваое и функципнални расхпди на
ФЗПМ, 97,68% ппфаќаат расхпдите за здравствена дејнпст и
псигуруваое, а функципналните расхпди 2,32%. Расхпдите за
здравствена дејнпст и псигуруваое вп 2012 гпдина изнесуваат
вкупнп 20.939 милипни денари щтп вп пднпс на 2011 гпдина е ппраст
за 441 милипни денари или за 2,15%. Најгплемп ушествп вп
згплемуваоетп на пваа ставка имаат расхпдите за здравствени
услуги.
Графикпн 28 Структура на расхпд
2,32%

9,34%

Здравствени
услуги
Надпместпци пд
ФЗПМ
88,34%

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
88,34% или 18.937 милипни денари, щтп вп пднпс на 2011 гпдина е
раст за 4,05%. Расхпдите за надпместпци пд ФЗПМ вп структурата на
расхпди за 2012 гпдина претставуваат 9,34% пд вкупните расхпди
или пкплу 2.003 милипни денари, щтп е намалуваое вп сппредба сп
2011 за 12,9%.
Графикпн 29 Структура на средствата за здравствени услуги вп 2012 гпдина
2,0%

0,4%

0,8%

30,1%
38,1%

примарна здравствена
защтита
специјалистишкпкпнсултативна здравствена
защтита
бплнишка здравствена
защтита
лекуваое вп странствп
пртппедски ппмагала

28,6%
рефундации

Извпр: ФЗОМ
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Најгплемп ушествп вп структура на средства за здравствени услуги
имаат услугите пд бплнишката здравствена защтита сп 38,1%, дпдека
специјалистишкп-кпнсултативната здравствена защтита ушествува сп
28,6% и примарната здравствена защтита сп 30,1%.
Знашајнп ушествп имаат и пртппедските ппмагала щтп ушествуваат сп
2% пд средствата за здравствени услуги и лекуваоетп вп странствп
0,8% и рефундациите щтп ушествуваат сп пп 0,4% .

Графикпн 30 Структура на надпместпците пд ФЗПМ

Надпмест за
бпледуваое

30,59%

Надпмест за патни
трпщпци

68,66%

Надпмест за
ппрпдилнп птсуствп

0,75%
Извпр: ФЗОМ
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Функципнални расхпди на ФЗПМ

Средствата за функципнираое на службата на ФЗПМ се вп висина пд
497 милипни денари и истите претставуваат 2,32% пд вкупните
расхпди вп 2012 гпдина.
Вп структурата, најгплем дел, пд 61.58%, се за плата на врабптените
лица вп ФЗПМ, 24.77% за стпки и услуги неппхпдни за нпрмалнп
функципнираое на службата, 12.82% за капитални расхпди и пкплу
0,83% за субвенции и трансфери.
Сппреден сп изнпспт на
регипнпт и изнпспт сп
инвалидскп псигуруваое
најсппдветна институција
ФЗПМ е релативнп низпк.

средства на фпндпвите за здравствп пд
кпј распплага Фпндпт за пензискп и
(институција кпја пд ппвеќе аспекти е
за сппредба), бучетпт сп кпј распплага
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Вп структурата на надпместпци за 2012 гпдина, најгплемп ушествп
имаат надпместпците за ппрпдилнп птсуствп сп 68,66%, а пд друга
страна, надпместпците за бпледуваое се вп вреднпст пд 30,59%.
Минималнп ушествп имаат надпместпците за патни трпщпци сп
ппмалку пд 1%.
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Графикпн 31 Структура на функципналните расхпди на ФЗПМ
12,82%
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0,83%
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плати и надпместпци
стпки и услуги

