
 

Дата: 27.05.2013 

СООПШТЕНИЕ  

Заедничка посета на ПС СКопје на ФЗОМ и на Министерството за здравство за системот на 
електронска здравствена картичка (ЕЗК)  

 

Во рамките на заедничката посета Подрачната Служба на Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија, министерот за здравство, г. Никола Тодоров со директорот на Фондот за 

здравствено осигување на Македонија, г. Јован Грповски ја информираа јавноста за неколку 

позначајни новнини во врска со олеснување на постапката за барање за издавање на 

електронска здравствена картичка (ЕЗК). 

 

Министерот за здравство информираше дека осигурениците, односно пензионерите кои веќе ги 

доставиле податоците до матичните лекари нема потреба да доаѓаат во ФЗОМ и повторно да 

поднесуваат барање. За таа цела ќе биде испратено известување до сите матични лекари дека 

дека претходно собраните барања од осигурениците за ЕЗК што поскоро да ги достават до ФЗОМ. 

 

Следното олеснување се однесува на  категоријата на граѓани кои се на возраст над 70 години, 

како и за изнемоштени лица, ќе имаат можност да се јават на бесплатниот телефонски број 0800 

33 2222, лица од ФЗОМ и ако немаат доставено документи за ЕЗК да побараат документацијата 

да им биде преземена од нивните домови.  

 

Трета мерка за олеснување на постапката за баање за издавање на ЕЗК е дека за осигурениците 

кои сеуште немаат доставено барање за издавање на ЕЗК, истото може да го сторат тоа во 

Подрачната Служба Скопје, од 07:30 до 19:00, како и на истурените шалтери на ФЗОМ во 

Драчево, Ѓорче Петров и Чаир. Покрај ова, како што истакна директорот Грповски, за 



 

дополнително растоварување за осигурениците, и во соработка со Здравствен Дом Скопје, ќе се 

отворат дополнителни четири единици кои ќе бидат сместени во поликлиниките Букурешт, 

Идадија, Јане Сандански и Ченто и истите ќе работат до 1 јули 2013 година, до истекот на 

законски предвидениот рок, каде ќе има одговорно лице од ФЗОМ за прием на документацијата 

за барања за издавање на езк. Со ова ќе се избегне потребата на осигурениците да одат до 

центарот на ФЗОМ и да се избегнат дополнителни нервози и гужви, како и трошоци за самите 

осигуреници.  

Министерот истакна дека до сега се изработени околу 900.000 електронски здравствени 

картички, во фаза на изработка се околу 200.000 ЕЗК за осигуреници и членовите осигурани преку 

нив. Значи месечно, во просек се изработуваат помеѓу 120.000 до 150.000 електронски 

здравствени картички.  

Министерот укажа дека целта е до 30.06.2013 година целосно да се стави во функција 

електронската здравствена картичка. Рокот е поставен за да се запази законската регулатива. За 

оние кои нема да достават барање до 30 јуни 2013 година, ќе теба лично да дојдат во ФЗОМ и да 

си ги подигнат сините картони , при што ќе треба да го пополнат и писменото барање за 

издавање на ЕЗК. 

 

Сите потребни информации околу самата постапка и потребните обрасци се објавени на нашата 

web страна, може да се добијат на шалтерите во нашите подрачни служби, како и на бесплатниот 

телефонски број 080033222. 

 
Со почит, 

ФЗОМ 

 


