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ротитис и  баротраума........................... 622 

1645. Упатство за практикување на ме-
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1646. Упатство за практикување на ме-
дицина заснована на докази при  пе-
риферна фацијална парализа................ 628 

1647. Упатство за практикување на ме-
дицина заснована на докази при пов-
реди на ушка........................................... 631 

1648. Упатство за практикување на ме-
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 

НЕВРОЛОГИЈА 

1523. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13),  министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ЛУМБАЛНА 

БОЛКА 

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување преку практикување на медицина 

заснована на докази при постоење на лумбална болка. 

   

Член 2 

Начинот на третман на лумбалната болка е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

   

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

медицинско згрижување при  лумбална болка по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-8919/2 

30 ноември  2013 година 

            Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 
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1524. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13),  министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  АКУТНА 

ПОРФИРИЈА 

 

 Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување преку практикување на медицина 

заснована на докази при постоење на акутна порфирија. 

  

Член 2 

Начинот на третман на акутна порфирија е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

   

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на  

медицинско згрижување при акутна порфирија по правило согласно ова упатство. 

 По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

   

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  

         Бр. 07-8920/2 

30 ноември  2013 година 

             Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 
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1525. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13),  министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ 

ПРИ АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување преку практикување на медицина 

заснована на докази при постоење на Алцхајмерова болест. 

  

 Член 2 

Начинот на третман на Алцхајмеровата болест е даден во прилог, кој е составен дел на ова 

упатство. 

   

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на  

медицинско згрижување при Алцхајмерова болест по правило согласно ова упатство. 

 По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

   

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  

           Бр. 07-8921/2 

30 ноември  2013 година 

               Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 
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1526. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13),  министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ 

ПРИ АМИОТРОФИЧНА ЛАТЕРАЛНА СКЛЕРОЗА 

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување преку практикување на медицина 

заснована на докази при постоење на  амиотрофична латерална склероза. 

  

Член 2 

Начинот на третман на амиотрофичната латерална склероза е даден во прилог, кој е составен 

дел на ова упатство. 

   

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

медицинско згрижување при амиотрофична латерална склероза по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

   

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  

         Бр. 07-8922/2 

30 ноември  2013 година 

             Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 
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1527. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13),  министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ПАЦИЕНТ ВО 

НЕСВЕСНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување преку практикување на медицина 

заснована на докази при постоење на пациент во несвесна состојба. 

 

Член 2 

Начинот на ургентни постапки на пациент во несвесна состојба е даден во прилог, кој е 

составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на  

медицинско згрижување при пациент во несвесна состојба по правило согласно ова упатство. 

 По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

   

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

   

        Бр. 07-8923/2 

30 ноември  2013 година 

            Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 
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1528. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13),  министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  БЕНИГНО 

ПАРОКСИЗМАЛНО ПОЗИЦИСКО ВЕРТИГО 

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување преку практикување на медицина 

заснована на докази при постоење на бенигно пароксизмално позициско вертиго. 

  

Член 2 

Начинот на третман на бенигно пароксизмално позициско вертиго е даден во прилог, кој е 

составен дел на ова упатство. 

   

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

медицинско згрижување при бенигно пароксизмално позициско вертиго по правило согласно ова 

упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  

        Бр. 07-8924/2 

30 ноември  2013 година 

            Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 
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1529. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13),  министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ЦЕРЕБРАЛЕН 

ИНФАРКТ (ИСХЕМИЧЕН МОЗОЧЕН УДАР) 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување преку практикување на медицина 

заснована на докази при постоење на церебрален инфаркт (исхемичен мозочен удар). 

 

Член 2 

Начинот на третман на церебралниот инфаркт (исхемичен мозочен удар) е даден во прилог, кој 

е составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

медицинско згрижување при церебрален инфаркт (исхемичен мозочен удар) по правило согласно 

ова упатство. 

 По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

   

Член 4 

 Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за начинот на 

вршење на здравствената дејност која се однесува на третманот на церебралниот инфаркт 

(исхемичен мозочен удар), („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/10). 

  

 Член 5 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

          Бр. 07-8925/2 

30 ноември  2013 година 

            Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 



 Стр. 42 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 43 

 
 



 Стр. 44 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 45 

 
 



 Стр. 46 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 47 

 
 



 Стр. 48 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 49 

 
 

 



 Стр. 50 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1530. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13),  министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ХРОНИЧНА 

БОЛКА 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување преку практикување на медицина 

заснована на докази при постоење на хронична болка. 

 

Член 2 

Начинот  на  третман на хронична болка е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

медицинско згрижување при хронична болка по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  

         Бр. 07-8926/2 

30 ноември  2013 година 

            Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 51 

 
 



 Стр. 52 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 53 

 
 



 Стр. 54 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 55 

 
 



 Стр. 56 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 57 

 
 



 Стр. 58 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 59 

 
 

1531. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13),  министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ЗА КЛИНИЧКА 

УПОТРЕБА НА НЕВРОРАДИОЛОШКИ МЕТОДИ 

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување преку практикување на медицина 

заснована на докази за клиничка употреба на неврорадиолошки методи. 

 

Член 2 

Kлиничката употреба на неврорадиолошки методи е даден во прилог, кој е составен дел на ова 

упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

медицинско згрижување при клиничка употреба на неврорадиолошки методи по правило согласно 

ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  

        Бр. 07-8927/2 

30 ноември  2013 година 

            Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 



 Стр. 60 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 61 

 
 



 Стр. 62 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 63 

 
 

 



 Стр. 64 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1532. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13),  министерот за здравство донесе 

 

 У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  “CLUSTER” 

ГЛАВОБОЛКА (HORTON-ов СИНДРОМ) 

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување преку практикување на медицина 

заснована на докази при постоење на “cluster” главоболка (Horton-ов синдром). 

  

Член 2 

Начинот на третман на “cluster” главоболката (Horton-ов синдром) е даден во прилог, кој е 

составен дел на ова упатство. 

   

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на  

медицинско згрижување при “cluster” главоболката (Horton-ов синдром) по правило согласно ова 

упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

   

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

   

         Бр. 07-8928/2 

30 ноември  2013 година 

            Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 65 

 
 



 Стр. 66 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 67 

 
 

1533. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13),  министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  

ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ДИЈАГНОЗА НА ЕПИЗОДИСКИ СИМПТОМИ 

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува  медицинско згрижување преку практикување на медицина 

заснована на докази при диференцијална дијагноза на епизодиски симптоми. 

  

Член 2 

Начинот на диференцирање на епизодиски симптоми е даден во прилог, кој е составен дел на 

ова упатство. 

   

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

медицинско згрижување при диференцијална дијагноза на епизодиски симптоми по правило 

согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

   

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

   

         Бр. 07-8929/2 

30 ноември  2013 година 

             Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 



 Стр. 68 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 69 

 
 



 Стр. 70 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 71 

 
 



 Стр. 72 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 73 

 
 

1534. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13),  министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ЕСЕНЦИЈАЛЕН 

ТРЕМОР 

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување преку практикување на медицина 

заснована на докази при постоење на есенцијален тремор. 