24,77%

61,58%

субвенции и
трансфери
капитални расхпди

Извпр: ФЗОМ

2
ТРЕЗПР
НА
ФПНДПТ
ПСИГУРУВАОЕ НА МАКЕДПНИЈА

ЗА

ЗДРАВСТВЕНП

Ппшнувајќи пд 01.01.2011 гпдина Фпндпт за здравственп
псигуруваое на Македпнија гп впведе Трезпрпт, пднпснп стана
ппсебен нпсител на платнипт прпмет (банка) за сите јавни
здравствени устанпви (ЈЗУ).
Впведуваоетп на унифициран, ппврзан, стабилен и транспарентен
систем за следеое и кпнтрпла на плаќаоата вп јавните здравствени
устанпви се наметна какп неппхпдна пптреба заради ефикаснп,
екпнпмишнп и наменскп кпристеое на финансиските средства
пстварени пп пснпв на задплжителнп здравственп псигуруваое.
Ппсле две гпдини пд имплементацијата на пвпј гплем прпект на
ФЗПМ, сп кпј дпби нпва функција (банка – нпсител на платен прпмет
за јавните здравствени устанпви), , сп гпрдпст мпже да се кпнстатира
дека не самп щтп Трезпрпт успещнп се впведе, туку истипт прпдплжи
ппстпјанп да се унапредува и прилагпдува на пптребите на ЈЗУ.
Дпказ за ппдигнуваое на меначерската улпга кај ЈЗУ и ппдпбрп
финансискп планираое и рабптеое е разликата вп висината на
неискпристени средства пд страна на ЈЗУ за 2011 и 2012 гпдина.
Именп, неискпристените средства за 2012 на сметките на ЈЗУ за
средства пд ФЗПМ изнесуваа пкплу 51 милипн денари, щтп е
ппгплема искпристенпст за 30 милипни денари вп пднпс на 2011
каде щтп истите беа на нивп пд 81 милипн.

Вп графикпнпт ппдплу е прикажанп движеоетп на салдата на сите
типпви на сметки на јавните здравствени устанпви вп 2012 гпдина.
Графикпн 32 Преглед на салда на сметки на ЈЗУ вп рамки на ЗТС, 2012 гпдина
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Извпр: ФЗОМ

Пд графикпнпт мпже да се забележи дека најгплемите псцилации вп
салдата на сметките се бележи на сметките за средства пд Фпндпт,
щтп се ппклппува сп месешните транщи на пдпбруваое на
средствата, пднпснп перипдпт за исплата на платите (пд 10-ти дп 15ти вп месецпт) кпи се движат пкплу 580 милипни денари на месешнп
нивп. Истп така, и вп 2012 гпдина прпдплжува трендпт на
акумулираое на салда на сметките за сппствени прихпди. Нп,
најбитен тренд забележан вп 2012 гпдина, наспрпти 2011 гпдина, е
ппдпбрптп искпристуваое на средствата пд Фпндпт, меренп преку
висината на неискпристени средства на крајпт пд гпдината, кпи на
крајпт на 2012 гпдина наспрпти крајпт на 2011 гпдина се намалени за
37%.
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За 2012 гпдина вкупнипт бучет за средства пд Фпндпт за сите 111
јавни здравствени устанпви е вп висина пд 12.216 милипни денари,
дпдека реализацијата изнесува 12.164 милипни денари или
прпцентпт на искпристенпст на пвие средства е 99,57%. Бучетпт на
средствата пд сппствени прихпди беще утврден на нивп пд 2.424
милипни денари, дпдека реализацијата изнесуваще 2.051 милипни
денари. Прпцентпт на искпристенпст на средствата пд сппствени
прихпди изнесува 84,62%. И на крај, третата категптија на средства –
средства пд дпнации за 2012 гпдина имаще планиран бучет вп
висина пд 75 милипни денари, дпдека реализацијата пп пснпв на
пвие средства изнесуваще 33 милипни денари (44,56% на
реализација).
На крајпт на гпдината на сметките на ЈЗУ најгплемп неискпристенп
салдп пстана на сметките за сппствени прихпди или 187 милипни
денари, дпдека на сметките за средства пд Фпндпт неискпристени
средства пстанаа вп изнпс пд 52 милипни денари щтп се пренесени
за кпристеое вп наредната 2013 гпдина, какп и ппмалп салдп на
сметките за дпнации вп изнпс пд 19 милипни денари.
Вп текпт на 2012 гпдина преку Трезпрпт на Фпндпт се реализирани
вкупнп 277.280 трансакции, пднпснп без ппгплеми прпмени и
псцилации вп пднпс на брпјпт на реализирани трансакции вп текпт
на 2011 гпдина, кпга истите изнесуваа 280.158 трансакции.
На крајпт на гпдината, на сметките на ЈЗУ најгплемп неискпристенп
салдп пстана на сметките за сппствени прихпди или 187 милипни
денари, дпдека на сметките за средства пд Фпндпт неискпристени
средства пстанаа вп изнпс пд 52 милипни денари щтп се пренесени
за кпристеое вп наредната 2013 гпдина, какп и ппмалп салдп на
сметките за дпнации вп изнпс пд 19 милипни денари.
Вп текпт на 2012 гпдина преку Трезпрпт на Фпндпт се реализирани
вкупнп 277.280 трансакции, пднпснп без ппгплеми прпмени и
псцилации вп пднпс на брпјпт на реализирани трансакции вп текпт
на 2011 гпдина, кпга истите изнесуваа 280.158 трансакции.

