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1. ВОВЕ Д
Годината ш то изм ина, стручните тим ови на Фондот за здравствено осигурувањ е напорно работеа
на унапредувањ е на здравствениот систем , се со цел да создадат ш то подобри услови за остварувањ е
на правата на наш ите осигуреници. Новите систем ски реш енија ги носевм е врз основа на тем елни
анализи, странски искуства и во соработка со здруж енијата на пациенти, ком орите и , се разбира, со
здравствените установи на прим арно, секундарно и терцијарно ниво, како даватели на услуги на
наш ите осигуреници.
Меѓу бројните активности ш то ги реализиравм е, во 2010 година успеавм е да донесем е нови
реф ерентни цени на лековите со ш то нам есто дотогаш ните 77 , обезбедивм е 240 лекови без доплата.
Ја олеснивм е постапката за остварувањ е на правото на надом ест за врем е на боледувањ е и
породилно отсуство. Овозм ож ивм е и подобри услови за лекувањ е на бубреж но болните пациенти
склучувајќи договор со приватниот центар за дијализа „Диам ед“со ш то е реш ена децениската агонија
на скопските пациенти на дијализа кои поради деф ицит на м есто беа принудени да патуваат за
дијализа во други градови
Склучивм е нови договори со ш то на наш ите осигуреници им го прош иривм е дијапазонот на
здравствени установи каде ш то м ож ат да се лекуваат на товар на Фондот. Она ш то е од особена
важ ност, склучивм е договор со уш те една здравствена установа за изведувањ е на кардиохирурш ки
интервенции, а донесовм е и нов Правилник за ин-витро со ш то им овозм ож ивм е на наш ите
осигуренички на најправеден м ож ен начин да го остварат правото на ин-витро ф ертилизација. Го
усвоивм е и Правилникот за електронска здравствена картичка.
Горди см е на ф актот ш то за период од 12 м есеци успеавм е да донесем е и изм еним е 157 одлуки и
акти на ФЗОМ, 40 правилници и 35 интерни акти за вработените.
Она ш то, исто така, е од огром но значењ е за нас е ш то годинава ш то изм ина за прв пат во наш ата
држ ава се одрж а Регионален ф орум на ф ондовите за здравство за чија организација добивм е
највисоки оценки од учесниците на овојстручен собир и од јавноста.
Резултатите ш то ги постигнавм е во 2010 година, а ш то Ви ги претставувам е во првиот бројна инф обилтенот за оваа година, за нас претставуваат поттик со уш те поголем елан да работим е и
понатам у и уш те повеќе да им го олесним е патот до остварувањ е на правата на наш ите осигуреници.
Уредувачки одбор
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2. И нф орм ација за работата за 2010 година на Фондот за здравствено
осигурувањ е на Македониј
Македонија

