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Записник од работниот состанок на Фондот за здравствено
осигурување
гурување на Македонија со Здружението на приватни
лекари на Македонија
Работниот состанок на Фондот за здравствено осигурување
гурување на Македонија и
Здружението на приватни лекари на Македонија се одржа во Велес на ден
08.06.2011година
година. Состанокот беше координаиран од страна на Директорот на
Фондот
ондот за здравствено осигурување на Македонија, М-р.
М
Маја Парнарџиева
Змејкова и М-р.
М
Виолета Петровска, како и од страна на Претседателот на
Здружението на приватни лекари на Македонија, Д-р.
Д
Лилија Чолакова
Дервишова.
Целта на ваква транспарентна соработка помеѓу ФЗОМ и ЗПЛРМ, која се
случува за прв пат во историјата на постоењето на
а овие две институции е
подобрување на меѓусебната комуникација, брзо и ефикасно решавање на
отворените прашања
праш
како и целосно подигнување на нивото на квалитет на
здравствениот систем во РМ.
На оваа работна средба особено внимание беше посветено на следните теми:

1. Правилни
Правилник за боледувања (во преговори со ФЗОМ, Лекарска
Комора и ЗПЛРМ)
иазработен е новиот првилник за
критериуми за боледувања кој е усогласен и чека одобрување
од УО на ФЗОМ.
ФЗОМ

РОК- ЈУНИ
Правилникот е во завршна фаза.
Потребно е да се допрецизира, т.е. да се разгледаат уште еднаш следниве
критериуми
• Издавање на боледување до 7дена без задолжително постапување по
пропишаните дијагностички критериуми - Обврска на ФЗОМ
• Во Законот за здравствено осигурување го регулира боледувањето за
нега на член од потесно семејство. Боледувањето при нега на член од
потесно семејство состојба дете – родител нема регулатива
регулатива, се јавува
потреба
да се прецизираат критериуми за издравање на ова
боледување - Обврска на ФЗОМ
• За дијагноза
ијагноза Z35.9 дали е потребно Конзилијарно мислење или не – да
се организира средба со Трудова инспекција,
инспекција МТСП, МЗ, ФЗОМ,
Здружение на гинеколози и Стопанска комора ( итно ) – Обврска на
ФЗОМ
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2. Проблеми кои се појавуваат со обврската за задолжително
печатење на рецептите
РОК- ЈУНИ
•

•
•
•

•
•
•

Ќе се направи Упатство за печатени рецепти и условите ќе бидат
дефинирани во истото за тоа кога ќе може наместо принтан да се
користи пишуван рецепт - Обврска на ФЗОМ
Специјалистичките факсимили дали да се запишуваат на позадина на
рецептите - Обврска на ФЗОМ
Во
о каква форма ќе се печатат рецептите за опијатиопијати Обврска на ФЗОМ
Од
д средбите со Одржувачите договорена е можноста,
можноста покрај матичниот
лекар до базите на податоците на осигурениците
те да има достапност и
неговата замена, баркодот на избраниот матичен
матич
лекар ќе има
можност да го чита и неговата замена, како и рачно да се внесуваат
податоците за осигурениците доколку ги нема во базата на податоци на
избраниот матичен лекар.
ЗПЛРМ да достави до ФЗОМ список на селски пунктови
Како се организирани селските амбуланти (пуктови
пуктови) –допис до МЗ –
Обврска на ФЗОМ
Да се корегираат ( апдејтираат) базите на податоци на ВЕБ на ФЗОМ за
специјалистите
ијалистите кои имаат договор со ФЗОМ. – Обврска на ФЗОМ

3. Проблемот со Руралните амбуланти

РОК-ЈУНИ
ЈУНИ
•

•
•

Со укинување на член. 7 од Правилникот за начин на плаќање во
примарна стоматологија на ФЗОМ, укинато е и плаќањето на
руралните стоматолози, со што автоматски е укината и руралноста во
стоматологијата
Критериуми за руралност. Во иднина да се направи споредба со
Австрискиот и Хрватскиот систем за критериуми за руралност
руралност.
Членот 7 од Правилнокот за начин на плаќање на примарна
здравствена заштита, за стимулирање на руралните амбуланти е
укинат пред 2 години, но никогаш не бил ни спроведен
спроведен. Зошто било
така да провери ФЗОМ?
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4. Дежурна
а служба. Здравствените домови да склучат договори
со матичните
мати
лекари и дежурствата на матичните лекари
да им се плаќаат.
плаќа
РОК-ЈУНИ
ЈУНИ
Правата
равата и обрските на ПЗУ и на Зрдравствените домови се
дефинирани во договорите кои тие ги имаат случено со ФЗОМ.
За
а сите меѓусебни односи на двата правни субјекти ( ПЗУ и
Зрдравствен дом ) треба да постои договор помегу нив.
нив
•

