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Датум: 11 јуни 2015 

С О О П Ш Т Е Н И Е  

Поднесување на податоци за реализација на целите за избраните лекари од 
општа медицина 

 

Во 2014 година Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги воведе новите 

превентивни цели кај избраните лекари од општа медицина. Податоците за реализација на 

превентивните цели за кардиоваскуларните, нефролошките заболувања и дијабетес мелитус, 

избраните лекари ги евидентираат во своите софтверски решенија. Со цел овие податоци да станат 

достапни за обработка, контрола и анализа на стручните служби на ФЗОМ, креирана е нова 

функционалност на порталот преку која избраните лекари ќе можат да ги прикачат овие податоци. 

Информациите и упатство за начинот на користење на оваа функционалност избраните лекари можат 

да најдат на веб страната на ФЗОМ www.fzo.org.mk во делот за „Е-услуги на ФЗОМ“ во сегментот 

наменет за кориснички упатства за Веб порталот со наслов „Корисничко упатство за поднесување на 

датотека за превентивни цели преку порталот на ФЗОМ“.  За таа цел избраните лекари треба да 

направат прилагодување на своите софтвери и треба до ФЗОМ да ги достават сите досега 

реализирани цели од 01.01.2014 година до 30.05.2015 година најкасно до 30.06.2015 година. За 

месецот јуни 2015 година, испраќањето на реализираните цели ќе се врши од 01.07 до 10.07.2015 

година. На ваквиот начин ќе бидат доставени податоци за 18 месеци реализирани мерки и 

активности за превенција на болести. Покрај обработката на податоците за здравствената состојба на 

нашите осигуреници, овие податоци се потребни за започнување на електронска реализација на 

цели. Поради истото би биле благодарни за да запазат роковите за испраќање на овие податоци, со 

што не би се одложувал овој проект дополнително. Имено од 01.07.2015 година се предвидува 

целосна реализација на цели во електронска форма и исфрлање на хартиените обрасци, но за истото 

ќе бидете дополнително известени по електронски и писмен пат. 

Со почит, 

Фонд за здравствено осигурување на Македонија 
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