1.1

Јануари 2010 година
-

-

-

-

-

-

-

Ревизија на цените на сите 66
665
5 дијагностички с родни г рупи кодови и воведувањ е на
нови реф еретни цени за ДС Г,
Г (корекциите се направени согласно просечните трош оци на
болниците во Р.Македонија).
Воведувањ е на м ож ност деж урните лекари да пропиш уваат рецепт за листа на лекови од
12 генерики, со ш то за прв пат се воведе осигуреникот да им а 7 дневна здравствена
заш тита. (проект-изработен во соработка со Фарм ацевтската и Лекарската ком ора на
Македонија)
За прв пат склучувањ
с клучувањ е договори со приватни лаборатории и м ож ност осигурениците
со упат да одат во било која лабораторија која им а склучено договор со ФЗОМ, за разлика
од претходно кога осигурениците м ож еа да користат лабораториски услуги сам о во
лабораторијата со која избраниот лекар им а склучено договор.
Поради епидем ија од „свински грип“, се нам али обврската на м атичните лекари за дел од
целите спрем а ФЗОМ.
Направена анализа дека дури 40% од лековите на рецепт се до 5 пати поскапи од другите
реф ерентни зем ји (Словенија, С рбија, Х рватска и Б угарија), како и за прв пат изработена
анализа за споредба на реф ерентните цени со единствените цени, потрош увачката по
генерики, по видови болести со ш то генерлано се констатира дека се неопходни итни
реф орм и на ова поле.
З а прв пат се воведе покривањ е на транспортни трош оци за лицата од руралните
области кои одат на дијализа во центри надвор од нивните ж ивеалиш та (до 2010 год
ваква ком пензација им але за автобуска карта сам о на оние растојание каде ш то им а јавен
превоз).
Зголем увањ е на ДРГ цената за трансплантанција на бубрези од 4,4 пати во однос на
претходната цена, со цел зголем увањ е на бројот на трансплантанции, односно нам алувањ е
на лица на дијализа.
Први извеш таи од новоф орм ираната внатреш ната контрола за целосното работењ е на
подрачни единици на ФЗОМ.
За прв пат донесен годиш ен план за ф инанскиски контроли на ЈЗУ од страна на екс- анте
ф инансиската контрола (денес одделение за буџетска и ф инансиска контрола).
За прв пат, воведен концепт на целосни ф инансиски контроли на ЈЗУ со детален терк на
извеш таји точно деф инирани области на контрола.
Подрш ка на трансф орм ацијата на Воена болница во градска болница ЈЗУ „8-м и септем ври“
во однос на ф орм ирањ е и следењ е на буџетите и остварувањ е на вид и обем на
здравствени услуги и континуирано зголем увањ е на буџетот на оваа установа.
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1.2

Февруари 2010 година
-

-

-

-

1.3

Март 2010 година
-

-

1.4

Воведени пилот пакети за специјалистичко консултативна ЗЗ кои се креација на ФЗОМ
(истиот м одел го презем а Р.Словенија во 2011 година) со цел унапредувањ е и прош ирувањ е
на евиденцијата на здравствени услуги во СК ЗЗ, како и поедноставувањ е на начинот на
ф актурирањ е на здравствени услуги и овозм ож увањ е споредливост и искористувањ е на
добиените податоци за ам булантските прегледи од СК ЗЗ во Р.Македонија.
Олеснувањ е на проц едурата за издавањ е на сини картони на
претходно
неосигурените лица , односно на новата категорија на осигуреници (нам алувањ е на
докум ентација, извод од м вр и сл.)
Воведувањ е на ком плетно нов систем на ц ени на лекови, реф
р еф ерентни цени според
ето
тодологиј
ере
ентни држ ави (Словенија, Х рватска,
ме
тодологија со споредба на ц ени со 4 реф ер
Србија, Б угарија) по прим ерот на зем јите од Европската унија и пош ироко со ш то се
овозм ож ува транспарентност на процесот и м ож ност за преговори со ком паниите.
Изготвено е упатство за начинот на работа на К ом исијата за неправилности на
вработените во ФЗО.
Форм ирана работна група за следењ е и отстранувањ е на неправилностите во работењ ето
на вработените во ФЗОМ.
Донесен е нов Правилник за реф ерентни цени на ортопедски пом агала којја инкорпорира
м етодологијата за споредба на цени со 4 реф ерентни држ ави.

Нов начин на ф актурирањ е за хронично болни лица по третм ан во дневна
болница(дијализа) и кодирањ е по ДСГ м етодологија.
За прв пат донесена транспарентна м етодологија и правилници за утврдувањ е на
квоти за лекови во аптеките каде јасно се утврдени критериум ите за висина на квотите и
во целост е исклучен субјективизм от (проект реализиран заедно со Фарм ацевстка ком ора).
За прв пат донесено упатсво за водењ е на дисциплинска постапка

