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СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА 
ИЗМЕНИ ВО ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА 

ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ  ПОМАГАЛА 

 

Од 22.07.2011 година стапи на сила измена на Правилникот за индикациите за остварување на право на 

ортопедски и други  помагала. По барање на  здружението  за  телесни инвалиди стручните служби од Фондот 

за здравствено осигурување иницираа измени на Правилникот со цел лицата кои се трајни корисници на 

ортопедски помагала и кај кои нема можност од подобрување на здравствената состојба, правото да го остварат 

на полесен начин. 

  За таа цел направена е измена на член 6, по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи : “За осигурените 

лица ,кај кои нема можност за подобрување на здравствената состојба ( ампутации, параплегии, 

парализа на долни екстремитети, церебрална парализа) за ортопедските помагала и други помагала од 

став 1 на овој член , потврдата  за потреба од ортопедското помагало се заверува по предходно прибавено 

мислење од Првостепената лекарска комисија на Фондот само при првото остварување на право”. 

Со оваа измена се овозможува да лицата со траен инвалидитет полесно да го остваруваат своето 

право само со една посета во Лекарската комисија на ФЗОМ се додека имаат потреба од такво помагало .  

Правилникот претрпе и неколку технички подобрувања: 

• усогласена е шифрата на антидекубиталнoтo перничe полнето со воздух или гел согласно 

модулското решение. Во списокот и шифрарникот на ортопедски помагала кој е составен 

дел на Правилникот, делот на ортопедското помагало антидекубитус перниче полнето со 

воздух или гел – “3214” се заменува со “3216”. 

• во списокот се внесени цените за уростома,колостома и илеостома, цените  на заботехничките и 

ортодонтските помагала кои не се донесени со одлуката за утврдување на цени за 

ортопедски помагалатуку со други одлуки. 

• Се изврши дополнување и допрецизирање на   дијагнозите врз основа на кои се остварува 

правото на ортопедските помагала во шифрарникот.  
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