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Датум: 10 септември 2015 

СООПШТЕНИЕ 
                   

Продолжуваат отворените денови на ФЗОМ и средбите со осигурениците 

 

Директорите на Фондот за здравствено осигурување, д-р Сашо Стефаноски и Орхан Рамадани, во рамките 

на денешната работна посета на подрачната служба на Фондот во Штип, продолжуваат со проектот 

„Отворени денови“, во рамките на кои осваруваат директни средби со осигурениците и на лице место се 

запознаваат со реалните проблеми и потреби како на осигурениците, така и на вработените.  

 

Директорот Стефаноски информираше дека 

на седница на Влада се донесоа законски 

измени за остварување на право на 

биомедицинско потпомогнато оплодување 

(БПО), односно ин витро за трето и четврто 

дете, кои ги најави премиерот на Владата на 

Република Македонија, Никола Груевски. Со 

предлог законот за изменување и 

дополнување на Законот за здравственото 

осигурување по скратена постапка, се 

утврдува и ослободување од плаќање на 

учество (партиципација) за користење на 

здравствените услуги во постапките на ин 

витро (БПО) за добивање на прво, второ, 

трето и четврто дете, најмногу до трет 

неуспешен обид за оплодување. 

Партиципацијата досега чинеше 6.000 

денари, а со измените, постапката ќе биде на 

товар на ФЗОМ. Законските измени се веќе доставени до Собранието на Република Македонија и како што 

потенцираше директорот Стефаноски, се надеваме дека во најкус рок граѓаните кои имаат потреба од ова 

право, ќе можат да го користат.  
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Во рамките на денешната 

работна средба ја посетија и 

приватната здравствена 

установа „Др. Органџиски“, со 

која Фондот за здравствено 

осигурување има договор за 

здравствени услуги за ин витро 

и разговараа за модалитетите 

на соработка и квалитетот на 

здравствените услуги кои ги 

добиваат осигурениците.  

 

Проектите „Отворени 

денови“ и „Директно со 

осигурениците“ им 

овозможуваат на граѓаните 

во континуитет да 

продолжат да добиваат 

прецизни информации за: поедноставена процедура за пререгистрација на невработени лица; 

остварување на право на БПО; остварување право за ортопедски помагала; рефундирање на 

здравствени услуги и лекови; како и за тоа дали се наплаќаат лекарските потврди за во градинка, 

училиште од стручните лица во подрачните служби на Фондот, истакна директорот Рамадани.  

Сите осигуреници може да 

добијат дополнителни 

информации на web-страната на 

Фондот (www.fzo.org.mk) или на 

социјалните мрежи Facebook и 

Twitter. Директно може да се 

обратат во подрачните служби, 

да се јават на бесплатниот 

телефонски број 0800 33 222 - 

секој работен ден од 8.30 до 

20.00 часот или по e-mail на 

info@fzo.org.mk.  
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