•

•

•
•

Во однос на дежурствата потребно е да се напомене дека согласно
член 12 страв 1 точка 18 од Договорот за извршување и плаќање на
здравствени услуги во примарна здравствена заштита обврска на
здравствената установа е да учествува во обезбедување на домашното
лекување итна медицинска помош со дежурство односно приправност
лекување,
во подрачјата
подрачја
каде што нема итна медицинска помош, како и
породување и преглед на педијатар во подрачјата каде што истата не е
организирана
организирана.
Согласно член 22 став 3 врз основа на претходно склучен договор и
надоместок за дежурство утврден од ФЗОМ, ЈЗУ на избраниот матичен
лекар извршените здравствени услуги во став 2 на овој член му ги
надоместува , врз основа на доставена фактура..
Плаќањето се врши согласно Одлука за утврдување на цени за
дежурство остварена приправност и породување во породилиштата на
дежурство,
здравстве
здравствените
домови бр. 02-4352/10 од 04.05.2007 година донесена од
страна на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на
Македонија на седница одржана 04.05.2007 година.
година Во истата се
утврдени шифри и називи на здравствени услуги за извршено ноќно
дежурство
рство, дежурство во недела/празник,
празник остварена дневна и ноќна
приправност и извршени породувања од избран гениколог во
породилиштата на здравствените домови,
домови како и цени за извршените
услуги на лекар и сестра. – ФЗОМ да провери за точна информација
Допис до ЈЗУ за правата и обврските на ПЗУ и ЈЗУ за да се надмине
проблемот со дежурните служби.- Обврска на ФЗОМ
Допис до ПС на ФЗОМ со насоки, чекори и обврски за да се надмине
проблемот со дежурните служби.- Обврска на ФЗОМ

Специјалистичко- консултативни ординации кои имаат
5. Специјалистичко
склучено договор со ФЗОМ, проблеми во врска со буџетот.
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Евентуалната
вентуалната едукација на лекарите која се одвива 2-3 месеци,
создава празен простор на работа на СпецијалистичкоСпецијалистичко консултативни
ординации како и проблем со тоа што се нарушува во буџетот по Вид и
ординации,
обем .
ФЗОМ е запо
запознаен со проблемот дека еден специјалист
спец
интернист на
140.000 популација има ист буџет со интернист на 10.000 популација и
во иднина ќе се размисли за модифицирање на пристапот во
одредување на буџетите.

6. Проблемите кои се појавија со лабараториските услуги.
РОК-ЈУНИ
ЈУНИ
•

•

•

Во договорите од 01.04.2011год. уредено е дека во ПЗУ медицинска
дејност може да обавува само тимот кој има склучено договор со ФЗОМ
(нема
нема можност лабораториите да земаат биомедицински материјал во
ПЗУ )
Во однос на можност и решенија за транспотрт на биомедицински
материјал ЗПЛРМ да се обрати до МЗ и Државен санитарен
инспекторат - Обврска на ФЗОМ да направи допис до МЗ и Државен
санитарен инспекторат - ИТНО
Во однос на ЛУ1. ФЗОМ треба веднаш да направи допис до
лабораториите кои имаат склучено договор со ФЗОМ во РМ дека
упатите од матичните гинеколози се исти со упатите од матичните
лекари . - Обврска на ФЗОМ - ИТНО

7. Проблемите за гинеколозите,
водење на бременост

•
•

партиципациаја ПАП тест,
партиципациаја,

ПЗЗ нема наплата. Прегледот е бесплатен.
2.400денари
денари е капитацијата за 48 месеци што на докторот ќе му биде
исплатена за една пациентка, а трошокот за препорачано писмо е 75
денари само за една пациентка во две години.
години Формулацијата за
планирање на целта е 25% од популацијата на осигурени жени за 1
годинa со неможност да се реализира истата цел на исти пациенти во
наредната 1 година(ПАП тест).
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Водење на бременост, пакет на услуги и протоколи – за ова прашање
ЗПЛРМ треба да побара од МЗ да се формира итерресорна комисија од
МЗ, ЛК, ФЗОМ,
МЗ
ФЗОМ ЗПЛРМ кој ќе работи на овој проблем.
проблем