А прил 2010 година
-

-

Склучени приближ но 4000 договори со ПЗУ и ЈЗУ ш то претставува пораст во однос на 2009
посебно во сегм ентите на ПЗУ специјалистички ординации, ПЗУ аптеки и ПЗУ
лаборатории, со ова се овозм ож ува пош ирок опф ат и достапност на здравствени услуги
(истоврем ено воведени се новини во договорите во однос на истите од 2009 година во
поглед на специјализација за сем ејна м едицина, боледувањ а , ПЗУ аптеки ,квартални и
полугодиш ни порам нувањ а и др).
здрав
дравствен
Форм ирани работни групи за интегриран з
дравствен инф орм атички систем и за
картичка
артичка.. ( Работните групи до крајот на годината одрж аа
електронска здравствена к
артичка
преку 60 состаноци со Министерството за здравство и ф ирм ите задолж ени за изведба на
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-

-

-

-

-

-

1.5

проектите со ш то го понесоа најголем иот товар во обм ислувањ ето, следењ ето и
тестирањ ето на секој од потсистем ите на ИЗИС и ЕЗК )
За прв пат прибирањ е податоци за издавањ е на ф аксим или на лекари вработени во ЈЗУ со
цел правењ е на регистар на лекари во јавното здравство и постепено воведувањ е на
електронската здравствена картичка.
Законот
аконот за здравствено осигурувањ е во однос на поедн
Изм ена на З
по едн оставувањ е на
постапката за остварувањ е на правото на надом ест за врем е на боледувањ е и
породилно отсуство нам есто дотогаш ната пракса на м есечно доставувањ е на
докум ентите (за породилни дури 9 пати доставувањ е на докум ентација). Новина е сам о
едно доставувањ е на актите.
За прв пат е изготвена процедура во ФЗОМ за прием и обработка на докум ентација за
надом ест на боледувањ е и породилно отсуство со ш то се овозм ож ува поедноставувањ е на
адм инистрирањ ето на докум ентацијата за поднесок, зајакната контрола врз
докум ентацијата преку електронско следењ е на искаж аните податоци преку систем от на
УЈП..
им
плем
лем ентац ија на проектот пакети во спе
Ц елосна и
мп
с пециј
пецијалистичко консултативна ЗЗ (
иницијално донесени 159 пакети и дополнети до крајот на годината со добиена вкупна
бројка од 174 пакети). Ова претставува голем проект на ФЗОМ, како и на Лекарската
ком ора и здруж енијата на лекари во Р.Македонија
Донесени нови
нови реф ерентни цени на лекови од листа на лекови кои паѓаат на товар на
ФЗОМ од прим арна листа на лекови. Со новите реф ерентни цени се овозм ож и од
дотогаш ните 77 лекови по генерика без доплата, осигурениците да м ож ат да користат 240
лекови без доплата на рецепт.
Воспоставени редовни средби со здруж енија на пациенти и Сојуз на пензионери (м иним ум
2 пати годиш но)

Мај2010 година
-

-

-

Воведувањ е нови ш иф ри на лекови и прош ирени А ТЦ кодови за лекови од листа на
лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ. Со ова се овозм ож ува електронско следењ е на
лековите преку систем от на ФЗОМ за лековите кои паѓаат на товар на ФЗОМ, како и за
проектите ЕЗК и ИЗИС .
С клучен договор пом еѓу ФЗОМ и приватен ц ентар за дијализа ПЗУ „ДИЈА МЕ Д“
Д со ш то
е реш ена децениската агонија на скопските пациенти на дијализа кои поради деф ицит на
м есто беа принудени да патуваат за дијализа во други градови
Прераспределба на квоти на аптеки по единствена м етодологија за сите ПЗУ аптеки.
Фокус на м енаџм ентот и презем ени активности за надм инувањ е на сите наоди/препораки
од држ авниот завод за ревизија со цел подобрувањ е на работењ ето на ФЗОМ.
Воведени врзани потписи во сите ф инансиски докум енти на ФЗОМ со ш то дополнително е
зајакнат контролниот м еханизам и елим инирањ е на м ож ност за греш ка.
Воспоставено одделение за буџетска и ф инансиска контрола и одделение за
см етководство и трезор согласно законите за здравствено осигурувањ е и за јавна
внатреш на ф инансиска контрола
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-

1.6

Јуни 2010 година
-

-

-

1.7

контролата
та која
За прв пат е донесен П равилник за овластувањ е и начин на работа на контрола
ја врш и ФЗОМ ( изработен во соработка со Лекарската ком ора и други надлеж ни
институции, којво себе инкорпорира 12 технички упатства за врш ењ е на различни типови
на контрола и 11 стандардизирани записници за врш ењ е контроли.)

