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Здравствена заштита за тебе и за твоето семејство

Дали си земјоделец или земјоделка? Дали си имал здравствени трошоци за 
специјалистички испитувања и/или хируршки интервенции? За тебе или за 
твоето семејство? Тука е FISA (Fondo Integrativo Sanitario Lavoratori Agricoli e 
Florovivaisti - Дополнителен здравствен фонд за земјоделци и градинари) за 
да ти помогне.
Се работи за важна алатка, која произлегува од договорот за работа, која 
е мошне корисна за тебе и за твоето семејство во случај на медицински 
прегледи, хоспитализирање во болница или несреќа на работно место. 
FISA им гарантира на сите земјоделци и градинари, како и на нивните 
семејства, систем на дополнителна помош на Државната здравствена услуга, 
како и економска помош која е многу корисна во моменти на неопходност.
Благодарение на државниот договор за работа потпишан од нашиот 
синдикат, трошокот за FISA е на целосен товар на компаниите. 
Работниците не плаќаат ништо за да бидат дел од овој Фонд, така што 
овие услуги се бесплатни.

Услуги на Државната земјоделска  
билатерална агенција  

Eban (Ente bilaterale agricolo nazionale - Државна земјоделска билатерална 
агенција), формирана од страна на земјоделски здруженија и предвидена 
согласно државен договор, пружи, меѓу другото, низа поволности за поддршка 
на приходите. Земјоделците во постојан работен однос, вработени во 
земјоделски претпријатија кои ги имаат исполнето плаќањата кон Државната 
земјоделска билатерална агенција, имаат право на следните обештетувања:
• Отпуштање од работа: ако се отпуштени од работа во последните четири месеци 

од годината, имаат право на 30% од минималната плата предвидена согласно 
вториот дел од колективниот државен договор за работа за три месеци;

• Породилно отсуство на мајка/татко: во изборен период на отсуство 
(родителско отсуство), тие имаат право на 40% од минималната плата 
предвидена согласно вториот дел од колективниот државен договор за работа 
за шест месеци;

• Онколошки заболувања: при неплатено отсуство (чл. 60 и 61 CCNL), имаат 
право на 80% од минималната плата предвидена согласно вториот дел од 
колективниот државен договор за работа за шест месеци;

• Жртви на родово насилство:  жените вклучени во заштитните програми 
поврзани со насилство врз основа на родот кои што користат отсуство,  имаат 
право на 100% од минималната плата предвидена согласно вториот дел од 
колективниот државен договор за работа  за два месеца на отсуство што се 
користат по трите месеци предвидени со закон.

Дополнителни здравствени услуги кои што ги обезбедува 
Фондот се:

За целото семејство
• Хоспитализирање со и без хируршка интервенција
• Надомест за породување без царски рез
• Дневно хоспитализирање во болница или за лекување и терапија за 

онколошки болести (хемотерапија, терапија со кобалт, радиотерапија) и за 
дијализа

• Амбулантска хируршка интервенција за дерматолошки и офталмолошки 
услуги

• Високо специјализирани испитувања (магнетна резонанца, компјутерска 
томографија, итн.)

• Рехабилитација и физикална терапија при повреда и специфични патологии
• Протези/ортопедски и акустични медицински помагала
• Стоматолошки третман во случај на повреда

За повеќе информации, обратете се до FAI CISL

За повеќе информации, обратете се до FAI CISL

Само за членот
• Состојби на неспособност за самоиздржување
• Несреќни случаи
• Анализа на крв
• Специјалистички испитувања
• Физиотерапија, кинезитерапија, кардиолошка и невромоторна 

рехабилитација по хоспитализација поради болест или повреда.
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