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Дата: 22.01.2014 

Известување 
 
Директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија Џемали Мехази 

беше во работна посета во подрачната служба во Тетово  
 

На работната средба се дискутираше за процесот на дистрибуирање на ЕЗК во оваа 
подрачна служба каде 61790 електронски здравствени картички се веќе предадени на 

осигурениците.  Директорот Мехази ја искористи ова можност да упати апел до 21620 
осигуреници кои сеуште не поднеле барање за ЕЗК да го направат истото. 

 
Имајќи ги во предвид потребите на осигурениците 

во ПС Тетово беше одлучено дека од Понеделник 
27.01.2014 ПС Тетово ќе работи од 7:30 часот до 
18:00 часот за примање на барања и 
дистрибуирање на готовите електронските 
здравствени карттички.  

 
На средбата директорот Мехази објасни дека нема 

потреба од дополнителна нервоза кај 
осигурениците кои поднеле барање за ЕЗК, затоа 

што тие целосно ќе можат да си ги искористат 
здравствените услуги кои Фондот ги обезбедува и 

за нив ќе се печатат сини картони се додека 
картичката не ја подигнат во подрачните на 

Фондот. 
 

Новите поволност - за фирмите: електронската 
пријава и одјава на вработените од страна на 

работодавците и стимулациите за матичните лекари, матични  гинеколози и руралните 
доктори беа тема на размена на информации на директорот Мхеази и на вработените во 

подрачната служба во Тетово 
 

Исто така стана збор за осигурениците кои често само усно се жалат дека матичните 
гинеколози им наплаќат за услуги кои се целосно покриено од Фондот.  Директорот 
Мехази упати апел до осигурениците писмено да поднесат претставка за било какви 

неправилности затоа што претставката е основа по која Фондот може да постапува . Целта 
на Фондот е осигурениците да бидат навремено информирани за сите нивни права за да 

може тие целосно да ги користат. 
 



Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје 

Тел.:  02 3289 055 
Централа.:  02 3289-000 
Факс:  02 3289 048 
Е-пошта:  info@fzo.org.mk 

 

Фондот и понатаму ќе вложува напори за нашите осигуреници да имат што поквалитетни 
услуги и поголема достапност до нив и секако благовремено и точно ќе бидат известени 

за сите новости на ФЗОМ. 
 

Со почит, 
ФЗОМ 


