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Датум: 06 февруари 2015 

Соопштение за давателите на здравствени услуги 

Воспоставување на контрола во начинот на издавање и нарачка на ортопедски 
помагала 

 
 
Фондот за здравствено осигурување  на почеток на месец Октомври 2014 год го стави во функција  новиот 
модул за заверка на ортопедски помагала  преку кои се овозможува  достапност на направените заверки  
на  web  порталот  на ФЗОМ. Според  доставените напатствија  секоја  ортопедска куќа, и здравствена 
установа со дејност протетика и ортодонција имат  обврска нарачката и издавањето на ортопедските 
помагала да  го  прават  на потралот на ФЗОМ. 
 
Ортопедските куќи  од месец  октомври  доставата на  фактурите ја  прават  по електронски пат, за разлика 
од  здравствените установи  со дејност ортодонција и протетика  кои  електронски фактурираат  од многу 
порано. 
 
Со известувањето  посебно внимание сакаме да обрнеме  на здравствените установи  со дејност 
ортодонција и протетика  на  точноста на евидентирањето на податоците   во локалните апликации и на  
порталот на ФЗОМ. 
 
Во  доставените  фактури  на почетокот на месец март за месец февруари ќе се воведат    дополнитени  
контролни механизми за таа цел  потребно е   да се обрне внимание на: 
 

1. Точно евидентирање на бројот на  заверката  во соодветната  епизода за СКЗЗ во локалната 
апликација на која работи лекарот како и  на порталот на  ФЗОМ. 
 

2. Точно евидентирање на  матичниот број  на  осигуреникот  во  соодветната   епизодата за СКЗЗ  во 
локалната апликација на која работи лекарот како и  на порталот на  ФЗОМ. 

 
3. Почетниот  датум /Крајниот  датум  во соодветната  епизода  за  СКЗЗ  во локалната апликација  

треба да соодветствува со  Датум на нарачка /Датум на подигање на помагалото на  порталот на  
ФЗОМ. 

 
4. Шифрата на пакетот од епизодата треба да соодветствува со шифрата на помагалото од 

заверката. 
 

5. Точно евидентирање  на  парот  број на заверка  и специјалистички  пакет  кој соодветствува  на 
соодветен вид на  ортопедско помагало. 

 