Графикпн 33 Брпј на реализирани трансакции преку Трезпрпт вп 2012 гпдина
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Е-Трезпр
Ппследен и најбитен шекпр за целпсна мпдернизација на трезпрскптп рабптеое Фпндпт гп направи на 8
пктпмври 2012 гпдина сп впведуваоетп на е – трезпр (e-banking), пднпснп електрпнскп ппднесуваое на
налпзите за плаќаое преку web апликација/интернет пд страна на ЈЗУ. Пваа апликација, ппкрај
електрпнскптп ппднесуваое на налпзите за плаќаое, на ЈЗУ ќе им 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.

Сп тпа, ФЗПМ е првата јавна институција вп Македпнија кпја впведе електрпнскп банкарствп, а кпе дпсега
е впведенп вп најгплемипт дел пд банките. Прпценката е дека пваа нпвина ќе пбезбеди защтеди на
системпт пд пкплу 2 милипни денари на гпдищнп нивп.
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ПРАВНИ ППСТАПКИ
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ФЗПМ пред надлежните судпви впди некплку видпви ппстапки и тпа:
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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 2012 гпдина пд страна на ФЗПМ за сите ппгпре наведени пснпви
впдени се вкупнп 1.955 ппстапки. Вкупните ппбаруваоа на ФЗПМ пд
сите ппстапки изнесувале 103,4 милипни денари. Пд судските
ппстапки вп 2012 гпдина се наплатени пкплу 8 милипни денари.
Табела бр. 40 Судски ппстапки
Ппстапки
Стешајни
Ликвидаципни
Тужени пбврзници за неплатен придпнес
Надпмест на щтета пд псигурителни друщтва
Вкупнп

Брпј на
ппстапки
89
170
1681

Ппбаруваое на
ФЗПМ
59.341.432
8.621.921
34.733.842

15

743.879

64.924

1.955

103.441.074

11.389.266

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

Наплатенп
2.508.463
530.889
8.284.990

рпк пд 2 месеци), ФЗПМ ппведува ппстапка за целпсна наплата на
дплгпт и каматата щтп, спгласнп пвпј закпн, се вп мируваое.
Табела бр. 41 Ефект на Закпнпт
дпнесени рещенија

3.096

активирани рещенија

1.113

вкупна вреднпст на дпнесените рещенија

920 милипни денари

вреднпст на активираните рещенија

380 милипни денари

Извпр: ФЗОМ

Вп текпт на 2012 гпдина, ФЗПМ беще вклушен и вп антикризните
мерки щтп ги презеде Владата на РМ, вп делпт на претвпраоетп на
ппбаруваоата на Република Македпнија пп пснпв на јавни давашки
вп траен влпг вп некплку акципнерски друщтва преку дпнесените
закпни за пваа намена (АД ЕМП Пхрид, АД Наум Наумпски Бпрше“
Скппје, Тутунски кпмбинат АД Прилеп и Друщтвптп за прпизвпдствп
на прпизвпди сп ппсебни намени 11 Пктпмври Еурпкпмппзит АД
Прилеп).
Сп пдредбите пд пвие закпни беще уреденп претвпраоетп на
ппбаруваоата на Република Македпнија вп траен влпг пп пднпс на
сите јавни давашки, псвен за придпнесите пд пензискп и инвалидскп
псигуруваое, да се врщи пп пат на птстапуваое без надпместпк.
Пп пвпј пснпв, Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија
свпите ппбаруваоа за неплатени придпнеси за задплжителнп
здравственп псигуруваое сп дпгпвпри, без надпмест ги птстапи на
Владата на РМ. Вкупната вреднпст на пвие ппбаруваоа изнесува 56,5
милипни денари (47,4 милипни кпн АД ЕМП Пхрид и 9,1 кпн 11
Пктпмври Еурпкпмппзит АД Прилеп). Притпа треба да се истакне и
тпа дека ФЗПМ и вп претхпдните гпдини има птстапенп свпи
ппбаруваоа без надпмест на Владата на РМ за неплатени придпнеси
за задплжителнп здравственп псигуруваое сппред Закпнпт за
претвпраое на ппбаруваоата на Република Македпнија пп пснпв на
јавни давашки вп траен влпг вп друщтвата АД ПХИС Скппје, АД ЕМП
Пхрид, Тутунски кпмбинат АД Прилеп и 11 Пктпмври Еурпкпмппзити АД и тпа вп вкупна вреднпст пд 115,2 милипни
денари.

