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НАЈАВА/ РЕГИСТРАЦИЈА НА 

ПОРТАЛ
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Намена на услугите 
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- услуги за здравствени работници

- услуги за овластени лица во компаниите 

- услуги за осигуреници

Над 90% од услугите кои Фондот ги овозможува во 
подрачните служби за осигурениците, компаниите и 
здравствените работници ќе бидат достапни електронски



Е- заверка на ортопедски помагала
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• За здравствените работници

- Специјалисти – за сите осигуреници

- Специјалисти стоматолози (ортодонти и протетичари)  - за сите 
осигуреници

- Избрани лекари – само за матичните осигуреници 

• Основна цел

- Поедноставување и рационализација на постапката за заверка на 
ортопедски помагала
- Едноставен и сигурен пристап до заверените потврди од страна на 
ортопедските куќи
- Сигурност, точност во процесот на заверка и издавање на помагалото



ВИДОВИ НА ЗАВЕРКИ
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• Видови на заверки 

- Помагала за кои е потребна препорака од еден специалист
- Помагала за кои не е потребно наод, оценка и мислење од лекарска 
комисија 
- Помагала за кои не е потребно конзилијарно мислење
- Помагала за кои не е потребен потпис од втор лекар

- Помагала кои не се издаваат во терминална фаза



Постапка за заверка
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1. Најава на портал

2. Избор на икона – Барање за осигуреници

3. Избор на соодветен вид на барање – ЗОП

4. Внес на матичен број или ЕЗБО број на осигуреникот

Со пребарувањето на осигуреникот се отвора нова страна за
преглед на детали за издадените ортопедски помагала за тој
осигуреник, независно дали тоа е креирано на портал или во
апликацијата за заверка на помагала во ФЗОМ



ПОСТАПКА ЗА ЗАВЕРКА
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ПОСТАПКА ЗА ЗАВЕРКА
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Внес на нова заверка: знакот + во редот на заверки со статус
одобрени од ПЛК



ПОСТАПКА ЗА ЗАВЕРКА
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ПОСТАПКА ЗА ЗАВЕРКА
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Потврда



ПОСТАПКА ЗА ЗАВЕРКА
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Напомена 1: Порталот прави позадинска контрола на избраниот лекар, и 
во случај ако се обидете да издадете ортопедско помагало на осигуренк 
кој не е ваш пациент ке добиете порака

Напомена 2: WEB порталот на избраниот лекар ќе му дозволи да издаде
потврда за потреба за ортопедско помагало на осигуреник кој има веќе
утврдено право односно наод, оценка и мислење од лекарска комисија



ПОСТАПКА ЗА ЗАВЕРКА

Контроли кои што се извршуваат во позадина при процесот на
заверка

- Статус на здравствено осигурување

- Континуитет на здравственото осигурување

- Медицински индикации

- Специјалност

- Корелација на медицинските индикации со помагалото

- Корелација на специјалноста со помагалото

- Проверка на бројот на претходно пропишани подигнати
помагала
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ПОСТАПКА ЗА ЗАВЕРКА

По соодветното пополнување на податоците истите можете да ги потпишете со избор
на копчето по што ќе ви се појави порака за потврдување на акцијата
за електронско потпишување на барањето.

По избор на копчето продолжи ке се појави панел со кој се врши дигиталното
потпишување со соодветен избор на дигиталниот сертификат по што е потребно да
се внесе пинот на картичката од специалистот.

13



ПОСТАПКА ЗА ЗАВЕРКА

По завршената постапка на заверка:

• Заверената потврда станува достапна за преглед и во 
центалниот систем на ФЗОМ

• Заверена потврда станува достапна за ортопедските куќи кои 
имаат склучено договор со ФЗОМ за соодветниот вид на 
ортопедското помагало

• На испечатената потврда осигурениците ја имаат на 
располагање листата на ортопедските куќи кои го имаат 
соодветното помагало 
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ПРЕДНОСТИ

• Точна и проверена информација за статусот на 
осигуреникот 

• Рационализација на процесот на заверка

• Поедноставување на процесот на заверка 

• Електронска евиденција на сите издадени 
ортопедски помагала

• Електронска евиденција на нарачани помагала
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Ви благодариме на вниманието


