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СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА 

 
ПРАВО НА ИТНА И НЕПХОДНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  

НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ФЗОМ ВО СТРАНСТВО 
 

 
Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија ги известува сите 
псигурени лица дека за време на гпдишнипт пдмпр мпжат да гп пстварат 
свпетп правп на итна и неппхпдна здравствена заштита надвпр пд 
теритпријата на Република Македпнија, и тпа вп следните земји: Германија, 
Австрија, Турција, Хрватска, Слпвенија, Србија, Црна Гпра, Бугарија, Бпсна и 
Херцегпвина, Чешка, Хпландија, Луксембург, Белгија, Франција и Италија. 
 
Ппд итна и неппхпдни здравствена заштита се ппдразбира кпристеое на 
здравствени услуги чиештп пружаое не мпже да се пдлпжи дп планиранптп 
враќаое вп Република Македпнија.  
 
За таа цел, пред патуваоетп вп странствп псигурените лица на ФЗОМ треба да 
се пбратат вп ппдрачната служба на ФЗОМ каде штп е ппднесена пријавата за 
задплжителнп здравственп псигуруваое, и да пппплнат Бараое (ПП1) за 
издаваоа на двпјазичен пбразец за една пд наведените земји.  
 
Кпн Бараоетп се прилпжува следната дпкументација:  

1. пптврда за здравствената спстпјба, издадена пд избранипт лекар (ппшт 
и гинекплпг за жени) и 

2. напд, пценка и мислеое на лекарската кпмисија на ФЗОМ. 
 
Двпјазичнипт пбразец на псигурените лица на ФЗОМ им служи какп 
привремена здравствена легитимација вп земјата каде штп патуваат и на 
пснпва на истипт псигурените лица на ФЗОМ се изедначени вп пднпс на 
правата и пбврските, сп псигурените лица на државата вп кпја престпјуваат. 
Тпа значи дека на пснпва на двпјазичнипт пбразец псигурените лица на ФЗОМ 
ќе мпжат да кпристат итни и неппхпдни здравствени услуги и за истите ќе 
треба да платат самп личнп учествп (партиципација), дпкплку вп закпнските 
прпписи на земјата вп кпја се престпјува е предвиденп личнп учествп 
(партиципација). Вп спрптивнп псигурените лица на ФЗОМ не ппдлежат на 
никакви трпшпци за кпристените здравствени услуги. 
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