
 

Дата: 25.06.2013 

СООПШТЕНИЕ  

Новина во задолжителното здравствено осигурување  

    ПРАВО НА ДИЈАЛИЗА ВО СТРАНСТВО  

 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија им излезе во пресрет на 

осигурените лица со бубрежни заболувања и во својата правна регулатива го воведе 

ПРАВОТО НА ДИЈАЛИЗА ВО СТРАНСТВО НА ТОВАР НА ФОНДОТ, беше истакнато на 

денешната заедничка прес конференција на ФЗОМ и на здружението на граѓани на 

бубрежно болни НЕФРОН. Хроничната бубрежна инсуфициенција е заболување од 

посебен интерес за Република Македонија за кое е неопходно потребен континуиран 

хемодијализен третман.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осигурените лица кои привремено престојуваат во странство, на товар на Фондот 

еднаш во годината и тоа не подолго од 30 дена, можат да користат дијализа во 

странска здравствена установа. 

 Платените здравствени услуги, Фондот ги признава во висина на утврдената 

референтна цена за дијализа ( во износ од 4.855,00 денари), намалени за висината на 

пропишаното учество, врз основа на поднесено барање од осигуреното лице, 

информираше директорот Џемали Мехази. 

 

 

 

 



 

 

 

На денешната прес конференција директорот Јован 

Грповски истакна дека за 1440 пациенти кои имаат 

потреба од дијализа, оваа новина претставува 

големо олеснување при патување во странство. 

Досега, овие осигуреници, при патувањата во 

странство, дијализата ја плаќаа приватно, од 150 до 

500-600 евра. Оние осигуреници кои немаа можност 

да ја платат оваа здравствна услуга во странство, беа 

оневозможени да патуваат во странтство.  

 

Др. Љубинко Трпеноски, претседател на НЕФРОН, здружение на бубрежно болни, ја 

искажа својата благодарност до ФЗОМ и неговиот тим, за слухот и разбирањето да се 

овозможи правото на осигурениците кои имаат потреба од дијализа да патуваат во 

странство. Истовремено укажа дека со помош на тимот на ФЗОМ, сега се има прецизни 

податоци за состојбата со центрите за дијализа низ Македонија. 

 

Г. Душко Георгиевски, потпретседател на здружението НЕФРОН, исто така искажа 

задоволство од соработката со ФЗОМ со надеж дека истата ќе продолжи и во иднина и 

ќе се продлабочува.  

 

За да се овозможи ова право, осигуреното лице барањето за надомест на средства за 

извршени здравствени услуги за дијализа во странство (Образец ДС) може да го поднесе 

во Подрачните служби на Фондот и во прилог на истото треба да достави: 

 

 Медицинска документација за извршените здравствени услуги за дијализа во 

странство преведена од овластен преведувач; 

 Сметки / фактури со доказ  за плаќање за платените здравствени услуги за 

дијализа преведени од овластен преведувач и 

 Доказ за трансакциска сметка на подносителот на барањето. 

 

Фондот е целосно посветен да овозможи што поголема достапност на здравствените 

услуги на своите осигурени лица како во земјата така и во странство, како и да ја 

продолжи соработката со граѓанските здруженија. 

 

Со почит, 

ФЗОМ 