  

Член 2 

Начинот на третман на есенцијален тремор е даден во прилог, кој е составен дел на ова 

упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на   

медицинско згрижување при  есенцијален тремор по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  

            Бр. 07-8930/2 

30 ноември  2013 година 

              Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 



 Стр. 74 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 75 

 
 

 



 Стр. 76 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1535. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13),  министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  

ЕГЗАМИНАЦИЈА НА ПАЦИЕНТ ПО ЕПИЛЕПТИЧЕН НАПАД 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување преку медицина заснована на докази 

при егзаминација на пациент по епилептичен напад. 

  

Член 2 

Начинот на егзаминација на пациент по епилептичен напад е даден во прилог, кој е составен 

дел на ова упатство. 

   

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

медицинско згрижување при егзаминација на пациент по епилептичен напад по правило согласно 

ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  

         Бр. 07-8931/2 

30 ноември  2013 година 

             Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 77 

 
 



 Стр. 78 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 79 

 
 



 Стр. 80 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 81 

 
 

1536. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13),  министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ГЛАВОБОЛКА 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување преку практикување на медицина 

заснована на докази при постоење на главоболка. 

  

Член 2 

Начинот на третман на главоболка е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на  

медицинско згрижување при  главоболка по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  

         Бр. 07-8932/2 

30 ноември  2013 година 

            Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 



 Стр. 82 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 83 

 
 



 Стр. 84 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 85 

 
 



 Стр. 86 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 87 

 
 

1537. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13),  министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ЗГОЛЕМЕН 

ИНТРАКРАНИЈАЛЕН ПРИТИСОК 

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување преку практикување на медицина 

заснована на докази при постоење на зголемен интракранијален притисок. 

   

Член 2 

Начинот на третман на зголемен интракранијален притисок е даден во прилог, кој е составен 

дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

медицинско згрижување при зголемен интракранијален притисок по правило согласно ова 

упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  

        Бр. 07-8933/2 

30 ноември  2013 година 

            Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 



 Стр. 88 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 89 

 
 



 Стр. 90 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 91 

 
 

 



 Стр. 92 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1538. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13),  министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  

ИНТРАКРАНИЈАЛНА АНЕВРИЗМА И СУПАРАХНОИДАЛНА ХЕМОРАГИЈА 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување преку практикување на медицина 

заснована на докази при постоење на интракранијална аневризма и супарахноидална хеморагија. 

  

Член 2 

Начинот на третман на интракранијалната аневризма и на супарахноидалната хеморагија е 

даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

   

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

медицинско згрижување при  интракранијална аневризма и супарахноидална хеморагија  по 

правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

          Бр. 07-8934/2 

30 ноември  2013 година 

             Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 93 

 
 



 Стр. 94 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 95 

 
 



 Стр. 96 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 97 

 
 

 



 Стр. 98 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1539. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13),  министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  НАРУШУВАЊЕ 

НА ПОМНЕЊЕТО (ЛЕСНО КОГНИТИВНО НАРУШУВАЊЕ И ДЕМЕНЦИЈА) 

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува  медицинско згрижување преку практикување на медицина 

заснована на докази при постоење на нарушување на помнење (лесно когнитивно нарушување и 

деменција). 

  

Член 2 

Начинот на препознавање и причини на нарушување на помнењето (лесно когнитивно 

нарушување и деменција) е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на  

медицинско згрижување при  нарушување на помнењето (лесно когнитивно нарушување и 

деменција) по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

   

         Бр. 07-8935/2 

30 ноември  2013 година 

              Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 99 

 
 



 Стр. 100 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 101 

 
 



 Стр. 102 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 103 

 
 

 



 Стр. 104 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1540. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13),  министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  МИГРЕНА 

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување преку практикување на медицина 

заснована на докази при постоење на мигрена. 

  

Член 2 

Начинот на третман на мигрената е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на  

медицинско згрижување при  мигрена по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  

         Бр. 07-8936/2 

30 ноември  2013 година 

            Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 105 

 
 



 Стр. 106 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 107 

 
 



 Стр. 108 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 109 

 
 

1541. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13),  министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  МИЈАСТЕНИЈА 

ГРАВИС И МИЈАСТЕНИЧНИ СИНДРОМИ 

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување преку практикување на медицина 

заснована на докази при постоење на мијастенија гравис и мијастенични синдроми. 

  

Член 2 

Начинот на третман на мијастенија гравис и мијастенични синдроми е даден во прилог, кој е 

составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на   

медицинско згрижување при  мијастенија гравис и мијастенични синдроми по правило согласно 

ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

   

         Бр. 07-8937/2 

30 ноември  2013 година 

              Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 



 Стр. 110 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 111 

 
 



 Стр. 112 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 113 

 
 

 



 Стр. 114 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1542. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13),  министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  МЕНИЕРОВА 

БОЛЕСТ 

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува  медицинско згрижување преку практикување на медицина 

заснована на докази при постоење на Мениерова болест. 

  

Член 2 

Начинот на дијагностицирање и начинот на третман на Мениеровата болест е даден во прилог, 

кој е составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на  

медицинско згрижување при Мениерова болест по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

    

          Бр. 07-8938/2 

30 ноември  2013 година 

              Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 115 

 
 



 Стр. 116 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 117 

 
 

 



 Стр. 118 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1543. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13),  министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ГАДЕЊЕ И 

ПОВРАЌАЊЕ 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување преку практикување на медицина 

заснована на докази при постоење на гадење и на повраќање. 

  

Член 2 

Начинот на третман на гадење и повраќање е даден во прилог, кој е составен дел на ова 

упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на  

медицинско згрижување при гадење и повраќање по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  

         Бр. 07-8939/2 

30 ноември  2013 година 

            Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 119 

 
 



 Стр. 120 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 121 

 
 



 Стр. 122 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 123 

 
 

1544. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13),  министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  НЕВРОЛОШКИ 

ОКУЛАРНИ СИМПТОМИ 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување преку практикување на медицина 

заснована на докази при невролошки окуларни симптоми. 

  

Член 2 

Начинот на третман на невролошките окуларни симптоми е даден во прилог, кој е составен дел 

на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на  

медицинско згрижување при невролошки окуларни симптоми по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

   

         Бр. 07-8940/2 

30 ноември  2013 година 

             Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 



 Стр. 124 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 125 

 
 



 Стр. 126 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 127 

 
 



 Стр. 128 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 129 

 
 

1545. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13),  министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ДРУГИ 

ПРОГРЕСИВНИ ЗАБОЛУВАЊА СО НАРУШЕНО ПАМЕТЕЊЕ 

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува  медицинско згрижување преку практикување на медицина 

заснована на докази при други прогресивни заболувања со нарушено паметење. 

  

Член 2 

Начинот на третман на другите прогресивни заболувања со нарушено паметење е даден во 

прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на   

медицинско згрижување при други прогресивни заболувања со нарушено паметење по правило 

согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  

         Бр. 07-8941/2 

30 ноември  2013 година 

            Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 



 Стр. 130 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 131 

 
 



 Стр. 132 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 133 

 
 

 



 Стр. 134 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1546. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13),  министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ 

ПРИ ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТ 

 

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување преку практикување на медицина 

заснована на докази при постоење на Паркинсонова болест. 