Македониј
За прв пат во Ма
кедонија одрж ан „Регионален
Регионален ф орум на ф ондовите за здравство“со
здравство
учесници на ф ондови за здравство од 12 држ ави каде ФЗОМ беш е дом аќин на ф орум от во
Охрид.
С клучувањ е на договор м еѓу ФЗОМ и ПЗУ „С ИС ТИНА “ за кардио-васкуларни хирурш ки
интервенции по ДС Г м етодологија( прва приватна болница внесена во ДСГ систем от и
воведена конкуренција во кардио-хирургијата во Р.Македонија со нам алувањ е на цените).
Ревидирани ДСГ реф еренти цени за кардио-васкуларни хирурш ки интервенции.
Прв годиш ен ДС Г ф орум во организација на ФЗОМ за сите учесници чинители на ДСГ
систем от во Р.Македонија.
Презентирани први квартални извеш таи за ДСГ м етодологија и придобивки од истата.
Редовна анализа на праш ањ ата добиени од инф о линиите.
А нализи за ЈЗУ со систем ски проблем и и допис до МЗ за презем ањ е м ерки (законски,
адм инистративни и сл).
Упатсво за подрачните единици за пром ените во постапката и начинот на остварувањ ето
на правата од Законот за здравствено осигурувањ е со прилог обрасци на барањ а.
Донесен Годиш ен извеш тај за работењ ето на ФЗОМ за 2009 година кој е доставен до
Владата и Собранието на Р.Македонија.
Обуки за специјалистички пакети на ЈЗУ, ПЗУ и подрачните единици на ФЗОМ.
За прв пат донесен К одекс на однесувањ е и облекувањ е на вработени во ФЗОМ.
Откриени ф иктивни пациенти во ЈЗУ со контролата на ФЗОМ за ш то е инф орм ирано
Јавното обвинителство на Р.Македонија.

Јули 2010 година
-

-

-

За прв пат потпиш ан Мем орандум за соработка м еѓу ФЗОМ и С ојузот на телесно
инвалидизирани лица, слепи лица и глуви и наглуви лица
процедура
Нов правилник и п
роцедура за ин - витро постапка со почеток од 01.08.2010 со цел
осигуреничките да добијат поквалитетна здравствена услуга и во целост да бидат
инф орм ирани ш то им следува со добиените средства од закононското право.
Нов начин на пресм етка и ф актурирањ е за ам булантска дијализа со цел униф ицирањ е на
начинот на работа на сите ЈЗУ и ПЗУ „Диам ед“ и зајакната контрола врз оваа услуга.
Заради колизија на реф ерентни цени, единствени цени и тендерските постапки за лекови
кои се спрoведуваат во ЈЗУ, дадена е иницијатива до Министерство за здравство за
практична поделба на позитивната листа на прим арна и болничка, во делот на
надлеж ностите за нејзино ф орм ирањ е, како и во делот на нејзиното ф инансирањ е
(ф орм ирана работна група).
Воведувањ е на практика за следењ е на ликвидноста на ФЗОМ пред УО на секоја седница.
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-

1.8

А вгуст 2010 година
-

-

-

-

1.9

Учество во проектот „еднош алтерски систем “ и делегирањ е на лице во Ц ентралниот
регистар на РМ за осигурувањ е на лица при прва регистрација на правен субјект.
Прв полугодиш ен извеш тајод работењ ето на ф инансиската контрола на ФЗОМ.

