
 

   Датум: 22-05-2013 

СООПШТЕНИЕ 
Четири месеци од воведување на новината за лекување во странство  

Oд 01.01.2013 година во сила стапија измените и дополнувањата на Законот за здравствено 
осигурување  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2012 година) каде во членот 
32 став 2 е предвидено дека за здравствените услуги за одобрено лекување во странство, 
осигуреното лице учествува со 20% од вкупните трошоци, но не повеќе од 200 евра во 
денарска противвредност. Децата со посебни потреби, согласно прописите за социјална 
заштита се ослободени од плаќање на личното учество на партиципацијата од 200 евра во 
денарска противвредност. Согласно правилникот, на дете до тригодишна возраст ФЗОМ им 
одобрува средства за придружник за сето време на болничко лекување.  

ФЗОМ сака да ја информира јавноста за податоците поврзани со лекувањата во странство, имајќи 
го предвид  воведувањето на ова олеснување на осигурениците на товар на ФЗОМ.  

 

Во буџетот на ФЗОМ за 2013 година предвидени се 230 милиони денари за лекување во 
странство.  

До 15 мај 2013 година доставени се вкупно 93 барања за лекување во странство, од кои:  

 47 барања се позитивно решени 
 33 барања се негативно решени 
 13 барања се во постапка 

 
Барања за лекување во странство во периодот јануари-15 мај 2013 година се во следниве земји: 

Табела 1. Број на барања за лекување во странство 



 

земја 
број на случаи во периодот јануари-15 

мај 2013 година 

Турција 18 

Македонија 14 

Бугарија 13 

Германија 12 

Србија 11 

Белгија 5 

Останати 5 

Австрија 4 

Италија 3 

Англија 1 

Грција 1 

Израел 1 

САД 1 

Словенија 1 

Хрватска 1 

Чешка 1 

Швајцарија 1 

Вкупно 93 

 
Здравствените услуги кои се барани во 2013 година, по видови, за лекување во странство се 
следниве: 

Табела 2. Барања за лекување во странство по видови 
 

 

Лекување по видови во 2013 

 

Очна 25 

Детска  кардиохирургија 13 

Неврохирургија 8 

Ортопедија  7 

Детска хирургија 7 

Онкологија 6 

ОРЛ 1 

Останати 26 



 

Вкупно 93 

 
Табела 3. Одобрени барања за лекување по држави 
 

Одобрени барања по држави  Бр. на предмети  

Австрија 1 

Англија 1 

Белгија 1 

Бугарија 6 

Германија 6 

Грција 1 

Италија 3 

САД 1 

Србија 8 

Турција 8 

Хрватска 1 

Швајцарија 1 

Македонија1 9 

Вкупно  47 
 
Во однос пак на одбиените барања во овој период, во најголем број се одбиени поради тоа што 
лекувањето може да се изврши во јавните здравствени установи во Република Македонија, а 
сосем мал број, поточно две барања се одбиени бидејќи не е запазена постапката за упатување 
на лекување во странство.  
 
Истовремено, би сакале да напоменеме дека за дијагностички постапки, контролни прегледи 
пред одобрено болничко лекување во странство (конзилијарни мислења), како и за 
експериментално лекување, ФЗОМ не одобрува средства.  
 
Во однос на финансискиот дел за лекување во странство во периодот 01 јануари – 15 мај 2013 
година исплатени се 50.125.910,00 денари, а во истиот период минатата година исплатени се 
39.448.378,00 денари, што значи во 2013 година се бележи зголемување од 27% во однос на 
исплатените средства.  
 
Во насока на обезбедување што поголем број на здравствени услуги во државата, ФЗОМ склучи 
рамковни договори со приватните здравствени установи за оние здравствени услуги кои не се 
обезбедени во јавното здравство, а за кои ФЗОМ досега осигурениците ги испраќаше на 

                                                 
1 На одреден број на пациенти им е одобрено лекување во Македонија во приватното здравство од 

причини што конкретниот вид на услуга иако не е достапен во јавното здравство истиот е достапен во 
приватното здравство. 

 



 

лекување надвор од државата, и тоа во Филип Втори, Европска очна клиника, Систина клиничка 
болница и Ремедика. Имено, за тоа говори и фактот дека од барањата кои се позитивно решени 
во периодот јануари-мај 2013 година, 14 лекувања се обезбедени во рамките на овие договори, 
односно во приватните здравствени установи од земјата. 

 
ФЗОМ е целосно посветен да овозможи поголема достапност на здравствените услуги како и на 
подигнување на квалитетот на пружените услуги на повисоко ниво.  

 
Со почит, 
ФЗОМ  

 
 


