Службен весник на РМ, бр. 132 од 21.10.2008 година

20081322616
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за здравствено осигурување („Сл.
весник на РМ“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006,
18/2007, 36/2007, 82/2008 и 98/2008), Управниот одбор на Фондот за здравствено
осигурување на Македонија, на седницата одржана на 06.10.2008 година, донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ
ПОМАГАЛА
Член 1
Во Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други
помагала („Службен весник на РМ“ бр. 111/00, 4/01, 56/01, 71/01, 47/03, 73/05, 3/06,
137/06, 62/07, 86/07 и 56/08) во член 27 по став 1 се додаваат нови ставови 2, 3 и 4 кои
гласат:
„Осигуреното лице со инконтиненција на урина која не може хируршки да се реши, а е
неподвижно, но може да седи и да се движи со помош на инвалидска количка има право
на:
- 10 урин-кеси за инконтиненција со испуст од 2 литри и 30 уринарни кондоми месечно
за лица од машки пол над 14 годишна возраст,
- 90 пелени – месечно за лица од машки пол на возраст од 3 до 14 години,
- 90 пелени – месечно за лица од женски пол над 3 годишна возраст.
Осигуреното лице со инконтиненција на урина која не може хируршки да се реши, а е
неподвижно и неможе да седи и да се движи со помош на инвалидска количка има право
на постојан катетер (4 парчиња годишно) согласно член 27 став 1 точка 4.
Осигурените лица имаат право на 90 пелени месечно и тоа за:
- децата на возраст од 3 до 18 години со инконтиненција од неуроген тип (спина
бифида и менингомиелоцела) или екстрофија на мочниот меур кај кои постои како
последица трајно, неволно празнење на мочниот меур;
- ментално ретардираните деца од 3 до 18 години поради неволно празнење на цревата
и/или мочниот меур;
- осигурените лица со параплегија, квадриплегија, мултиплекс склероза, церебрална
парализа или секвели од детска парализа неволно празнење на цревата и/или мочниот
меур“.
Член 2
Во списокот на ортопедски и други помагала кој е составен дел на Правилникот се
врши следното дополнување.
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Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.
Бр. 02-16711/9
6 октомври 2008 година
Скопје

Управен одбор,
Претседател,
Снежана Костадиноска Милошеска, с.р.
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