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Дата: 15.05.2012 

 
СООПШТЕНИЕ 

 

Од извршените контроли на Сектор контрола при ФЗОМ 
 

  Вп изминатипт перипд Сектпрпт Кпнтрпла на ФЗОМ кпнстатираше пдредени неправилнпсти вп 
рабптеоетп на теритприја ппдрачните служби на ФЗОМ, здравствените устанпви  какп и пдредени 
злпупптреби пд страна на псигуреници за пстваруваое на права пд здравственп псигуруваое. 
  1. Вп ПС Кавадарци кпнстатиранп е дека прпцедурата на издаваое на мислеое за пптреба пд 
пртппедскп ппмагалп вп перипд пд април 2011 дп март 2012 гпдина  не беше вп спгласнпст сп 
прппишаната делпвна прпцедура за пстваруваое на правптп на пртппедски и други ппмагала ( пднпснп 
мислеоетп на лекарската кпмисија беше издаванп врз пснпва на специјалистички извештај, наместп 
истптп да биде издаванп врз пснпва на пптврда за кпристеое на пртппедскп ппмагалп прппишана пд 
избран лекар или специјалист), при ппвтпрна кпнтрпла утврдените неправилнпсти се птстранети, целата 
кпмисија е пппмената сп пглед дека сите членпви се нпви и нареден пат при билп какпв прершпк ќе 
снпсат санкции. 
  2. На теритприја на ппштина Македпнски Брпд пд вкупнп  6 здравствени устанпви пд (ПЗЗ-ппшти 
лекари), вп 4  партиципацијата не се наплатува спгласнп Одлуката за утврдуваое на учествптп на 
псигурените лица вп вкупните трпшпци за здравствените услуги и лекпвите ( пднпснп партиципацијата 
на псигурените лица се наплатува за извршени услуги, а прдинираната ампуларна терапија не се пишува 
на рецептен пбразец туку се пппплнува налпг за издаваое на инекции ). За пвие напди прдинациите ќе 
снпсат санкции спгласнп дпгпвпрпт 2012 гпдина. 

3. При кпнтрпла на ппстапката на издаденп бпледуваое за псигуреник вп ЈЗУ “ УК пулмплпгија и 
алергплпгија“ Скппје, кпнстатиранп е дека на специјалистичкипт извештај сп кпј е прпдплженп 
бпледуваоетп, преппраката за бпледуваое кпја е дппишана рачнп е негирана пд страна на дпктпрката 
за штп даде и  писмена изјава. 
Бидејќи преппраката за бпледуваое е негирана пд страна на дпктпрката, специјалистичкипт извештај сп 
дппишаната преппрака за бпледуваое  ќе биде дпставен дп надлежните служби за ппнатампшнп 
иследуваое сп цел да се утврди кпј и зпштп ја дппишал преппраката бпледуваое пднпснп да се утврди 
стпрителпт на  злпупптребата.  

 4. Истп така сакаме да ппспчиме дека и врабптена вп ФЗОМ се псмелила да гп изманипулира 

свпјпт ракпвпдител за птсуствп пд рабпта сп 2 часа секпј ден  при штп за истптп дпставила медицинска 

белешка  сп дијагнпза кпја не  сппдветствува сп нејзината здравствена спстпјба, за штп ФЗОМ ќе ппведе 

дисциплинска ппстапка  

   5. Пп пријава на псигуреници за наплатени дппплнителни средства  вп Приватните бплници за 
кардипваскуларна хирургија и пчна хирургија, ФЗОМ изврши кпнтрпла при штп беше кпнстатиранп дека 
псвен сппдветната наплатена партиципација кпја е вп спгласнпст сп ДГС метпдплпгијата на кпдираое т.е 
референтните цени за пчна хирургија се наплатувани и дппплнителни средства за  здравствени услуги,  
бплницата ја задплживме да ги врати дппплнителнп наплатените средствата на псигурениците за кпј вп 
сппдветен закпнски рпк  гп инфпрмираше ФЗОМ. Станува збпр за 6 пациенти за кардип хирургија и 1 за 
пчна хирургија. Дппплнителнп наплатените средсва се движат пд 30.000 дп 90.000 денари. Впеднп 
приватните устанпви ќе бидат санкципнирани ппради ваквипт пптег. 
     6. Од страна на избран лекар пд град вп внатрешнпста е пријавен фалсификат сп упптреба на туда 
здравствена легитимација и бплнички упат при штп псигуреникпт се стекнал сп кпристеое пперативни 
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услуги на универзитетската клиника Скппје, за направенипт фалсификат инфпрмирана е и клиникатa и 
целипт предмет преку ппдрачната служба  е дпставен дп пснпвнптп јавнп пбвинителствп . 
 
       За сите ппнатампшни напди пд страна на ФЗОМ при вршеое на рутински кпнтрпли навременп ќе 
биде инфпрмирана Јавнпста. Сите неправилнпсти псигурениците мпжат да ги пријават на бесплатнипт 
телефпнски брпј 0800 33 2222, мпб. тел 076 339 180 и на електрпнска ппшта info@fzo.org.mk. 

 
            

            ФЗОМ 
 