  

Член 2 

Начинот на третман на Паркинсоновата болест е даден во прилог, кој е составен дел на ова 

упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на  

медицинско згрижување при Паркинсонова болест по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  

        Бр. 07-8942/2 

30 ноември  2013 година 

             Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 135 

 
 



 Стр. 136 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 137 

 
 



 Стр. 138 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 139 

 
 



 Стр. 140 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 141 

 
 

 



 Стр. 142 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1547. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13),  министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  

ПОЛИНЕВРОПАТИИ 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување преку практикување на медицина 

заснована на докази при постоење на полиневропатии. 

 

Член 2 

Начинот на третман на полиневропатии е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

медицинско згрижување при  полиневропатии по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  

         Бр. 07-8943/2 

30 ноември  2013 година 

              Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 143 

 
 



 Стр. 144 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 145 

 
 



 Стр. 146 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 147 

 
 



 Стр. 148 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 149 

 
 

1548. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13),  министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  СИНДРОМ НА 

НЕМИРНИ НОЗЕ, АКАТИЗИЈА И МУСКУЛНИ КРАМПИ 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување преку практикување на медицина 

заснована на докази при постоење на синдром на немирни нозе, акатизија и мускулни крампи. 

   

Член 2 

Начинот на третман на синдромот на немирни нозе, акатизија и мускулни крампи е даден во 

прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

медицинско згрижување при синдром на немирни нозе, акатизија и мускулни крампи по правило 

согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  

         Бр. 07-8944/2 

30 ноември  2013 година 

            Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 



 Стр. 150 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 151 

 
 

 



 Стр. 152 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1549. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13),  министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  НАРУШУВАЊЕ 

НА СПИЕЊЕТО И БУДНОСТА 

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување преку практикување на медицина 

заснована на докази при постоење на нарушување на спиењето и будноста. 

  

Член 2 

Начинот на третман при нарушување на спиењето и будноста е даден во прилог, кој е составен 

дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

медицинско згрижување при нарушување на спиењето и будноста по правило согласно ова 

упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  

        Бр. 07-8945/2 

30 ноември  2013 година 

            Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 153 
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14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 155 
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1550. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13),  министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  БАВНИ 

ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ НА ЦЕНТРАЛНИОТ НЕРВЕН СИСТЕМ 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување преку практикување на медицина 

заснована на докази при постоење на бавни вирусни инфекции на централниот нервен систем. 

  

Член 2 

Начинот на дијагностицирање на бавни вирусни инфекции на централниот нервен систем е 

даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

медицинско згрижување при бавни вирусни инфекции на централниот нервен систем,по правило 

согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

          Бр. 07-8946/2 

30 ноември  2013 година 

             Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 157 

 
 



 Стр. 158 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 159 

 
 

1551. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13),  министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ТЕНЗИСКИ ТИП 

ГЛАВОБОЛКА 

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување преку практикување на медицина 

заснована на докази при постоење на тензиски тип главоболка. 

   

Член 2 

Начинот на третман на тензиски тип главоболка е даден во прилог, кој е составен дел на ова 

упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на  

медицинско згрижување при тензиски тип главоболка по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  

         Бр. 07-8947/2 

30 ноември  2013 година 

             Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 
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14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 161 

 
 



 Стр. 162 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 163 

 
 

1552. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13),  министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ТИНИТУС 

 

 Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување преку практикување на медицина 

заснована на докази при постоење на тинитус. 

  

 Член 2 

Начинот на третман на тинитус е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

медицинско згрижување при тинитус по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  

        Бр. 07-8948/2 

30 ноември  2013 година 

           Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 
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14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 165 

 
 



 Стр. 166 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 167 

 
 

1553. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13),  министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ТРАНЗИТОРНА 

ИСХЕМИЧНА АТАКА 

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување преку практикување на медицина 

заснована на докази при постоење на транзиторна исхемична атака. 

 

Член 2 

Начинот на  третман на транзиторната исхемична атака е даден во прилог, кој е составен дел на 

ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

медицинско згрижување при транзиторна исхемична атака по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  

         Бр. 07-8949/2 

30 ноември  2013 година 

            Скопје 

Министер 

Никола Тодоров, с.р. 
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14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 169 

 
 



 Стр. 170 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 171 

 
 

 



 Стр. 172 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1554. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13),  министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ЗА ТРЕТМАН НА 

ПРОЛОНГИРАН ЕПИЛЕПТИЧЕН НАПАД И ТРЕТМАН НА СТАТУС ЕПИЛЕПТИКУС  

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува  медицинско згрижување преку практикување на медицина 

заснована на докази за третман на пролонгиран епилептичен напад и третман на статус 

епилептикус. 

  

Член 2 

Начинот на  третман на пролонгиран епилептичен напад и третман на статус епилептикус е 

даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

медицинско згрижување при третман на пролонгиран епилептичен напад и третман на статус 

епилептикус по правило согласно ова упатство. 

 По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  

         Бр. 07-8950/2 

30 ноември  2013 година 

             Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 173 
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14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 175 

 
 

1555. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13),  министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ЗА ТРЕТМАН НА 

ЕПИЛЕПСИЈА КАЈ ВОЗРАСНИ 

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување преку практикување на медицина 

заснована на докази за третман на епилепсија кај возрасни. 

   

Член 2 

Начинот на третман на епилепсија кај возрасни е даден во прилог, кој е составен дел на ова 

упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

медицинско згрижување при третман на епилепсија кај возрасни по правило согласно ова 

упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  

         Бр. 07-8951/2 

30 ноември  2013 година 

              Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 
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14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 177 

 
 



 Стр. 178 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 179 

 
 



 Стр. 180 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 181 
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14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 183 
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1556. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13),  министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ЗА ТРЕТМАН НА 

ЗАБОЛУВАЊАТА СО НАРУШЕНО ПАМЕТЕЊЕ 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување преку практикување на медицина 

заснована на докази за третман на заболувањата со нарушено паметење. 

   

Член 2 

Начинот на третман на заболувањата со нарушено паметење е даден во прилог, кој е составен 

дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

медицинско згрижување при заболувањата со нарушено паметење по правило согласно ова 

упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  

         Бр. 07-8952/2 

30 ноември  2013 година 

            Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 185 
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14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 187 
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14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 189 

 
 

1557. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13),  министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ЗА ТРЕТМАН НА 

СПАСТИЦИТЕТ 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување преку практикување на медицина 

заснована на докази за третман на спастицитет. 

  

 Член 2 

Начинот на третман на спастицитет е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

медицинско згрижување при третман на спастицитет по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

   

         Бр. 07-8953/2 

30 ноември  2013 година 

             Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 



 Стр. 190 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 191 

 
 



 Стр. 192 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 193 

 
 

1558. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13),  министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  

ТРИГЕМИНАЛНА НЕВРАЛГИЈА И НА ДРУГИ ЛИЦЕВИ БОЛКИ 

  

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување преку практикување на медицина 

заснована на докази при постоење на тригеминална невралгија и на други лицеви болки. 

