ФЗОМ Образец - ПЛС

ПРЕДЛОГ ЗА УПАТУВАЊЕ НА ЛЕКУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО

Од конзилиумот на ЈЗУ Универзитетска Клиника за ___________________________ во
Скопје, во состав:
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________
Осигуреникот ____________________________________________роден______________
во_________________ул.______________________бр._______поднесе барање за болничко
лекување, односно контролен преглед (подвлечи го соодветниот вид на барање) за
давање предлог за упатување на лекување во странство.
Осигуреникот боледува од, DG: _______________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
шифра на дијагноза по МКБ - 10 ревизија ___________________
(дијагнозата е поставена со болничко, амбулантско или друг вид испитување, точно да
се наведе кое испитување): ________________________________________
во
_________година.
Направени се следниве последни испитувања врз основа на кои се дава предлогот за
упатување
на
лекување
во
странство
до
првостепената
лекарска
комисија:____________________________________________________________________
Испитување_________________________________________________________________
Наод - краток опис ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Дата на наодот: ______________________________________________________________
Конзилиумот на горенаведената клиника дава предлог за упатување на болничко
лекување во странство од следниве причини:
1. Неможност да се спроведе соодветното лекување (или некоја од фазите на) лекувањето
во
здравствените
установи
во
Република
Македонија
поради:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Неможност да се изврши следниов контролен преглед:
______________________________________________________________________________
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Со издавање на овој предлог за упатување на лекување во странство, конзилиумот тврди
дека се исцрпени сите можности за лекување во Републиката и гарантира дека се
исполнети законските предуслови за упатување на осигуреникот на лекување во
странство.
Од предложеното упатување на лекување во странство се очекува да се
постигне:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дополнително образложение (ако е потребно):________________________________
Мислењето на конзилиумот е донесено на ден:________________година.
Конзилиум:
1.___________________________
2.___________________________
3.___________________________

Директор на Клиниката,
_____________________________

ВАЖНО:
Предлогот за упатување на лекување во странство важи шест месеци од денот на
издавањето. Осигуреникот ќе го оствари правото на лекување во странство со
донесување на решение за упатување на лекување во странство, од Фондот за
здравствено осигурување на Македонија.
НАПОМЕНА: Молиме сите податоци да бидат внесени на соодветно место, целосно и
читко пополнети, во спротивно ќе се смета дека барањето поднесено во Фондот од
страна на осигуреникот е неуредно. Доколку е потребно, додадете нов лист за
образложение на испитувањата, а задолжително приложете ги наодите.
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