За прв пат донесен А кционен план за постојано надградувањ е на ДС Г систем от во Р.
Македонија
Спроведувањ е на ДСГ акционениот план за следењ е на одделенијата по болници според
ДСГ м етодологијата.
изработен
н регистар за лица кои се на дијализа во соработка со Здруж ението
За прв пат изработе
„Неф рон“ и ЈЗУ и ПЗУ кои врш ат дијализа.
Воведувањ е на систем на реф ундации за набавка на м едицински потрош ен м атерјал
по набавна цена од осигурениците и кратењ е на износот од ЈЗУ кое го нем ала набавено.
Со ова се елим инира ш тетата која ја трепеа осигурениците и се дисциплинираат ЈЗУ за
набавка на потрош ни м атерјали.
По утврдени неправилности со контрола на ФЗОМ во однос на препиш увањ е и
агала, наодите за злоупотребите се испратени до
издавањ е на ортопедски пом агала
Министерсвото за внатреш ни работи и Јавното обвинителство.
Упатсво за подрачните единици за водењ е на стечајна постапка согласно одредбите на
Законот за стечај и постапка за ликвидација според одредбите на законот за трговски
друш тва.
За прв пат воведени редовни м есечни средби м еѓу раководителите на ПС на ФЗОМ и
претсавници
претсавници од регионалните здравствени ком ори со цел координација и усогласувањ е
во работењ ето на ПЗУ и ФЗО и разгледувањ е на отворени праш ањ а.

С ептем ври 2010 година
-

Укинувањ
Укинувањ е на бандероли за лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ, со ш то се нам али
трош окот и адм инистрацијата кајдобавувачите и ФЗОМ.
Прераспределба на квартални квоти на аптеки-изврш ени корекции согласно
потрош увачката.
За прв пат започнувањ е на активности за ком плетно нова систем атизација на ФЗОМ.
К ом плетно презем
презем ањ е на судски постапки од страна на ПС на ФЗОМ за побарувањ а на
придонес за здравствено осигурувањ е до 31.12.2008 година
ла
а бораториски услуги
услуги,, поради направените анализи за висината на
Нам алени цени на л
чинењ е на овие услуги.
Заврш увањ е на контролата на ЈЗУ по заклучок од Владата на Р.М. за контрола на 20-те
најголем и долж ници - ЈЗУ и Здравствен дом К .Паланка.
К ом плетно предавањ е на предм етите за второстепеност по управна постапка во
дравство
вство.
Министерство за здра
вство
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Октом ври 2010 година
-

-

1.11

Прим ена на европска картичка за здравствено осигурувањ е од осигуреници на К ралството
Х оландија во Р. Македонија
Предлог реф ерентни цени за болничка листа на лекови,(2 ф аза од м етодологијата за
реф ерентни цени).
Електронско евидентирањ е на зам ени на м атични лекари на територија на Р. Македонија
за ИЗИС и потребите на електронската здравствена картичка.
Нова и изм енета w eb страница на ФЗОМ
Воведена второстепеност по договорните казни на ЈЗУ и ПЗУ.
ПЗУ.
Во соработка со Здруж ението на приватни м атични лекари и м атичните лекари во
Р.Македонија, почеток на чистењ е на електронски бази на лица без осигурувањ е (основ 0 пасивни пациенти ) за потребите на воведувањ е на ИЗИС и електронска здравствена
картичка.
Повторена контрола, на 20-те најголем и долж ници ЈЗУ и Здравствен дом К .Паланка со цел
проверка по постапувањ е на препораките од Владата на Р. Македонија.
Воведена работна процедура за управувањ е со докум енти за плаќањ е во централата на
Фондот – согласно со Законот за јавна внатреш на ф инансиска контрола