 

Член 2 

Начинот на третман на тригеминалната невралгија и на другите лицеви болки е даден во 

прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на  

медицинско згрижување при тригеминална невралгија и други лицеви болки по правило согласно 

ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-8954/2 

30 ноември  2013 година 

            Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 
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14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 195 

 
 



 Стр. 196 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 197 

 
 

1559. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13),  министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ВАСКУЛАРНИ 

КОГНИТИВНИ НАРУШУВАЊА И ДЕМЕНЦИЈА 

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување преку практикување на медицина 

заснована на докази при постоење на васкуларни когнитивни нарушувања и деменција. 

  

Член 2 

Начинот на третман на васкуларните когнитивни нарушувања и деменцијата е даден во прилог, 

кој е составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

медицинско згрижување при васкуларни когнитивни нарушувања и деменција по правило 

согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  

         Бр. 07-8955/2 

30 ноември  2013 година 

             Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 
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14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 199 

 
 



 Стр. 200 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 201 

 
 

 



 Стр. 202 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1560. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13),  министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О  

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ВЕРТИГО 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување преку практикување на медицина 

заснована на докази при постоење на вертиго. 

   

Член 2 

Начинот на третман на вертиго е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

медицинско згрижување при  вертиго по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

           Бр. 07-8956/2 

30 ноември  2013 година 

              Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 203 

 
 



 Стр. 204 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 205 

 
 



 Стр. 206 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 207 

 
 

 



 Стр. 208 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1561. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13),  министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ЛУМБАЛНА 

ПУНКЦИЈА, ИСПИТУВАЊА НА ЦЕРЕБРОСПИНАЛЕН ЛИКВОР И НАОДИ 

  

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување преку практикување на медицина 

заснована на докази при лумбална пункција, испитувања на цереброспинален ликвор и наоди. 

  

Член 2 

Начинот на постапување при лумбална пункција и испитувања на цереброспинален ликвор е 

даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

медицинско згрижување при лумбална пункција, испитувања на цереброспинален ликвор и наоди 

по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот, може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

   

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  

        Бр. 07-8957/2 

30 ноември  2013 година 

           Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 209 

 
 



 Стр. 210 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 211 

 
 



 Стр. 212 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 213 

 
 

 



 Стр. 214 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1562. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13),  министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  МУЛТИПНА 

СКЛЕРОЗА 

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување преку практикување на медицина 

заснована на докази при постоење на мултипна склероза. 

 

Член 2 

Начинот на третман на мултипна склероза е даден во прилог, кој е составен дел на ова 

упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

медицинско згрижување при мултипна склероза по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

   

          Бр. 07-8958/2 

30 ноември  2013 година 

             Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 215 

 
 



 Стр. 216 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 217 

 
 



 Стр. 218 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 219 
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14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 221 

 
 

ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА 

1563. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ДОЛГОРОЧНО 

СЛЕДЕЊЕ НА ПАЦИЕНТИ СО РИЗИК ОД КОЛОРЕКТАЛЕН КАНЦЕР 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува приодот при долгорочно следење на пациенти со ризик од коло-

ректален канцер. 

  

Член 2 

Начинот на долгорочно следење на пациенти со ризик од колоректален канцер е даден во при-

лог, кој е составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на дол-

горочно следење на пациенти со ризик од колоректален канцер по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се от-

стапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потреба-

та за отстапување и со проценка за натамошниот тек на долгорочното следење на пациенти со ри-

зик од колоректален канцер, при што од страна на докторот тоа соодветно се документира во 

писмена форма во медицинското досие на пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

    

         Бр. 07-9001/2 

30 ноември 2013 година 

            Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 
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14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 223 

 
 



 Стр. 224 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1564. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  АКУТЕН 

ПАНКРЕАТИТИС 

 

 Член 1 

Со ова упатство се пропишува  приод кон дијагностицирањето и терапијата на акутниот 

панкреатитис. 

  

Член 2 

Начинот на дијагностицирање и терапија на акутниот панкреатитис е даден во прилог, кој е 

составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на  

дијагностицирање и терапија при акутен панкреатитис по правило согласно  ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на акутниот панкреатитис, при што 

од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

   

         Бр. 07-9002/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 225 
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14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 227 

 
 

 



 Стр. 228 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1565. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ АВТОИМУН 

ХЕПАТИТИС 

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува приодот кон дијагнозата и терапијата на автоимуниот хепатитис. 

 

Член 2 

Начинот на дијагноза и терапија на автоимуниот хепатитис е даден во прилог, кој е составен 

дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

дијагностицирање и терапија на автоимуниот хепатитис во гастроентерохепатологијата по правило 

согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на автоимуниот хепатитис, при што 

од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  

         Бр. 07-9003/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 

   

  



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 229 
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1566. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ЦРНОДРОБНА 

ЦИРОЗА 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува приодот кон дијагнозата и терапијата на црнодробната цироза. 

 

Член 2 

Начинот на дијагнозата и терапијата на црнодробната цироза е даден во прилог, кој е составен 

дел на ова упатство. 

   

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

дијагностицирање и терапија на црнодробната цироза во гастроентеро-хепатологијата по правило 

согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на црнодробната цироза, при што од 

страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

    

         Бр. 07-9004/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 

   

  

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 233 
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14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 235 

 
 



 Стр. 236 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 237 

 
 



 Стр. 238 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1567. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА  ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ДИСПЕПСИЈА 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува приодот кон дијагностицирањето и терапијата при диспепсија. 

  

Член 2 

Начинот на дијагностицирање и терапија на диспепсијата е даден во прилог, кој е составен дел 

на ова упатство. 

   

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на  

дијагностицирање и терапија при диспепсија по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на диспепсијата, при што од страна 

на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

   

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9005/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 
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14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 241 
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14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 243 
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14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 245 

 
 

1568. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

ДИВЕРТИКУЛИТИС И ДИВЕРТИКУЛОЗА 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува приодот кон дијагнозата и терапијата на дивертикулитис и 

дивертикулоза. 

  

Член 2 

Начинот на дијагноза и терапија на дивертикулитисот и дивертикулозата е даден во прилог, кој 

е составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

дијагностицирање и терапија на дивертикулитис и дивертикулоза по правило согласно ова 

упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на дивертикулитисот и 

дивертикулозата, при што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма 

во медицинското досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  

         Бр. 07-9006/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

   Никола Тодоров, с.р. 
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14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 247 

 
 



 Стр. 248 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1569. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  

ФУНКЦИОНАЛНИ ЦРЕВНИ НАРУШУВАЊА И ИРИТАБИЛЕН ЦРЕВЕН СИНДРОМ 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува приод кон дијагностицирањето и терапијата при 

функционалните цревни нарушувања и иритабилниот цревен синдром. 

