Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија
Fondi për sigurim shëndetësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut
24 март 2020 година

СООПШТЕНИЕ
Времени мерки за осигурени лица за остварување права од здравствено
осигурување во услови на пандемија на Коронавирус Covid19
Фондот за здравствено осигурување презема низа мерки во интерес на безбедноста на
граѓаните на целата државата, како и на здравствените работници за да се минимизира
непотребниот контакт меѓу матичните лекари и пациентите, кои треба да се обраќаат на лекар
само кога тоа е навистина неопходно.
Право на боледување:
 За отворање на ново боледување, или за продолжување на боледувањето, пациентите
треба да се јават телефонски кај матичниот лекар. Нема потреба да доаѓаат кај матичниот
лекар, лекарската комисија на Фондот ниту во подрачните служби на Фондот.
 Матичниот лекар може да издаде боледување до 15 дена (наместо до 7 дена).
 Кога матичниот лекар поради болест или изолација не е на работното место, здравствените
услуги ги пружа лекарот замена. Во случај кога во изолација се наоѓа и лекарот замена,
Фондот ќе овозможи без ограничување назначување на втор лекар, а по потреба и друга
замена.
 За било кои други прашања, осигурениците не треба да доаѓаат во подрачните служби на
Фондот, туку да се обратат по маил на info@fzo.org.mk
Издавање рецепти за лекови на товар на Фондот
 Матичниот лекар може да издаде рецепт за хронична терапија и во случај кога препораката
од специјалистот/отпусното писмо е постара

од една година. Сите специјалистички

извештаи, конзилијарни мислења и отпусни писма издадени во 2019 година ќе важат до
завршување на важење на времените мерки.
 Рецепти за хроничната терапија матичниот лекар може да издава за 6 месеци.
 За прашања поврзани со лекови, осигурениците не треба да доаѓаат во подрачните служби
на Фондот, тука да се обратат по маил на farmacija@fzo.org.mk
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Здравствени услуги од специјалистичко – консултативна здравствена заштита и општа
стоматологија
Специјалистите и матичните стоматолози треба да работат во предвиденото работно време и
да пружаат здравствени услуги само во итни случаи.
Заверка на ортопедски помагала
 Доколку осигуреното лице

има истечен специјалистички извештај и наод, оценка и

мислење, истите продолжуваат да важат до 31.05.2020 година. Во тој случај, матичниот
лекар може да пропише потврди за потреба од ортопедско помагало само за наведениот
период.
 Потврдите за ортопедски помагала останува да се заверуваат на шалтерите на подрачните
служби на Фондот.
 Заверената потврда Фондот по службена должност ќе ја достави по пошта на осигуреното
лице на домашна адреса. Доколку има осигуреното лице оставено контакт телефон/смс
порака ќе биде известен за бројот на заверката на потврдата или на маил адреса.
Осигуреното лице може потребното помагало да го подигне во ортопедската куќа/аптека по
сопствен избор, со лична карта и бројот на заверката од Фондот.
Остварување на право на рехабилитација како продолжено болничко лекување
 Остварувањето на правото на специјализирана медицинска рехабилитација како
продолжено болничко лекување, осигурените лица ќе го остварат по завршување на
времените мерки.
 Oсигурениците кои треба да ги реализираат решенијата (кои се со важност од два месеци)
за остварување на правото на специјализирана медицинска рехабилитација, ќе може да ја
продолжат и по престанок на времената мерка.
 Осигурените лица кои се веќе на рехабилитација, доколку имаат потреба да ја прекинат,
истата може да се продолжи за толку денови колку што преостанале согласно деновите
одобрени во решението.
 Ако осигуреното лице ја прекине специјализираната медицинска рехабилитација ќе има
право, по завршувањето на времената мерка, да ја продолжи истата за онолку денови колку
што преостанале согласно решението.
Остварување на право на БПО
Oсигурените лица кои треба да ги реализираат издадените ваучери за остварување на право на
БПО (кои се со важност од 6 месеци), ќе може истите да ги продолжат и да ги реализираат по
престанок на времената мерка. Тоа значи ако осигуреното лице не ја започне БПО постапката
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во рокот од 6 месеци, ќе има право, по завршувањето на времената мерка, да ја продолжи
важноста на ваучерот за онолку денови/месеци колку што преостанале согласно издаденото
одобрение (ваучер) за БПО постапка.
Права од здравствено осигурување
 Правата од здравственото осигурување не застаруваат за 5 години. Поради тоа, осигурените
лица, за време на важење на мерките, не треба да го загрозуваат своето здравје како и
здравјето на другите граѓани, со доаѓање во просториите на подрачните служби и
централната служба на Фондот. Исклучок претставува регулирање на здравственото
осигурување, доколку истото не може да се заврши по електронски пат, или кога се работи
за итни и неодложни потреби, како што е поведување на постапка за лекување во странство.
 Се препорачува осигурениците за да не доаѓаат во просториите на подрачите служби на
Фондот, да испратат скенирани/фотографирани барања со пропратна документација за
остварување на правата од здравствено осигурување (барањата да ги праќаат на е- маил).
Сите инфо броеви и е-маил адреси од подрачните единици од ФЗОРСМ по градови, се
објавени на насловната страница на Фондот.
Линк на барања/обрасци за осигурени лица:
http://www.fzo.org.mk/default.asp?ItemID=AFCEBD1C4148A34EA9769F757FF69E7F

Начин на плаќање на придонес за здравствено осигурување
За лицата кои треба да се осигураат или веќе се осигурани по следниве основи: лица со повисок
приход, корисници на пензија од земји со кои РСМ нема склучено договор за социјално
осигурување, верски лица и индивидуални земјоделци, Фондот по службена должност генерира
МПИН декларација и ја доставува до УЈП на обработка. По добивањеto на МПИН декларациите,
истите Фондот ќе ги достави на е-маил доколку осигуреникот има оставено маил адреса, или по
пошта.
Напомена
 Сите информации и контакт телефони поврзани со новонастанатата состојба во врска со
Коронавирусот се објавени на веб страницата на Фондот fzo.org.mk
 Препорака на Фондот за сите осигуреници, е наместо да дојдат во подрачните или
централната служба на Фондот да се обратат по маил на info@fzo.org.mk
 Препорака на Фондот за сите здравствени установи, е наместо да дојдат во подрачните или
централната служба на Фондот да се обратат по маил на zuinfo@fzo.org.mk
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