4. РАБОТЕЊЕ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Вп претхпдната мерка се сублимирани резултатите пд пваа
антикризна мерка. Именп, сп закпнпт им беще ставен вп мируваое
дплгпт на вкупнп 3092 пбврзници. Пд нив, вп изминатите 4 гпдини
пбврските за придпнес за здравственп псигуруваое редпвнп ги
ппдмируваа вкупнп 1.983 пбврзници. Спгласнп закпнпт, на крајпт пд
2012 гпдина, ппбаруваоата на ФЗПМ кпн пвие пбврзници вп висина
пд 540 милипни денари беа целпснп птпищани. Кплку за сппредба,
пвпј изнпс е еднакпв на вреднпста на здравствените услуги щтп на
гпдищнп нивп ги пружа Градската ппщта бплница 8-ми септември.

Сппред тпа, прпизлегува дека ФЗПМ врз пснпва на наведените
закпни, дпсега пп пснпв на не уплатени придпнеси за задплжителнп
здравственп псигуруваое, без надпмест, има птстапенп вкупнп 171,8
милипни денари.
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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 Македпнија. Притпа, ФЗПМ
активнп ушествува вп разгпвприте щтп на билатералнп и
мултилатералнп нивп е вклушена Македпнија.
Најзнашајнп вп 2012 гпдина е щтп сп Австрија се успгласи Дпгпвпрпт
за кпристеое на еврппската картишка за здравственп псигуруваое
(EHIC) на теритпријата на Република Македпнија за псигурените лица
на Република Австрија. Дпгпвпрпт е пптпищан вп месец декември
2012 гпдина и истипт се применува пд 2013 гпдина.
Табела бр. 42 Ппбаруваоа и пбврски пп медунарпдни дпгпвпри
(стварни трпщпци)

Табела бр. 43 Ппбаруваоа и пбврски пп медунарпдни дпгпвпри
(стварни трпщпци) пп земји
-

-
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Струшната служба на Фпндпт за здравственп псигуруваое на
Македпнија (ФЗПМ) има 30 ппдрашни служби и една централна
служба. Брпјпт на врабптени вп ФЗПМ вп 2012 гпдина изнесуваще
822 (вп 2011 гпдина изнесувал 862 лица) преку кпи се ппслужуваа
1.744.237 псигуреници, 112 Јавни здравствени устанпви и 3.365
приватни здравствени устанпви низ целата теритприја на Република
Македпнија.
Старпсната, пплпвата и пбразпвната структура на врабптените вп
ФЗПМ е разнплика. Пд една страна , дпминира женската пппулација
сп 76 % , вп вкупнипт брпј на врабптени. Пд друга страна пак,
пбразпвната структура ппкажува дека дпминираат врабптени сп
ниска или средна струшна ппдгптпвка сп пкплу 50%. Вп пднпс на
старпсната структура, ФЗПМ претставува институција вп кпја
препвладуваат врабптени, сп над 40 гпдищна впзраст.
Графикпн 34 Пплпва структура и пбразпвна структура
Вища
3%
Мажи
24%
Жени
76%

ВСС
47 %

ССС и
нижа
50%

4. РАБОТЕЊЕ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Дпбиените средства, какп ппзитивна разлика пп пснпв стварни и
паущални трпщпци вп 2012 гпдина, изнесуваат 74,6 милипни денари,
а вп 2011 гпдина изнесувале 47 милипни денари, при щтп вп 2012
гпдина вп пднпс на 2011 приливпт е згплемен за 27,6 милипни
денари или за пкплу 37%.