 

Член 2 

Начинот на дијагностицирање и терапија на функционалните цревни нарушувања и 

иритабилниот цревен синдром е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на  

дијагностицирање и терапија при функционални цревни нарушувања и иритабилeн цревен 

синдром  по правило согласно  ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на функционалните цревни 

нарушувања и иритабилниот цревен синдром, при што од страна на докторот тоа соодветно се 

документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  

         Бр. 07-9007/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 249 
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14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 251 
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14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 253 

 
 

1570. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ГАСТРО-

ЕЗОФАГЕАЛНА РЕФЛУКСНА БОЛЕСТ 

 

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува  приод кон дијагностицирањето и терапијата при гастро-

езофагеалната рефлуксна болест. 

  

Член 2 

Начинот на дијагностицирање и терапија на гастро-езофагеалната рефлуксна болест е даден во 

прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на  

дијагностицирање и терапија при гастро-езофагеална рефлуксна болест по правило согласно ова 

упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на гастро-езофагеалната рефлуксна 

болест, при што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во 

медицинското досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9008/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 
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 Стр. 260 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1571. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ 

ПРИ ГАСТРОСКОПИЈА 

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува  приод кон индикациите, подготовката и  наодите при 

гастроскопија. 

  

Член 2 

Начинот  на индицирање, подотовка и значајност на наодите на гастроскопија е даден во 

прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

индицирање, подготовка и проценка на наодите при гастроскопија по правило согласно ова 

упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на постапката, при што од страна на 

докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

   

         Бр. 07-9009/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 
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14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 263 
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14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 265 

 
 

1572. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА  ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ   

ХЕМАТЕМЕЗА 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува  приодот кон дијагностицирањето и третманот при хематемеза. 

 

Член 2 

Начинот на дијагностицирање и третман на хематемезата е даден во прилог, кој е составен дел 

на ова упатство. 

   

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на ди-

јагностицирање и третман при хематемеза по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се от-

стапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потреба-

та за отстапување и со проценка за натамошниот тек на хематемезата, при што од страна на докто-

рот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9010/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 
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1573. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

ХЕМОРОИДАЛНАТА БОЛЕСТ 

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува приодот кон дијагнозата и терапијата на хемороидалната болест. 

  

Член 2 

Начинот на дијагноза и терапија на хемороидалната болест е даден во прилог, кој е составен 

дел на ова упатство. 

   

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

дијагностицирање и терапија на хемороидалната болест по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на хемороидалната болест, при што 

од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9011/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 
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1574. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ХОЛЕЛИТИЈАЗА 

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува приодот кон дијагнозата и терапијата на холелитијазата. 

   

Член 2 

Начинот на дијагноза и терапија на холелитијазата е даден во прилог, кој е составен дел на ова 

упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

дијагностицирање и терапија на холелитијазата по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на холелитијазата, при што од страна 

на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9012/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 
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14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 281 

 
 

1575. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ХРОНИЧЕН 

ПАНКРЕАТИТИС 

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува приодот кон дијагностицирањето и терапијата при хроничен 

панкреатитис. 

  

Член 2 

Начинот на дијагностицирање и терапија на хроничниот панкреатитис е даден во прилог, кој е 

составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

дијагностицирање и терапија при хроничен панкреатитис по правило согласно  ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на хроничниот панкреатитис,  при 

што  од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9013/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 
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14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 283 

 
 



 Стр. 284 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1576. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

КОЛОНОСКОПИЈА И СИГМОИДОСКОПИЈА 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува приодот кон примената на колоноскопија и сигмоидоскопија. 

  

Член 2 

Начинот на примена на колоноскопијата и сигмоидоскопијата е даден во прилог, кој е составен 

дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 

поврзана со примена на колоноскопија и сигмоидоскопија по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на состојбите кај кои е индицирана 

примена на колоноскопија и сигмоидоскопија, при што од страна на докторот тоа соодветно се 

документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9014/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 285 

 
 



 Стр. 286 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 287 

 
 



 Стр. 288 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1577. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА  ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ КРОНОВАТА 

БОЛЕСТ 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува приодот кон дијагнозата и терапијата на Кроновата болест. 

  

Член 2 

Начинот на дијагноза и терапија на Кроновата болест е даден во прилог, кој е составен дел на 

ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

дијагностицирање и терапија на Кроновата болест во гастроентерохепатологијата по правило 

согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на Кроновата болест, при што од 

страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9015/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 289 

 
 



 Стр. 290 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 291 

 
 



 Стр. 292 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 293 

 
 



 Стр. 294 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1578. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ОПСТИПАЦИЈА 

КАЈ ВОЗРАСНИ 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува приодот кон опстипација кај возрасни. 

  

Член 2 

Приодот кон опстипацијата кај возрасни е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

дијагностицирање и терапија на опстипацијата кај возрасни по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на опстипацијата кај возрасни, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9016/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 

 

  



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 295 

 
 



 Стр. 296 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 297 

 
 



 Стр. 298 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 299 

 
 

1579. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ПРИМАРНАТА 

БИЛИЈАРНА ЦИРОЗА 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува приодот кон дијагнозата и терапијата на примарната билијарна 

цироза. 

  

Член 2 

Начинот на дијагноза и терапија на примарната билијарна цироза е даден во прилог, кој е 

составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

дијагностицирање и терапија на примарната билијарна цироза во гастроентерохепатологијата по 

правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на примарната билијарна цироза, при 

што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9017/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 300 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 301 

 
 



 Стр. 302 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 303 

 
 

1580. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ПЕПТИЧКА 

УЛКУСНА БОЛЕСТ, ИНФЕКЦИЈА СО HELICOBACTER PYLORI И ХРОНИЧЕН 

ГАСТРИТ 

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува приод кон дијагностицирањето и терапијата при пептичката 

улкусна болест, Helicobacter pylori инфекцијата и хроничниот гастрит. 

 

Член 2 

Начинот на дијагностицирање и терапија на пептичката улкусна болест, Helicobacter pylori 

инфекцијата и хроничниот гастрит е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на  

дијагностицирање и терапија при пептичката улкусна болест, Helicobacter pylori инфекцијата и 

хроничниот гастрит по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на пептичката улкусна болест, 

Helicobacter pylori инфекцијата и хроничниот гастрит, при што од страна на докторот тоа 

соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9018/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 304 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 305 

 
 



 Стр. 306 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 307 

 
 



 Стр. 308 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1581. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ВО ПРЕВЕНЦИЈА И 

СКРИНИНГ НА КОЛОРЕКТАЛНИОТ КАНЦЕР  

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува начинот на спроведување на превенција и скрининг на 

колоректалниот карцином.    

  

Член 2 

Начинот на превенција и скрининг на колоректалниот карцином е даден во прилог, кој е 

составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност  

спроведување на превенција и скрининг на колоректален карцином по правило согласно ова 

упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот, може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек во превенцијата и скринингот на 

колоректалниот карцином, при што од страна на докторот тоа соодветно се документира во 

писмена форма во медицинското досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9019/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 309 

 
 



 Стр. 310 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 311 

 
 



 Стр. 312 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1582. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ПРОЛОНГИРАН 

ПРОЛИВ КАЈ ВОЗРАСНИ 

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува  проценка и дијагностика при пролонгиран пролив кај возрасни. 

