РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији сврсисходности
Финансирање лабораторијског и санитетског материјала и
утицај на трошкове здравствене заштите

Републички фонд за здравствено осигурање је финансирао трошкове
лабораторијског материјала у износу од 6,3 милијарде динара без довољног
уверавања у тачност њиховог исказивања и оправданост настанка
Претходних година у ревизијама финансијских извештаја и
правилности пословања уочени су проблеми у управљању
трошковима санитетског и медицинског потрошног материјала.
Просечна годишња призната накнада за санитетски и медицински
потрошни материјал здравственим установама у периоду од 2016 –
2018. године износила је 13,7 милијарди динара, од чега се 6,3
милијарде динара односило на трошкове лабораторијског
материјала.
1. Уговарање
накнаде за рад
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Здравствена заштита се
осигураним лицима обезбеђује
уговором који се закључује
између РФЗО-а и здравствене
установе

Здравствена
установа

2. Фактурисање

Здравствена установа је у
обавези да РФЗО-у
достави фактуру за
пружене здравствене
услуге, утрошене лекове и
медицинска средства

Потребна средства за лабораторијски материјал, у оквиру
утврђене накнаде за санитетски и медицински потрошни материјал,
не планирају се према броју и структури лабораторијских услуга, што
онемогућава праћење ефикасности. Овакав начин и поступак
утврђивања накнаде доводи до ризика да здравствене установе смање
или обуставе пружање одређених лабораторијских услуга као и да се
осигураници упућују у друге здравствене установе, чиме се
продужава време за које ће добити услугу. Када би Републички фонд
за здравствено осигурање успоставио везу између уговорене накнаде
и планираног обима и структуре лабораторијских услуга имао би
могућност да обезбеди начело ефикасности – највиши ниво права уз
најнижи утрошак финансијских средстава.
Због изостанка свеобухватне анализе услова на тржишту нису
остварене могуће уштеде у трошковима лабораторијског материјала.
Здравствене установе нису у потпуности спровеле истраживање
тржишта, што је имало за последицу значајне разлике у набавним
ценама реагенаса, због чега нису оствариле могуће уштеде у
поступцима појединачних јавних набавки лабораторијског
материјала.

Препоруке
Државна ревизорска институција
је Републичком фонду за
здравствено осигурање, између
осталих, дала следеће препоруке,
да:
➢ изради
нови
ценовник
лабораторијских услуга како
би се потребна средства за
лабораторијски материјал и
припадајући санитетски и
медицински
потрошни
материјал
планирала
и
финансирала полазећи од броја
и структуре лабораторијских
услуга;
➢ предложи измену уредбе којом
се уређују врсте роба и услуга
за
које
се
спроводе
централизоване јавне набавке
за
потребе
здравствених
установа на начин да се
централизовани поступак јавне
набавке
лабораторијског
материјала спроведе за потребе
здравствених установа које
обављају
здравствену
делатност
на
примарном,
секундарном и терцијарном
нивоу здравствене заштите;
➢ успостави
јединствену
методологију којом ће се
дефинисати
поступци
надлежних
филијала
приликом контроле исказаних
података у обрасцима за
коначан обрачун накнаде за
санитетски и медицински
потрошни
материјал
и
документација
којом
ће
здравствене
установе
правдати тачност исказаних
података.

У поступку спровођења коначног обрачуна и признавања
накнаде за ове намене, надлежне филијале Републичког фонда за
здравствено осигурање се нису у довољној мери уверавале у тачност
исказаних трошкова лабораторијског и осталог санитетског
материјала. Фонд није дефинисао начин на који је потребно да филијале изврше контролу исказаних
података у обрасцима за коначан обрачун накнаде. Због недовољно спроведене контроле од стране
надлежних филијала, постоји ризик да је Републички фонд за здравствено осигурање финансирао и део
трошкова који нису настали у вези са пружањем услуга из обавезног здравственог осигурања.