Извпр: ФЗОМ
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Графикпн 35 Старпсна структура

67

над
40гпд.
70%

ппд 40
гпд.
30 %

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 Фпндпт ги дава на псигурениците и другите категприи
на кприсници.
Вп таа наспка, вп 2012 гпдина прпдплжи заппшнатипт прпцес на
прпверка на знаеоата на врабптените лица. Вп 2012 гпдина гплем
акцент беще ставен на едукацијата и унапредуваоетп на вещтините
на врабптените. Притпа, најзнашајни беа пбуките за ппстапуваое сп
клиенти и пбуките за ппдпбруваое на инфпрматишките вещтини.
Ппкрај гпресппменатите пбуки, вп 2012 гпдина ппвтпрнп се пдржа
„team building“ и серија на пбуки и за меначерски вещтини на
ракпвпдните структури вп ФЗПМ.

6

ИНФПРМАТИЧКИ СИСТЕМ НА ФПНДПТ

Вп 2012 гпдина, ФЗПМ ја реализираще првата фаза пд
централизацијата на инфпрмаципнипт систем, щтп е еден пд
најзнашајните прпекти на ФЗПМ. Креирани се нпви централни
регистри на псигурени лица, пбврзници, лекари и здравствени
устанпви. Израбптени се нпви спфтверски рещенија за ЗП пријави и
пдјави вп здравственп псигуруваое, притпа кпристејќи ги веб
сервисите за размена на ппдатпци сп Агенцијата за врабптуваое на
Македпнија, Фпндпт за пензискп и инвалидскп псигуруваое на
Македпнија и Управата за јавни прихпди. Псвен тпа, израбптени се
спфтверски рещенија за автпматска кпнтрпла на придпнес,
аплицираое за издаваое на електрпнска здравствена картишка,
избпр на избран лекар и меначираое на прпцеспт на дпгпвараое сп
здравствени устанпви. Сите делпвни прпцеси вп најгплем дел се
автпматизирани, пбезбеден е квалитет и тпшнпст на ппдатпците,
згплемен е квалитетпт и времетп на пбрабптката на ппдатпците вп
ппдрашните служби на Фпндпт. Паралелнп сп пущтаоетп вп
прпдукција на нпвптп спфтверскп рещение пд првата фаза пд
централизација на ИТ системпт на Фпндпт се рабптеще и на
ппдгптвуваое на пстанатите делпвни прпцеси кпи не беа ппфатени

сп пва спфтверскп
сметкпвпдственптп и
ппдрашните служби.

рещение, а
финансискптп

кпи се пднесуваат на
рабптеое на ФЗПМ сп

Вп месец јуни 2012 гпдина е пущтен вп прпдукција сервиспт „Мпе
псигуруваое, мпј дпктпр“ сп кпј на псигурениците им е пвпзмпжена
алатка за прпверка на статуспт на псигуруваое и кпи им се избрани
матишни лекари.

Вп минатата гпдина активнп се пдвиваще прпектпт за електрпнска
здравствена картишка пднпснп беа прибирани и пбрабптувани
бараоата и заппшна дистрибуцијата на картишките. Притпа, веќе се
дистрибуирани пкплу 250 илјади картишки, а вп тек е израбптката на
пстанати 800 илјади картишки. Имајќи ги предвид пвие ппдатпци и
пущтаоетп вп прпдукција на ппрталнптп рещение, спздадена е
сплидна пснпва за ппшетпк на имплементација на електрпнскп
здравствп (е-здравствп) вп Република Македпнија и за кпристеое на
електрпнската здравствена картишка какп медиум за дигиталнп
пптпищуваое на дпкументи и идентификатпр за автпризација, не
самп вп здравственипт систем, туку и ппщирпкп вп ИТ системите на
нивп на владини институции.
Вп текпт на 2012 гпдина, реализирани се ущте некплку
инфпрматишки прпекти щтп се вп наспка на унапредуваое на
рабптата на ФЗПМ, какп: надградба на мрежната инфраструктура и
спфтвер за auditing на ИТ системпт, електрпнска архива и спфтвер
за Help Desk.
Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија, какп спвремена
институција, ги преппзнава и се труди да ги следи глпбалните
трендпви пп пднпс на безбеднпста и защтитата на инфпрмацискипт
систем. Истипт вп целпст е ппсветен на защтита на приватнпста и
интегритетпт на ппдатпците сп кпи дпада вп кпнтакт вп текпт на
свпетп рабптеое.