Ноем ври 2010 година
-

-

-

-

-

-

клучен
Втори““ според ДС Г м етодологија со ш то се
Ск
лучен нов договор со ПЗУ „Филип Втори
овозм ож ува во рам ки на истиот буџет на м есечно ниво да се изврш уваат до 30 операции
повеќе на осигуреници отколку со претходниот договор, поради пониските цени.
Воведувањ е на нова здравствена услуга и цена за дом аш на дијализа со цел за
нам алувањ е на бројот на пациенти кои врш ат дијализа во ЈЗУ и ПЗУ и зголем увањ е на
работоспособноста на лицата и нивниот ком одитет.
Нови ДСГ цени за операција на катаракта со ФА К О м етода со цел овозм ож увањ е на
рентабилно работењ е и воведувањ е на оваа здравствена услуга во јавното здравство.
Прв инф о билтен на ФЗОМ нам енет за стручната јавност ш то овозм ож ува стручно
приближ увањ е до работата на ФЗОМ и обработува актуелни тем и кои се од значењ е на
ФЗОМ.
Донесени два правилника за трезорско работењ е на ЈЗУ и спроведени обуки на ЈЗУ и ПС
на ФЗОМ.
Изработен н ов начин на ф актурирањ е на прим арните и превентивните услуги на
здравствени
дравствените
те дом
дом ови – пакети по тим , со ш то се поедноставува евиденцијата,
ф актурирањ ето и реално се вреднува услугата.
Редовна ш естм есечна средба со здруж енијата на пациенти и Сојузот на пензионери.
За прв пат донесен кодекс за однесувањ е на контролорите/инспектори на ФЗОМ, со цел
следењ е, пријавувањ е и санкционирањ е на контролорите кои ги злоупотребуваат своите
овластувањ а.
За прв пат донесени упатства за адм инистрирањ е на лекарски ком исии на ФЗОМ, со цел
изедначувањ е на работењ ето на сите ком исии, воведувањ е контролни м еханизм и за
м иним изирањ е на пропустите.
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За прв пат изработен деловен процес за избор на лекар, деф инирањ е на процеси и
одговорности на вработените лица во подрачните служ би на ФЗОМ при прием и
обработка на на ИЛ-1 обрасците.
Изработка на С тратеш ки план на ФЗОМ 2010-2015 година.
Изработена и нф орм ац ија за контролите на сите рурални ПЗУ и анализи од политиката
за руралност со предлог м ерки доставена до Управниот одбор на ФЗОМ.
Започнувањ е на ф инансиска контрола на втората група на 20 ЈЗУ најголем и долж ници.
За прв пат донесено упатсво за водењ е на диспциплинска постапка во ФЗОМ.