8. Склучување на договор, Анекс во рок од 5 дена
•

Прифатено е анексите да се изготвуваат во рок од 5 работни дена .
Значи од денот на прием на барањето до денот на експедирање на
анексот или известувањето за соодветна промена од страна на
архивата
рхивата на ФЗОМ не може да поминат повеќе од 5 работни дена.
Горенаведениот рок се однесува само на оние барања кои се
доставени
со
комлетна
документација.
Известувањата
за
комплетирање на документацијата треба да се изготват и испратат од
здравствената установа истиот или најкасно еден ден по прием на
барањето Целокупната постапка од прием на барањето до испраќање
барањето.
до соодеветната подрачна служба не може да биде подолга од 10
работни дена
дена. – Обврска на ФЗОМ

9. Проблеми што се појавија во врска со приватните
приватнит ординации
немаат склучено договор со ФЗОМ (непризнавање на
рецепти упати и боледувања)
рецепти,

•
•
•

Боледувањата важат - според Законот за работни односи
Упатите и рецептите се обрасци на ФЗОМ и доколку Здравствената
установа нема договор со ФЗОМ нема ни можност ни да ги користи
Специјалните болници Филип 2ри и Систина
Систина, одделите кои имаат
склучено договор со ФЗОМ имаат, факсимили и можност да издаваат
рецепти
цепти, упати и боледувања.

10. Скапите леко
лекови да не бидат на товар на матичните
матич
лекари.
Спреј - SYMBIKORT, SEREVENT, SERETIDE, SPIRIVA;
SPIRIVA Таблети ARAVA,MIRAPEKSIN Капсули - AVODART,URSOFALK
ARAVA,MIRAPEKSIN;
РОК-ЈУНИ
ЈУНИ
•

Секторите
торите во ФЗОМ за следниот УО на ФЗОМ,
ФЗОМ да проверат и
елаборираат дали има потреба да се ревидира и менува листа Л од
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договорите со матичните лекари. Од ЗПЛРМ веќе имаме добиено
предлог листа со лекови кои треба да бидат разгледани,
разгледани а потребно е
добеме и предлог листа на лекови од ЛК
Режим на препишување на лекови (Conkor I50 i/ili I10) - ЗПЛРМ
потребно е достави предлог / барање за дополнување на индикацијата
за лекот Bisoprolol (Conkor )
Ревизија на Позитивна листа (проширување) - ЗПЛРМ потребно е
доставa
aи допис до ФЗОМ со забелешки и предлози за корекции на
Позитивна листа
Специјалистите препорачуваат (пропишуваат)
пропишуваат) многу скапи лекови –
допис до ЈЗУ
ЈЗУ- Обврска на ФЗОМ

11. Правилникот
Правилник
за
упатувањето
•

•
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права

на

осигурениците

ќе

го

уреди

Допис да се испрати до ЈЗУ Универзитетски клиники дека е
неопходно да го користат интерклиничкиот упат кога се работи за
дополнителни услуги од друга ЗУ при иста дијагноза за еден болнички
случај, како и кога се работи за трансфер
ер на болнички случај од една на
друга клиника.
клиника –Обврска на ФЗОМ - ИТНО
Допис да се испрати до ЈЗУ Универзитетски клиники дека упатот
трае 30дена , а не само во тековниот месец (пр.
пр. од 25.06- 30.06.2011) –
Обврска на ФЗОМ - ИТНО

12. Пензионери – ЕЗК
•

Во однос на пензионерите и ЕЗК, ЗПЛРМ генерално се согласија дека
преку матичните лекари ќе ги дистрибуираат апликациите за ЕЗК до
пензионерите како и документите пополнети од пензионерите да ги
пензионерите,
вратат до ПС на ФЗОМ. Дистрибуирањето на картичките кога ќе бидат
изготвени ке остане да го изврши ФЗОМ. Дополнително ќе следи
упатство известување и објава од страна на ФЗОМ за спроведување на
упатство,
проектот Електронаска здравствена картичка

13. Обуки во тек на Јуни:
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ФЗОМ ќе организира Обуки за лекови/рецепти, Обука за Правилникот за
ортопедски помагала,
помагала Обука за Правилникот за БПО. Деталите за сите обуки
ЗПЛРМ ќе ги добива редовно преку известувања,
известувања со цел посетеноста да биде
на завидно ниво и достапна до сите заинтересирани страни.
страни
Како заклучок на записникот мора да биде потенцирано дека сите присутни ја
пофалија иницијативата за ваквата средба, се согласија за корисноста од овој
начин на комуникација и истовремено изразија надеж дека ова ќе продолжи и
ќе премине во редовна соработка меѓу ФЗОМ и ЗПЛРМ
Изработил
Луиза Јакимовска

Претседател на ЗПЛРМ
Д-р. Лилија Чолакова Дервишова

Директор
М-р. Маја Парнарџиева Змејкова

Директор
М-р. Виолета Петровска