4. РАБОТЕЊЕ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Вп текпт на 2012 гпдина, имплементиранп е спфтверскп рещение за
впведуваоенипт е-трезпр, за кпј щтп ппдеталнп е пбјаснетп вп делпт
за трезпрскп рабптеое
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КПНТРПЛНА ФУНКЦИЈА НА ФПНДПТ

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 ппшитуваое на
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 2012 гпдина, пд страна на републишките кпнтрплпри и
кпнтрплприте пд ппдрашните служби на ФЗПМ, направени се вкупнп
7.496 кпнтрпли на здравствените устанпви.
Табела бр. 44 Направени кпнтрпли вп 2012 гпдина
Вид на кпнтрпла
Кпнтрпли вп примарна здравствна защтита
Кпнтрпли вп специјалистишкп-кпнсултативна здравсвтена защтита
Кпнтрпли вп бплнишка здравствена защтита

Брпј на изврщени кпнтрпли
4.169
530
81

Кпнтрпли пд пдд. за мпбилна кпнтрпла

266

Кпнтрпли на бпледуваоа

284

Кпнтрпла на аптеки

1371

Финансиски кпнтрпли

795

Вкупнп

7.496

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.
Впведена втпра смена на кпнтрплата на ФЗПМ
Сп цел да се пбезбеди ппдпбра защтита за псигурениците, ФЗПМ прганизираще двпсменскп рабптеое на
кпнтрплата, сп щтп се пбезбди дпстапнпст на псигурениците пд најмалку 12 шаса вп денпт.
Пвпј нашин на пплесна кпмуникација сп псигурениците им пвпзмпжува и вп пппладневните шаспви да
дпбијат пдгпвпр на нивните пращаоа, бараоа и пријави. На пвпј нашин кпнтрплприте, пп дпбиена пријава
и вп втпрата смена вп најкус мпжен рпк ппстаувааат на терен, пднпсп врщат увид вп рабптеоетп на
здравствените устанпви.
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Табела бр. 45 Разгледани предмети пд кпмисијата за пценуваое на
услпви за изрекуваое на дпгпвпрна казна
пд 01.04.2012
ПЕРИПД НА ВАЖЕОЕ НА ДПГПВПРПТ
дп 31.12.2012
735

Брпј на казнети здравствени устанпви
Брпј на раскинати дпгпвпри сп здравствени устанпви
Брпј на неказнети здравствени устанпви
Прпцент на казнети устанпви пд вкупнп кпнтрплирани

340
25
251
4,87%

Извпр: ФЗОМ

За време на важнпста на Дпгпвпрпт пд 01.04.2012-31.12.2012 гпдина
разгледани се вкупнп 735 записници/извещтаи за изврщени
кпнтрпли вп здравствени устанпви кпи имаат склушенп дпгпвпр сп
Фпндпт. Пд нив, на 340 здравствени устанпви им е изрешена
дпгпвпрна казна ппради утврдени неправилнпсти и направени
ппвреди на дпгпвпрните пдредби, а на 25 здравствени устанпви
еднпстранп им е раскинат дпгпвпрпт пд страна на Фпндпт ппради
утврдени неправилнпсти и стпрени ппвреди на дпгпвпрните
пдредби. На 251 здравствена устанпва пак не им е изрешена
дпгпвпрна казна, бидејќи не се најдени неправилнпсти вп нивнптп
рабптеое.
Пд вкупнп направените кпнтрпли на здравствени устанпви вп 2012
гпдина, казнети се самп 4,87% пд устанпвите. Вп сппредба сп
претхпдната гпдина, прпцентпт на казни е намален за 1 прпцентен
ппен, щтп гп пптврдува забележанптп ппдпбруваое на
здравствените устанпви. Притпа, најгплем дел пд неправилнпстите
се сппредни и истите најшестп се кпрегираат сп изрекуваое пппмени
пд кпнтрплприте на ФЗПМ, а не паришни казни.
Табела бр. 46 Изрешени казни
пд 01.04.2010
дп 31.03.2011

пд 01.04.2011
дп 31.03.2012

пд 01.04.2012
дп 31.12.2012

Ппщта медицина и гинекплпгија
Ппщта стпматплпгија
Специјалистишка стпматплпгија
Специјалистишкп-кпнсултативна

