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ИНФОРМАЦИЈА
ЗА ОСТАВРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ
ПОМАГАЛА ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ПОДРАЧНИТЕ
СЛУЖБИ НА ФЗОМ

Стапува во сила од 01.04.2011 година
Работна група:
м-р Виолета Петровска
д-р Вера Митровска
Татјана Георгиева

Директор

ВД Директор
м-р Виолета Петровска

м-р. Маја Парнарџиева Змејкова

Доставено до:
Архива
Директори на сектори
Раководители на подрачни служби
Внатрешна ревизија
Внатрешна контрола
Осигурени лица

Скопје, Март 2011 година

1

Адреса:
Тел.:
Централа.:
Факс:
Е-пошта:

Македонија бб, 1000 Скопје
02 3289 000
02 3289 000
02 3289 048
info@fzo.org.mk

ИНФОРМАЦИЈА
до осигурените лицаво врска со постапката за остварување на
право на ортопедски и други помагала на терет на Фондот за
здравствено осигурување на Република Македонија
Секое осигурано лице има право на ортопедско помагало согласно Законот за
здравствено осигурување и Правилникот за индикациите за остварување на право на
ортопедски и други помагала и Списокот на ортопедски помагала .
Фондот за здравствено осигурување со донесување на новиот Правилник за индикациите
за остварување на право на ортопедски и други помагала им овозможи на осигурените
лица на поефикасен и полесен начин да го остварат своето право на ортопедски и други
помагала.
НОВОСТИ И ОЛЕСНУВАЊА СО НОВИОТ ПРАВИЛНИК:
Лекарот специјалист од соодветната специјалност ја утврдува потребата за одреден вид
на помагало, за што издава потврда за потреба од ортопедско помагало. Во новиот
правилник се врши олеснување на осигурениците со тоа што определени помагала може
да ги препише и специјалист-хирург што досега не беше случај.
Осигуреното лице покрај стандардната документација, за определи помагала треба да
обезбеди и друга дополнителна документација во зависност од видот на помагалото кое
треба да се завери:
- миолектронска протеза за раце-конзилијарно мислење;
- теренска инвалидска количка на рачен погон-доказ за редовно школување или
вработување;
- електро моторна инвалидска количка-доказ за редовно школување или вработување;
- кеси за колостома, илеостома, уростома – соодветен специјалистички извештај не
постар од 6 месеци;
- пелени за инконтиненција - соодветен специјалистички извештај не постар од 12
месеци;
- апарат за овозможување на гласен говор – наод и мислење од Клиника за уво, нос и
грло или здравствена установа во која е извршена здравствената услуга
Како и досега за остварување на правото на одреден
мислење од Лекарската комисија на Фондот .

вид на помагало, потребно е

•
Како новост во новиот правилник ако специјалистот оцени дека е потребна
инвалидска количка, на шалтерот во подрачната служба референтот за заверка на
ортопедски помагала ќе Ве упати до комисијата на Фондот во Подрачната служба каде
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можноста за користење на

Ваквата комисија, во исклучителни ситуации може да направи увид во комунално,
стамбените услови во кои живее корисникот на количката со цел определување на типот
на инвалидската количка.
•
Како други новости за инвалидски колички според правилникот, осигуреното лице
или лице кое ја врши заверката по престанокот на потребата во рок од 30 дена се
должни истата да ја вратат во Подрачната служба на Фондот
Со таа цел при заверка на потврдата за инвалидска количка, лицето кое ја приложува
потврдата за заверка е должно да потпише Изјава за домаќинско користење.
Во случај кога е престаната потребата за користење на помагалото, а истото не е
вратено осигуреното лице или лицето кое ја извршило заверката е обврзано на
Фондот да му надомести штета од 80 % од вредноста на помагалото, на денот на
заверката.
Другата битна новост е во делот на користени помагала : Лекарската комисија, според
медицинските индикации- здравствената состојба
може да оцени дека вашата
здравствена состојба дозволува да остварите право на користено помагало. Помагала
кои можат да бидат повтрорно издадени се инвалидските колички .

Ваквите помагала се :
•
•
•

Целосно функционални
Не треба да се плаќа партиципација
Се подигаат од Подрачната служба на Фондот

За одредени видови помагала осигуреното лице по подигање на помагалото
задолжително треба да се јави за проверка на функционалноста. За кој видови на
помагала треба да се изврши проверка на функционалност ќе Ве извести референтот за
заверка на ортопедски помагала. Проверката на функционалност треба да се направи во
рок од 15 дена од подигањето на помагалото. Лекарските комисии на Фондот ја вршат
проверката на функционалноста.
За сите дополнителни информации Ви стои на располагање бесплатната инфо линија на
фондот0800 33 222 или вработените во подрачните служби на Фондот.
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Изготвил: Бранко Аџигогов
Изготвил: М-р Виолета Петровска
Изготвил: Татјана Горгиевска
Изготвил: Др. Вера Митровска
ДИРЕКТОР
м-р Маја Парнарџиева – Змејкова

ДИРЕКТОР
м-р Виолета Петровска
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