  

Член 2 

Начинот на проценка и дијагностика на пролонгиран пролив кај возрасни е даден во прилог, кој 

е составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

проценка и дијагностика при пролонгиран пролив кај возрасни  по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на пролонгираниот пролив кај 

возрасни, при што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во 

медицинското досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9020/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 313 

 
 



 Стр. 314 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 315 

 
 



 Стр. 316 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 317 

 
 



 Стр. 318 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1583. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА  ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ УЛЦЕРОЗНИОТ 

КОЛИТИС 

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува приодот кон дијагнозата и терапијата на улцерозниот колитис. 

  

Член 2 

Начинот на дијагноза и на терапија на улцерозниот колитис е даден во прилог, кој е составен 

дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

дијагностицирање и на терапија на улцерозниот колитис во гастроентерохепатологијата по 

правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на улцерозниот колитис, при што од 

страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9021/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 319 

 
 

 



 Стр. 320 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 321 

 
 



 Стр. 322 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 323 

 
 

1584. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ВИРУСЕН 

ХЕПАТИТИС 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува приодот кон дијагнозата и терапијата на вирусниот хепатитис. 

  

Член 2 

Начинот на дијагноза и терапија на вирусен хепатитис е даден во прилог, кој е составен дел на 

ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

дијагностицирање и терапија на вирусниот хепатитис по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на вирусниот хепатитис при што од 

страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9022/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 324 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 325 

 
 



 Стр. 326 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 327 

 
 



 Стр. 328 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 329 

 
 



 Стр. 330 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 331 

 
 



 Стр. 332 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 333 

 
 



 Стр. 334 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 335 

 
 



 Стр. 336 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 337 

 
 

ПСИХИЈАТРИЈА 

1585. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ТРЕТИРАЊЕ НА 

ПСИХОЛОШКИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНО ИНФЕРИОРНИТЕ ЛИЦА ВО 

ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува третирање на психолошките проблеми на интелектуално 

инфериорните лица во примарната здравствена заштита. 

   

Член 2 

Начинот на  третирање на психолошките проблеми на интелектуално инфериорните лица во 

примарната здравствена заштита  е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

третирање на психолошките проблеми на интелектуално инфериорните лица во примарната 

здравствена заштита по правило согласно ова упатство. 

 По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на третманот, при што од страна на 

докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9023/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 338 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 339 

 
 



 Стр. 340 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 341 

 
 



 Стр. 342 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 343 

 
 

1586. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ТРЕТМАН НА 

АДОЛЕСЦЕНТ И ДОЛГОТРАЈНА БОЛЕСТ  

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува третманот при адолесцент и долготрајна болест. 

  

Член 2 

Начинот на третман на адолесцент и долготрајна болест е даден во прилог, кој е составен дел на 

ова упатство. 

   

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на  

третман на адолесцент и долготрајна болест по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на третманот, при што од страна на 

докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9024/2 

29 октомври 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 344 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 345 

 
 



 Стр. 346 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 347 

 
 

1587. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ТРЕТМАН НА 

АКУТНА СТРЕСНА РЕАКЦИЈА И ПОСТТРАУМАТСКО СТРЕСНО РАСТРОЈСТВО 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува третман при акутна стресна реакција и посттрауматско стресно 

растројство. 

  

Член 2 

Начинот на третман на акутна стресна реакција и посттрауматско стресно растројство е даден 

во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на  

третман при акутна стресна реакција и посттрауматско стресно растројство по правило согласно 

ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на третманот, при што од страна на 

докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9025/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 348 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 349 

 
 



 Стр. 350 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 351 

 
 



 Стр. 352 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 353 

 
 

1588. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА  ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ТРЕТМАН НА 

АУТИЗАМ ВО ОБЛАСТА НА ПСИХИЈАТРИЈАТА И НА ПЕДИЈАТРИЈАТА 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува  третман при аутизам. 

  

Член 2 

Начинот на третман на аутизам е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство 

   

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на  

третман при аутизам по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на третманот, при што од страна на 

докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот. 

   

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија”. 

 

         Бр. 07-9026/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 354 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 355 

 
 



 Стр. 356 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 357 

 
 



 Стр. 358 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1589. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ТРЕТМАН НА 

БИПОЛАРНО РАСТРОЈСТВО (МАНИЧНО-ДЕПРЕСИВНО РАСТРОЈСТВО)  

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува третманот при биполарно растројство (манично-депресивно 

растројство). 

 

Член 2 

Начинот на третман на биполарно растројство (манично-депресивно растројство) е даден во 

прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на  

третман при биполарно растројство (манично-депресивно растројство) по правило согласно ова 

упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на третманот, при што од страна на 

докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот. 

 

Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за начинот на 

вршење на здравствената дејност која се однесува на третманот на биполарното растројство 

(манично-депресивно растројство) („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/10). 

Член 5 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9027/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 359 

 
 



 Стр. 360 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 361 

 
 



 Стр. 362 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 363 

 
 



 Стр. 364 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 365 

 
 

1590. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ТРЕТМАН НА 

ДЕЛУЗИВНО РАСТРОЈСТВО  

 

 Член 1 

Со ова упатство се пропишува третманот при делузивно растројство. 

  

Член 2 

Начинот на третман на делузивно растројство е даден во прилог, кој е составен дел на ова 

упатство. 

   

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на  

третман при делузивно растројство по правило согласно ова упатство. 

 По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на третманот, при што од страна на 

докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот. 

   

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9028/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 366 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 367 

 
 



 Стр. 368 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 369 

 
 



 Стр. 370 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1591. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА  ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  КРАТКИ 

ИНТЕРВЕНЦИИ КАЈ ТЕШКО КОНСУМИРАЊЕ НА АЛКОХОЛ  

 

 Член 1 

Со ова упатство се пропишува препознавањето и кратките интервенции кај тешко консумирање 

на алкохол. 

 

Член 2 

Начинот на препознавање и кратки интервенции кај тешко консумирање на алкохол е даден во 

прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на  

препознавање и кратки интервенции кај тешко консумирање на алкохол по правило согласно ова 

упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на интервенциите, при што од страна 

на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9029/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 371 

 
 



 Стр. 372 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 373 

 
 



 Стр. 374 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1592. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ЛЕКОВИ КОИ СЕ 

КОРИСТАТ ПРИ ПСИХИЈАТРИСКИ ИТНИ СЛУЧАИ  

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишуваат лековите кои се користат при психијатриски итни случаи.  

 

Член 2 

Начинот на примена на лековите кои се користат при психијатриски итни случаи е даден во 

прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на  

примена на лекови кои се користат при психијатриски итни случаи по правило согласно со ова 

упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на примената, при што од страна на 

докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9030/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 375 

 
 



 Стр. 376 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 377 

 
 



 Стр. 378 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 379 

 
 

1593. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ТРЕТМАН НА 

НЕВРОЛЕПТИЧЕН МАЛИГЕН СИНДРОМ (НМС)  

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува третманот на невролептичен малиген синдром (НМС). 