88
11
2
1

114
42
2
2

110
23
6
32

Аптеки

50

37

125

Јавни здравствени устанпви

25

75

41

Лабпратприи

1

1

3

Дејнпст
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Брпј на разгледани записници/ извещтаи пд кпнтрпли

Извпр: ФЗОМ
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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 Фпндпт. За
ппстапуваое пп ппднесените пригпвпри на здравствените устанпви,
директпрпт на Фпндпт фпрмира рабптна група кпја ги разгледува
пригпвприте и дпставува извещтај сп предлпг за ппстапуваое.
Вп текпт на 2012 гпдина, примени се вкупнп 146 пригпвпри пд
здравствени устанпви за кпи се дпставени извещтаи дп директпрпт
на Фпндпт сп предлпг за пдлушуваое и тпа:
Табела бр. 47 Ппстапуваое пп пригпвпри за изрешени казни
Разгледани
Пптврдени казни
пригпвпри
Паришни казни
116
92

Преинашени
казни
7

Раскинуваое на дпгпвпри

30

13

10

7

Вкупнп

146

105

27

14

Извпр: ФЗОМ

Пд разгледаните 146 пригпвпри 31 се пд јавни здравствени устанпви,
а 115 пд приватни здравствени устанпви.

8

РАБПТА НА УПРАВНИПТ ПДБПР НА ФПНДПТ

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
Управнипт пдбпр вп 2012 гпдина пдржа 16 седници на кпи
дпнесе 40 правилници и измени на правилници, 152 пдлуки и
измени на пдлуки, 2 прпграми, 2 плана, ја утврди заврщната сметка
на Фпндпт за 2011 гпдина, усвпи гпдищен извещтај за рабптеоетп на
Фпндпт за 2011 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.
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Укинати
казни
17

9

Пстанати активнпсти на ФЗПМ

9.1

Птвпрени „истурени“ щалтери

На пвие щатери пкплу 230 илјади псигуреници, кпи гравитираат вп
пкплните населени места мпже да ги пстваруваат сите права пд
здравственптп псигуруваое, а пкплу 200 приватни здравствени
устанпви и 13.500 фирми да ги изврщуваат пбврските ппврзани сп
ФЗПМ и сп здравственптп псигуруваое.
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

Развпј на трансплантацијата вп Македпнија

Вп тек на 2012 гпдина, ФЗПМ прпдплжи да ја ппттикнува и
ппддржува трансплантацијата т.е пресадуваоетп на пргани и ткива
вп Република Македпнија. Ппттикпт и наспшуваоетп за развиваое на
капацитетите и нивнп искпристуваое за пресадуваое ткива и пргани
пд жив дпнпр на Клиниките вп РМ заппшна преку нивнп вклушуваое
вп услпвните бучети кпи ги креираще ФЗПМ за пваа намена.
ФЗПМ ги пбедини клиниките, невладинипт сектпр и религипзните
институции пд сите кпнфесии вп РМ вп прпмпција на дпнпрствптп и
пресадуваое на пргани и ткива за спасуваое живпти.
Прганизираните јавни трибини и предаваоа беа вп наспка на
пмаспвуваое и дестигматизираое на дпнпрствптп, какп и на
трансплантацијата на ткива и пргани какп прпцес щтп мпра да биде
развиен вп РМ и прифатен какп највиспк хуман шин вп ппщтествптп.
Прпмпција на спасуваоетп живпти, ппдпбруваоетп на квалитетпт на
живееоетп на лицата кпи имаат пптреба пд пресадуваое на ткива и
пргани, а еднпвременп и намалуваоетп на трпщпците за нивнп
лекуваое ппстигна ппзитивни резултати, а придпбивките пд
трансплантацијата на ткива и пргани пд жив дпнпр вп 2012 гпдина
предизвикаа исклушителнп ппзитивен фитбек и прифаќаое вп
јавнпста.
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Сп цел да се приближат услугите на ФЗПМ дп псигурениците,
фирмите и лекарите, вп 2012 гпдина беа птвпрени щалтери на
Ппдрашната служба Скппје вп ппщтината Дпрше Петрпв и вп
населбата Драшевп. На пвпј нашин, псигурениците защтедуваат на
време, нп и се ппщтедуваат пд трпщпци патувајќи дп центарпт на
градпт каде щтп е сместена Ппдрашната служба на ФЗПМ вп Скппје.
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Именп, вп тек на 2012 гпдина беа изврщени вкупнп 57 пресадуваоа
на ткива и пргани вп јавнптп здравствп. Клиниката за детска
хирургија изврщи шетири трансплантации на бубрег кај деца,
Клиниката за урплпгија изврщи 23 трансплантации на бубрег, а
Клиниката за хематплпгија - 30 трансплантации на кпскена срцевина.
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Вп делпт за заппшнуваое сп кадаверишни трансплантации и
дпнпрствп на ткива и пргани пд ппшинат дпнпр, ФЗПМ ја презеде
пдгпвпрнпста да иницира ппщирпка дебата и да ги пбезбеди
пптребните предуслпви за нејзинптп заппшнуваое. Именп, ФЗПМ
ппдгптви Акциски план за развпј на кадаверишна трансплантација на
бубрези вп РМ, вп кпј деталнп беа наведени шекприте щтп треба да
се преземат. Истп тaка, беа ппдгптвени пптребните 13 ппдзакпнски
акти пд Закпнпт за земаое и пресадуваое на делпви пд шoвешкптп
телп заради лекуваое и истите беа презентирани и ставени на
дебата пред јавнпста. Ппкрај тпа, беще усвпена и цена за пвпј вид на
трансплантација вп висина пд 600.000 денари дп 1 милипн вп
зависнпст дп слпженпста на истата.

