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Известуваое  

за впведуваое на нпви пбрасци за  
упатуваое на псигурените лица на бплничкп лекуваое вп странствп  

 
Ппчитувани, 
 

Вп интерес на здравјетп на псигурените лица и заппчнуваое на ппстапката за упатуваое на 
лекуваое вп странствп сп уреднп издадена дпкументација пд страна на  клиничкипт кпнзилум пд 
сппдветната универзитетска клиника вп Скппје, Ве изветуваме за следнптп: 
 

Сп  Правилникпт за изменуваое и дппплнуваое на Правилникпт за начинпт на кпристеое на 
здравствени услуги на псигурените лица вп странствп (Службен весник на РМ бр.18 пд 01.02.2013) 
чија примена заппчнува пд 01.02.2013 гпдина вп Предлпгпт за упатуваое на лекуваое вп 
странствп кпј гп издава сппдветната универзитетска клиника вп Скппје на прппишан пбразец – 
ПЛС, клиничкипт кпнзилиум нема да има пбврска да наведува земја и здравствена устанпва вп 
кпја се упатува псигуренптп лице ниту здравствена устанпва вп кпја предлага да се упати 
псигуренптп лице вп една пд референтните земји. 

 
Исклучпк пд гпренаведенпвп ќе биде вп случај кпга клиничкипт кпнзилиум вп предлпгпт за 

упатуваое на лекуваое вп странствп навел дека здравствената спстпјба на псигуренптп лице е 
виталнпзагрпзувачка пднпснп ппстпи неппсредна ппаснпст пп негпвипт живпт. Вп пвие случаи 
клиничкипт кпнзилиум пптребнп е да издаде мислеое за упатуваое на лекуваое вп странствп вп 
случај на итнпст на прппишан пбразец - ПЛС/И, вп кпј е ппребнп да се наведе здравствената 
устанпва вп кпја се предлага да се упати на бплничкп лекуваое псигуренптп лице, град и држава.   

 
Мислеоетп за упатуваое на лекуваое вп странствп вп случај на итнпст пбразец - ПЛС/И 

претставува прилпг на предлпгпт за упатуваое на лекуваое вп странствп пбразецпт ПЛС.  
 
Клиничкипт кпнзилиум при издаваоетп на пбразецпт - ПЛС/И задплжителнп дава мислеое за 

упатуваое на псигуренптп лице вп случај на итнпст вп странска здравствена устанпва пд некпја пд 
референтните земји (Бугарија, Србија, Хрватска и Слпвенија). Вп случај пптребнптп лекуваое да не 
се извршува вп некпја пд здравствените устанпви пд референтните земји клиничкипт кпнзилиум 
дава мислеое за упатуваое на бплничкп лекуваое на псигуренптп лице вп друга странска 
здравствена устанпва. 

 
Предлпгпт за упатуваое на лекуваое вп странствп и Мислеоетп за упатуваое на лекуваое вп 

странствп вп случај на итнпст се сп важнпст пд шест месеци пд денпт на издаваоетп.    
 
Врз пснпва на издаденипт предлпг за упатуваое на лекуваое вп странствп псигуренптп лице 

ппстапката ја прпдплжува сп ппднесуваое на бараое вп ппдрачната служба на Фпндпт каде е 
пријавен вп задлжителнп здравственп псигуруваое или директнп вп Фпндпт за здравственп 
псигуруваоае на Македпнија сп пптребната дпкументација наведена вп пбразецпт на бараоетп. 
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Истпвременп сакаме да Ве известиме дека Предлпгпт за упатуваое на лекуваое вп странствп 
задплжителнп се издава на псигуренптп лице кпе сеуште се лекува вп здравствените устанпви вп 
РМ, пднпснп дека истипт е пптребнп да се издаде пред псигуренптп лице да гп заппчне 
лекуваоетп вп странска здравствена устанпва, какп би мпжелп да ја запази ппстапката за 
упатуваое на лекуваое. Вп спрптивнп дпкплку предлпгпт е издаден, а псигуренп лице веќе гп 
заппчналп лекуваоетп без да ја спрпведе ппстапката вп Фпндпт, трпшпците за лекуваоетп падаат 
на тпвар на псигуренптп лице. Ова важи и вп случај кпга здравствената спстпјба на псигуренптп 
лице е таква да ппстпи неппсредна ппаснпст пп негпвипт живпт (виталнпзагрпзувачка). Вп пвие 
случаи Фпндпт пп ппднесенптп бараое врз пснпва на издаденипт предлпг пд клиничкипт 
кпнзилиум спрпведува итна ппстапка.      
 

Ппкрај гпренаведените случаи, клиничкипт кпнзилиум има мпжнпст да предлпжи и упатуваое 
на кпнтрплен преглед вп странската здравствена устанпва вп кпја псигуренптп лице гп извршилп 
бплничкптп лекуваое дпкплку вп предлпгпт за упатуваое на лекуваое вп странствп утврди дека 
такпв преглед е неппхпден и истипт немпже да се изврши вп земјата. Ппстапката за упатуваое на 
кпнтрплен преглед е иста какп и за упатуваое на бплничкп лекуваое.  

 
Однапред благпдарни за спрабптката 
 
ФЗОМ 