 

Член 2 

Начинот на третман на невролептичен малиген синдром (НМС) е даден во прилог, кој е 

составен дел на ова упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на  

третман при невролептичен малиген синдром (НМС) по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на третманот, при што од страна на 

докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9031/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 380 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 381 

 
 



 Стр. 382 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 383 

 
 

1594. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ТРЕТМАН НА 

ПАЦИЕНТ СО ПСИХОСОМАТСКИ СИМПТОМИ  

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува третманот на пациент со психосоматски симптоми.  

  

Член 2 

Начинот на третман на пациент со психосоматски симптоми е даден во прилог, кој е составен 

дел на ова упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на  

третман на пациент со психосоматски симптоми по правило согласно ова упатство. 

 По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на третманот, при што од страна на 

докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9032/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 384 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 385 

 
 



 Стр. 386 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 387 

 
 



 Стр. 388 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 389 

 
 



 Стр. 390 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 391 

 
 

1595. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ТРЕТМАН НА 

ПАЦИЕНТ СО ЗАВИСНОСТ ОД ЛЕКОВИ ВО ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува третманот на пациент со зависност од лекови во примарната 

здравствена заштита. 

  

Член 2 

Начинот на третман на пациент со зависност од лекови во примарната здравствена заштита е 

даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на  

третман на пациент со зависност од лекови во примарната здравствена заштита по правило 

согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на третманот, при што од страна на 

докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  

         Бр. 07-9033/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 

 



 Стр. 392 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 393 

 
 



 Стр. 394 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 395 

 
 



 Стр. 396 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 397 

 
 

1596. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

ПСИХИЈАТРИСКА ЕВАЛУАЦИЈА И УПАТУВАЊЕ НА ТРЕТМАН НА АДОЛЕСЦЕНТИ  

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува психијатриска евалуација и упатување на третман на 

адолесценти.  

  

Член 2 

Начинот на психијатриска евалуација и упатување на третман на адолесценти е даден во 

прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на  

психијатриска евалуација и упатување на третман на адолесценти по правило согласно ова 

упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на третманот, при што од страна на 

докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9034/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 398 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 399 

 
 



 Стр. 400 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 401 

 
 

1597. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЈА КАЈ ДЕЦА И КАЈ АДОЛЕСЦЕНТИ  

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува психофармакотерапија кај деца и кај адолесценти.  

  

Член 2 

Начинот на спроведување на психофармакотерапијата кај деца и кај адолесценти е даден во 

прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на  

спроведување на психофармакотерапија кај деца и кај адолесценти по правило согласно ова 

упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на третманот, при што од страна на 

докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  

         Бр. 07-9035/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 

 



 Стр. 402 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 403 

 
 



 Стр. 404 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 405 

 
 

1598. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ТРЕТМАН НА 

РАСТРОЈСТВА НА ПОВЕДЕНИЕТО КАЈ ДЕЦА И КАЈ АДОЛЕСЦЕНТИ 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува третманот на растројствата на поведението кај деца и кај 

адолесценти. 

 

Член 2 

Начинот на третман на растројствата на поведението кај деца и кај адолесценти е даден во 

прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на  

третман на растројствата на поведението кај деца и кај адолесценти по правило согласно ова 

упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на третманот, при што од страна на 

докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9036/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 406 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 407 

 
 



 Стр. 408 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 409 

 
 



 Стр. 410 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1599. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ТРЕТМАН НА 

ШИЗОФРЕНИЈА  

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува третман на шизофренија.  

 

Член 2 

Начинот на  третман на шизофренијата е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

третман на шизофренија по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на третманот, при што од страна на 

докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9037/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 411 

 
 



 Стр. 412 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 413 

 
 



 Стр. 414 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 415 

 
 



 Стр. 416 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 417 

 
 



 Стр. 418 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 419 

 
 



 Стр. 420 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1600. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ТРЕТМАН НА 

ТИРАНИЗИРАЊЕ НА УЧИЛИШТЕ 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува третманот на тиранизирање на училиште. 

 

Член 2 

Начинот на третман на тиранизирање на училиште е даден во прилог, кој е составен дел на ова 

упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на  

третман при тиранизирање на училиште по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на третманот, при што од страна на 

докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

          Бр. 07-9038/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 421 

 
 



 Стр. 422 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 423 

 
 



 Стр. 424 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1601. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ТРЕТМАН НА 

ТРАНССЕКСУАЛИЗАМ 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува третманот на транссексуализам. 

 

Член 2 

Начинот на третман на транссексуализмот е даден во прилог, кој е составен дел на ова 

упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на  

третман на транссексуализмот по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на третманот, при што од страна на 

докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  

         Бр. 07-9039/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 425 

 
 



 Стр. 426 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 427 

 
 



 Стр. 428 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 429 

 
 

1602. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ТРЕТМАН НА 

ДЕМЕНЦИЈА  

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува третманот на деменција.  

  

Член 2 

Начинот на  третман на деменцијата е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

третман на деменција по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на третманот, при што од страна на 

докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9040/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 430 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 431 

 
 



 Стр. 432 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 433 

 
 



 Стр. 434 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1603. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА  ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ТРЕТМАН НА 

ЗАВИСНОСТИ ОД ДРОГА  

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува третманот на зависности од дрога.  

 

Член 2 

Начинот на  третман на зависностите од дрога е даден во прилог, кој е составен дел на ова 

упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на третман 

на зависности од дрога, по правило, согласно со ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот, може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на третманот, при што од страна на 

докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9041/2 

29 октомври 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 435 

 
 



 Стр. 436 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 437 

 
 



 Стр. 438 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 439 

 
 



 Стр. 440 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 441 

 
 



 Стр. 442 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1604. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ТРЕТМАН НА 

ВЛИЈАНИЕ НА ПСИХИЈАТРИСКАТА БОЛЕСТ КАЈ РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕТЕТО  

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува третман на влијание на психијатриската болест кај 

родителите на детето.  

 

Член 2 

Начинот на  третман на влијанието на психијатриската болест кај родителите на детето е 

даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

третман на влијанието на психијатриската болест кај родителите на детето, по правило, согласно 

со ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот, може да 

се отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на третманот, при што од страна на 

докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9042/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 443 

 
 



 Стр. 444 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 445 

 
 



 Стр. 446 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 447 

 
 

1605. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ТРЕТМАН НА 

ЗЛОУПОТРЕБА НА СУПСТАНЦИИ ОД СТРАНА НА АДОЛЕСЦЕНТИТЕ  

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува третманот на злоупотреба на супстанции од страна на 

адолесцентите.  

 

Член 2 

Начинот на третман на злоупотребата на супстанции од страна на адолесцентите е даден во 

прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

третман на злоупотреба на супстанции од страна на адолесцентите по правило согласно ова 

упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на третманот, при што од страна на 

докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9043/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 448 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 449 

 
 



 Стр. 450 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 451 

 
 

НЕФРОЛОГИЈА 

1606. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ АКУТНОТО 

БУБРЕЖНО ОШТЕТУВАЊЕ 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува приодот кон дијагнозата и кон терапијата на акутното бубрежно 

оштетување.  