9.3

Анкета на давателите на здравствени услуги

Какп дел пд валидираоетп на мерките щтп ги презема ФЗПМ, вп
текпт на 2012 гпдина е изврщена анкета кај давателите на
здравствени услуги, пднпснп кај матишните лекари и кај аптеките.
Пваа анкета се пднесуваще на впведенипт нпвипт пешатен пбразец и
придпбивките пд негпвптп впведуваое.
Резултатите пд ппсетите и анкетата вп прдинациите пд примарната
здравствена защтита, ппкажаа дека прпсешнптп време за
прппищуваое на рецепт кај избранипт лекар е намаленп кај 94% пд
испитаниците, а времетп ппминатп на лекар пп псигуреник е
намаленп за 35%.
Пд друга страна, пд анкетираните аптеки, кпнстатиранп е дека
пптребнптп време за пбрабптка и издаваое лек на рецепт е
намаленп кај 72% пд испитаниците, а двпјнп е намален брпјпт на
псигуреници вратени кај избранипт лекар за кпрекција на рецептпт.

9.4

Извещтај на ДЗР за 2010 гпдина

На ппшетпкпт на 2012 гпдина, Државнипт завпд за ревизија гп пбјави
извещтајпт за изврщената ревизија вп ФЗПМ за 2010 гпдина. ФЗПМ е
гпрд на пвпј извещтај затпа щтп е единствената државна институција
вп РМ щтп нема забелещки пд ДЗР за впдеоетп на прпцеспт за јавни
набавки.

Над 80% пд псигурениците задпвплни
пд ФЗПМ
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 2012
гпдина, резултатите ппкажаа дека 81%
пд псигурениците се задпвплни пд
службеникпт щтп ги услужил, 4% не
биле задпвплни, а 15% биле
неутрални.

Графикпн 36 Брпј на преппраки вп извещтаите на ДЗР за Фпндпт пп
гпдини
40
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брпј на преппраки
Извпр: ФЗОМ

За 2010 гпдина, Државнипт ревизпр искажува ппзитивнп ревизпрскп
мислеое, пднпснп мислеое без резерва вп пднпс на успгласенпста
на активнпстите и финансиските трансакции сп релевантната
закпнска регулатива, упатствата и впсппставените пплитики за 2010
гпдина. Сп пва, ФЗПМ кпнешнп прерасна вп институција за пример
какп треба да се креира внатрещен систем на прпцедури и кпнтрпли
за да се пневпзмпжат грещки.

9.5
Спрабптка сп здруженија на пациенти, кпмпри и
пднпси сп јавнпста
И вп 2012 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.
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 дпгпвприте 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
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измената на референтните цени и слишнп. Пваа спрабптка, сп
задпвплствп, ФЗПМ ќе ја прпдплжи и вп иднина.
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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.
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 2012 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.
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