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Предмет: Известување за начинот на остварување на правото на медицинска 

рехабилитација  

 

 

Почитувани, 

 

Ве извествуваме дека во “Службениот весник на Република Македонија” 

бр. 105 од 01.08.2011 година е објавен Правилникот за содржината и 

начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното 

здравствено осигурување, донесен од страна на УО на Фондот. 

 

Со Правилникот се направени  измени, допополнувања и усогласување 

со измените на Законот за здравствено осигурување  во  начинот на 

остварување на здравствените услуги на осигурените лица од дејността на 

медицинската рехабилитација, при што посебно е уредено остварувањето 

на правото на рехабилитација на децата до 14 годишна возраст, 

заболени од церебрална парализа со што се прошируваат одредени права 

од задолжителното здравствено осигурување и се овозможува обезбедување 

на поголема достапност и подобар квалитет на здравствените услуги на 

осигурените лица.  

 

Осигурените лица правото на медицинска рехабилитација, согласно 

новиот Правилник кој ќе се применува од 01.09.2011 година може да го  

остваруваат на следниот начин; 

 

1. Правото на медицинската рехабилитација осигурените лица 

како и досега можат да го остваруваат во амбулантни услови, во 

рамките на болничко лекување и во специјализирани здравствени 

установи за овој вид на здравствена дејност. 
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2. Медицинската рехабилитација на болните и повредените ги 

опфаќа постапките на физикалната медицина (масажа, кинези 

терапија, електротерапија, хидротерапија, термотерапија, 

фототерапија, примена на ултразвук), оспособување со стручна 

работа и со примена на ортотски средства, со цел спречување на 

настанување или отстранување на намалена работна или 

функционална способност на осигуреното лице. Со Правилникот 

е направено усогласување со измените на Законот за здравствено 

осигурување во делот на здравствените услуги  магнето 

терапија и ласеро терапија кои не се опфатени со 

задолжителното здравствено осигурување. 

  

3. Осигурените лица остваруваат право на физикална терапија и 

медицинска рехабилитација во амбулантски и болнички услови 

во најблиската здравствена установа која врши дејност на 

медицинска рехабилитација, со упат од избраниот лекар или 

неговата замена. 

 

4. Покрај медицинската рехабилитација во амбулантски и болнички 

услови осигуреното лице, исто како и до сега, може да оствари 

право на специјализирана медицинска рехабилитација како 

продолжено болничко лекување.  

 

5. Медицинската рехабилитација како продолжено болничко 

лекување, осигуреното лице може да ја остварува,  во случаите 

кога по болничкото лекување и понатаму постојат функционални 

пречки за чие отстранување е неопходно да се продолжи со 

лекувањето и рехабилитација во специјални болници за 

специјализирана медицинска рехабилитација и тоа; 

 

• по завршено болничко лекување на акутното заболување, 

состојба и повреда, како и  

• по завршување на болничко лекување на влошено хронично 

заболување.  

 

6. Со новиот правилник, а по барање на здруженијата на 

здравствени работници и пациентите веќе не се предвидува 

минимум на денови за болничко лекување како предуслов за 

побрзо остварување на оваа право. Со оваа измена осигуреното 

лице може да користи здравствена услуга во болнички услови во 

пократок временски период отколку до сега, а со самото тоа да 
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оствари право на медицинска рехабилитација како продолжено 

болничко лекување. 

 

7. Медицинска рехабилитација како продолжено болничко 

лекување за утврдено заболување, осигуреното лице  може да ја 

оствари во траење од  најмногу 21 ден во текот на една година 

и тоа само еднаш во текот на годината, сметано од денот на 

утврдувањето на правото. Истата, треба да започне најдоцна 2 

месеци од добивањето на решението од Фондот. 

 

8. По правило, правото на медицинската рехабилитација како 

продолжено болничко лекување осигуреното лице го остварува 

со решение од Фондот според  наод, оценка и мислење на 

лекарска комисија на Фондот, а врз основа на негово барање 

доставено до подрачната служба каде е осигурено. Барањето се 

доставува: 

 

• во рок од 1 месец од завршеното болничко лекување 

односно од неопходниот контролен преглед, 

• во рок од 3 месеци доколку се работи за прележан инфаркт 

на срцето, хируршка интервенција на срцето и сите 

хируршки зафати на градниот кош со респираторна 

патологија. 

  

Со барањето задолжително се доставува отпусно писмо за 

завршеното болничко лекување, конзилијарно мислење од 

соодветната болничка установа каде е извршено лекувањето и 

друга потребна документација. 

 

 

9. Со новиот Правилник се дадени поголеми права при остварување 

на медицинска рехабилитација како продолжено болничко 

лекување на децата до 14 годишна  возраст заболени од 

церебрална парализа и тоа:  

 

• специјализирана медицинска рехабилитација во случај на 

церебрална парализа за децата до 14 годишна возраст се 

остварува со решение од Фондот, врз основа на отпусно 

писмо за завршено болничко лекување односно 

специјалистички извештај, конзилијарно мислење од 
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соодветната болничка установа во која е извршено 

лекувањето и врз основа на наод, оценка и мислење на 

лекарска комисија на Фондот; 

• медицинска рехабилитација како продолжено болничко 

лекување во случај на церебрална парализа за децата до 

тригодишна возраст, може да трае до 30 дена и тоа до 

четири пати во текот на годината; 

• за деца од 4 до 14 годишна медицинска рехабилитација 

како продолжено болничко лекување може да трае до 30 

дена, двапати во текот на годината, кога за време на 

рехабилитацијата е потребна обука на член на семејството. 

 

10. На дете до три годишна возраст, доколку лекарскиот конзилиум 

кој го предлага продолженото болничко лекување оцени дека му 

е потребен и придружник, придружникот остварува  право на 

сместување и храна во болнички услови за време на престојот на 

детето најмногу до 30 дена. 

 

* 

 

Се задолжуваат подрачните служби на Фондот да достават копија од 

Извесувањето до сите јавни и приватни здравствени установи кои вршат 

примарна, специјалистичко-консултативна или болничка здравствена 

заштита со седиште на нивната територија, а кои имаат склучен договор со 

Фондот за пружање на здравствени услуги за период април 2011 заклучно со 

март 2012 година и до сите лекарски комисии. 

 

Известување за начинот на остварување на правото на медицинска 

рехабилитација ќе биде објавено и на веб страната на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија. 

 

 

 

Изработил: Бранислава Катушевска            

Одобрил : М-р Татјана Лукановска 

 

     По овластување број 04-13003/1 

       од 12.08.2011 

                      Директор,                                    Директор на сектор за трезор                                                                

       и сметководство 

М-р  Маја Парнарџиева Змејкова              М-р  Маја Богдановска- Стојаноска 