Декем ври 2010 година
-

-

-

-

-

Отворен оглас за прибирањ е на понуди за склучувањ е на договори во 2011 година со
даватели на здравствени услуги
Повторна обука за трезорско работењ е на ЈЗУ и ПС на ФЗОМ
Повторна обука за специјалистички пакети.
Инф о билтен бр.2 на ФЗОМ нам енет за стручната јавност
Воведувањ е на терцијарната дејност во купувањ е на здравствени услуги од страна на
ФЗОМ (ТЕРЦ ИЈА Р) со ш то би довело до дистинкција на цените на ДСГ кодови добиени од
болници и клиники (зголем увањ е на буџетот на клиники во делот за акутно болни
хоспитализирани лица според ДС Г м етодологија)
Нови предлог реф ерентни цени на лекови за 7 генерики т.е 16 лекови по заш титени им ињ а
.
Прва средба со Сојуз на стопански ком ори – групација за здравство со цел воспоставувањ е
на редовна ком уникација и заедничко надм инувањ е на проблем ите, односно
поедноставувањ е на постапките со приватните ЗУ.
За полесно и транспарентно утврдувањ е и изм енувањ е на позитивната листа, по
иницијатива на ФЗОМ во тек е изработка на Правилник за изработувањ е на позитивната
листа, ш то во реф ерентните зем ји се прим енува повеќе години наназад
За прв пат е спроведена аноним на анкета во секоја подрачна единица во ФЗОМ - за да се
воочат недостатоците и деф инираат идните приоритети на ФЗОМ (обуки, работни услови,
м енаџерски тим ови, итн)
Изработка на легитим ации нам енети за сите лица кои врш ат контрола
(контролори/инспектори на ФЗОМ)
Почеток на централизација на инф орм атичкиот систем на ФЗОМ
Донесен е Правилник за електронска
електронска здравствена картичка
картичка со цел да се започне со
печатењ ето на картичките.
Иницијатива за нам алувањ е на адм инистрирањ е на докум енти на лица осигурени како
зем јоделци во соработка со УЈП, чија реализација се планира за ф евруари 2011 год..
За прв пат интегрирањ е на сите реф ерентни цени на здравствени услуги и ортопедски
пом агала и објава на w eb страницата на ФЗОМ.
К орекција на позитивната листа на лекови во реж им от на препиш увањ е по барањ е на
Лекарската ком ора и отстранувањ е на технички греш ки во позитивната листа за 3
генерики, со цел поедноставувањ е на издавањ ето на основните лекови за осигурениците.
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Поддрш
презем
Поддрш ка во пре
зем ањ е на набавката на инсулините од ЈЗУ (односно од ф инансиска
обврска на ФЗО) и воведувањ е централизирана постапка за набавка и дистрибуција како
и презем ањ е на целосните трош оци за инсулини од страна на МЗ.
Поддрш ка на трансф орм ација на К линиката за трансф узиологија за набавка на
коагулациони ф актори и воведувањ е на централизирана набавка и дистрибуција од
К линиката.
Донесено упатство за начинот и роковите за врш ењ е на попис во ФЗОМ
Донесено упатство за начин и постапка за расходувањ е на неупотребливи работи во
ФЗОМ
За прв пат донесено Упатство за користењ е служ бени телеф они.
За прв пат донесено Упатство за користењ е служ бени возила.
Изм ена на процедурата за управувањ е со докум енти за плаќањ е во ФЗОМ.
Воведена опш та работна процедура за управувањ е со докум енти за плаќањ е во
подрачните единици на Фондот за здравствено осигурувањ е на Македонија согласно
Законот за јавна внатреш на ф инансиска контрола.
С клучен договор за евидентирањ е и следењ е на побарувањ а м еѓу:ФЗОМ, УЈП, ПИОМ и
А ВРМ –со цел добивањ е на инф орм ации за наплатените придонеси.
Подготвен е пречистен текст на Законот за здравствено осгурувањ е, кој преку МЗ е
доставен до законодавно правната ком исија на Собранието на Р.Македонија за
објавувањ е.
Изработени се неоф ицијални пречистени верзии на сите правилници на Фондот кои се во
сила и истите се во процедура на ставањ е на w eb страницата на ФЗО.
Донесени се две упатства за трезорско работењ е и објавени во Служ бен весник.
Донесена е процедура за подрачните единици за пониш тувањ е на непополнети (бланко)
сини картони.
Донесен е нов Правилник за ортопедски пом агала (во соработка со здравствените
разботници, но и засегнатите здруж енија), со зајакнати контролни м еханизм и, чија
прим ена се очекува во првиот квартал на 2011 год.

К онтролата на ФЗОМ изврш и 9977
9977 контроли на ПЗУ и ЈЗУ од кои 7456 контроли на
превентивните цели од ПЗЗ како и 25 21 контроли на ПЗУ и ЈЗУ по претставки на осигуреници,
договорни обврски и боледувањ а a за откриените неправилности се санкционирани 194
здравствени установи со парична договорна казна и 33 еднострано раскинати договори.
договори
Ц елокупното работењ е на ФЗОМ во 2010 година придонесе да се изм енат и донесат нови 157
одлуки и акти на ФЗОМ како и изм енувањ е и донесувањ е на 40 правилници на ФЗОМ и
донесувањ е на 35 интерни акти за вработените.
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