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Датум: 2 февруари 2016

СООПШТЕНИЕ
Нови електронски услуги – електронски барања за боледување и породилно отсуство и
извештај за привремена спреченост за работа
Олеснувања за осигуреници, фирми и матични лекари

Во рамки на месец февруари кој ФЗО го прогласи за месец на електронски услуги, денес
презентираме две нови електронски услуги.

1. Електронска услуга за издавање на предлог за комисиско продолжување на боледување
(ПСР) и извештајот за спреченост на работа (ИСР).
2. Електронска услуга за поднесување на електронско барање за остварување на надомест
за плата, право на боледување и породилно отсуство.
Со првата електронска услуга овозможуваме матичните
лекари, користејки го порталот на Фондот, да може да
издаваат предлог за комисиско продолжување на
боледување (ПСР) и извештај за спреченост на работа
(ИСР) за своите пациенти, по електронски пат и на тој
начин да ги заменат досегашните хартиени обрасци.
Бенефит од оваа електронска услуга ќе имаат
осигуреници и матичните лекари затоа што се исфрла
хартијата од употреба за оваа намена. Електронски
пополнетите барања за предлог за комисиско
продолжување на боледување и извештај за спреченост
на работа ќе формираат елкетронска база на податоци во Фондот, која ќе им овозможи увид на
лекарските комисии во оваа документација. Осигурениците веќе нема потреба да ги носат овие
документи во хартиена форма во подрачните служби, туку матичните лекари тоа ќе го прават
електронски.
Втората електронска услуга е електронското барање за надомест на плата по основ на
боледување и породилни отсуства. Со оваа нова електронска услуга ќе дадеме привилегија и на
осигурениците и на овластените лица од фирмите и ќе се замени класичното доаѓање во
подрачните служби на Фондот. Останаува овластеното лице од компанијата кое поднесува
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барање за боледување само да ја впише трансакциска сметка на вработениот. Сите останати
документи ги имаме во електронската база на податоци на Фондот.
Со овие услуги се затвора кругот на цел процес на електронско работење во делот на
боледувања. Бенефит ќе почувствуваат сите граѓани кои имаат потреба од надомест на плата и
боледувања, компаниите каде работат овие лица кои електронски ќе поднесуваат барање за
нивниот вработен, што беше и барање на самите компании а и матичните лекари затоа што веќе
нема потреба да пополнуваат хартиени обрасци, туку сите податоци стануваат електронски
достапни.
Бенефитот ќе го почувствуваат сите граѓани кои имаат
потреба од надомест на плата за боледување или
породилно отсуство, а компаниите ќе го почувствуват
бенефитот од своите работни места, затоа што за своите
вработени електронски ќе поднесуваат барање за
боледување или породилно отсуство.
Со овие електронски услуги овозможуваме највисок
степен на транспарентност поради тоа што осигуреникот,
или овластеното лице во компанијата ќе може во секое
време да го следи статусот на барањето, односно во секое
време ќе има информација до каде е со решавањето на неговиот предмет. Цениме дека ова е од
многу големо значење за сите осигурениците на кои им се дава можност да бидат во тек со
процесот на решавање на предметот за боледување. Исто така, ќе ја зголемиме и ефикасноста на
контролата, за можност од злоупотреба на боледувања, затоа што нашите контролори ќе ја
имаат достапна целата електронска база на податоци.
Да подсетиме, досега, сите документи се поднесуваа хартиено во подрачните служби на Фондот
за здравство.
Досега, покрај барањето за надомест на плата по основ на боледување, овластеното лице или
осигуреникот доставуваше хартиени документи (ИСР, доказ за трансакциска и барање за
надомест) и сите заедно ги поднесуваше во подрачната служба на Фондот, на територија каде
што е вработен. Сега оваа процедура се одвива по електронски пат.
За електронското поднесување на надомест на плата овластеното лице од компанијата
/осигуреникот треба да биде регистриран на порталот на ФЗОМ и да има овластување од
Фондот. Овластувањата за овластените лица на фирмите се на веб страницата каде може да го
преземат, поополнат и електронски да се достават во Фондот.
http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/Obrazec_EL-ZO1.pdf
Законските основи за оставарување на правото на надомест на плата се:

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Македонија бр.5, 1000 Скопје
02 3289 054
02 3289 054
02 3289 048
info@fzo.org.mk

Болест и повреда надвор од работа;
Повреда на работа и професионално заболување;
Лекување и медицинско испитување;
Негување на болно дете до тригодишна болест;
Негување на болен член на потесно семејство над тригодишна возраст, но најмногу
до 30 дена;
Неопходно придружување на болно лице упатено на преглед или лекување надвор
од местото на живеење;
Неопходно придружување на болно дете до тригодишна возраст додека е на
болничко лекување, но најмногу до 30 дена;
Доброволно давање на крв, ткиво или орган и
Изолираност заради спречување на зараза.

Со новата електронска услуга ги постигнуваме следниве цели:
 Поедноставување на постапката за поднесување барање за боледување;
 Информација за статусот на боледувањето во било кое време;
 Информација за исплата на боледување
Очекувани бенефиции од користење на порталот електронско барање за боледување:






Едноставен начин на доставување документи преку сопствениот компјутер
Намалување на метежот на шалтерите на ФЗОМ
Информираност на осигурениците
Точна и достапна информација за сите боледувања
Намалување на хартиената документација

Кажано во бројки, минатата 2015 Фондот има исплатено 25.000 граѓани, односно 2 и пол
милијарди денари..
Фондот останува да биде посветен на обезбедување на што поквалитетни здравствени услуги за
осигурениците.