  

Член 2 

Начинот на дијагнозата и на терапијата на акутното бубрежно оштетување е даден во прилог, 

кој е составен дел на ова упатство 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

дијагностицирање и терапија на акутното бубрежно оштетување во нефрологијата по правило 

согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на акутното бубрежно оштетување, 

при што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9322/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 452 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 453 

 
 



 Стр. 454 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 455 

 
 



 Стр. 456 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1607. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ АНАЛИЗАТА НА 

УРИНАТА И НА УРИНОКУЛТУРАТА    

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишуваат принципитие и постапките при анализирање на урината и на 

уринокултурата.   

  

Член 2 

Начинот на постапување при анализата на урината и на уринокултурата е даден во прилог, кој е 

составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност при 

постапките за анализа на урината и на уринокултурата во нефрологијата и во педијатријата по 

правило  согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување во дијагностичките процедури при анализата на урината и на 

уринокултурата, при што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма 

во медицинското досие на пациентот. 

  

Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за 

практикување на медицина заснована на докази при анализа на урина и уринокултура  („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.12/13)  

 

Член 5 

 Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9323/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 457 

 
 



 Стр. 458 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 459 

 
 



 Стр. 460 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 461 

 
 



 Стр. 462 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 463 

 
 

1608. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

 У П А Т С Т В О  

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ БУБРЕЖНИ 

ЦИСТИ   

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува  видот, начинот на дијагностицирање и терапија на бубрежни 

цисти.  

  

Член 2 

Начинот на дијагностицирање и терапија на бубрежни цисти е даден во прилог, кој е составен 

дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност во 

нефрологијата и урологијата при дијагностицирање и терапија на бубрежни цисти по правило 

согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек при третманот на бубрежни цисти,  

при што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9324/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 464 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 465 

 
 



 Стр. 466 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 467 

 
 

1609. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ДИЈАГНОЗА И 

ЛЕКУВАЊЕ НА ДИЈАБЕТИЧНАТА НЕФРОПАТИЈА  

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува  начинот на дијагностицирање и лекување на дијабетичната 

нефропаитја.  

  

Член 2 

Начинот на дијагностицирање и лекување на дијабетичната нефропатија е даден во прилог, кој 

е составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност во 

нефрологијата при дијагностицирањето и лекувањето на дијабетичната нефропатија по правило 

согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на лекување на дијабетичната 

нефропатија, при што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во 

медицинското досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9325/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 468 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 469 

 
 



 Стр. 470 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 471 

 
 



 Стр. 472 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 473 

 
 



 Стр. 474 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1610. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ЕПИДЕМИСКА 

НЕФРОПАТИЈА  

 

 Член 1 

Со ова упатство се пропишува дијагностицирањето и терапијата на епидемиската нефропатија.  

  

Член 2 

Начинот на дијагностицирање и терапија на епидемискатата нефропатија е даден во прилог, кој 

е составен дел на ова упатство 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност во 

нефрологијата за дијагностицирање и терапија на епидемиската нефропатија по правило согласно 

ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на дијагностицирање и терапија на 

епидемиската нефропатија, при што од страна на докторот тоа соодветно се документира во 

писмена форма во медицинското досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9326/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 475 

 
 



 Стр. 476 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 477 

 
 



 Стр. 478 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 479 

 
 

1611. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува класификацијата, дијагнозата и терапијата на гломерулонефри-

тите.  

  

Член 2 

Начинот на класифицирање, дијагноза и терапија на гломерулонефрити е даден во прилог, кој е 

составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност во 

нефрологијата и педијатријата при класифицирање, дијагноза и терапија на гломерулонефрити  по 

правило согласно со ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на терапијата на гломерулонефритот,  

при што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското 

досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

          Бр. 07-9327/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 480 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 481 

 
 



 Стр. 482 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 483 

 
 



 Стр. 484 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1612. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ИГ-А 

НЕФРОПАТИЈА  

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува начинот на дијагностицирање и терапија на ИГ-А 

нефропатијата.  

   

Член 2 

Начинот на дијагностицирање и терапија на ИГ-А нефропатијата е даден во прилог, кој е 

составен дел на ова упатство. 

   

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на  

дијагностицирање и терапија на ИГ-А нефропатијата по правило согласно  ова упатство. 

 По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да 

се отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек во дијагностицирањето и терапијата 

на ИГ-А нефропатијата, при што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена 

форма во медицинското досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија“. 

   

         Бр. 07-9328/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 485 

 
 



 Стр. 486 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 487 

 
 

1613. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА, ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ЛЕКУВАЊЕТО 

ИНФЕКЦИИ НА УРИНАРНИОТ ТРАКТ  

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува начинот на дијагностицирање и постапка во лекувањето на 

инфекциите на уринарниот тракт. 

  

Член 2 

Начинот на дијагностицирање и лекување на инфекциите на уринарниот тракт е даден во 

прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност во 

нефрологијата и урологијата при лекувањето на инфекциите на уринарниот тракт  по правило 

согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка на натамошниот тек на лекувањето на инфекциите на 

уринарниот тракт, при што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма 

во медицинското досие на пациентот. 

  

Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за начинот на 

вршење на здравствената дејност која се однесува на лекувањето на инфекциите на уринарниот 

тракт  („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/10). 

 

Член 5 

 Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9329/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 488 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 489 

 
 



 Стр. 490 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 491 

 
 



 Стр. 492 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 493 

 
 



 Стр. 494 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1614. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ НЕФРОТСКИ 

СИНДРОМ  

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува начинот на дијагностицирање и терапија на нефротски синдром.  

  

Член 2 

Начинот на постапување при дијагноза и терапија на нефротски синдром е даден во прилог, кој 

е составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност во 

нефрологијата и педијатријата при дијагностицирањето и терапијата на нефротскиот синдром по 

правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек во дијагностицирањето и во 

терапијата на нефротскиот синдром, при што од страна на докторот тоа соодветно се документира 

во писмена форма во медицинското досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9330/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 495 

 
 



 Стр. 496 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 497 

 
 



 Стр. 498 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1615. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА, ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ПОКАЧЕН 

СЕРУМСКИ КРЕАТИНИН  

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишуваат причините и видот на испитувањата за проценка на 

бубрежната функција при покачени вредности на серумски креатинин.  

  

Член 2 

Начинот на утврдување на причините и видот на испитувањата, потребни за проценка на 

бубрежната функција при покачени вредности на серумски креатинин е даден во прилог, кој е 

составен дел на ова упатство. 

   

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност во 

нефрологијата при утврдување на причините и видот на испитувањата, потребни за проценка на 

бубрежната функција при покачени вредности на серумски креатинин по правило согласно ова 

упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на утврдување на причините и видот 

на испитувања, потребни за проценка на бубрежната функција при покачени вредности на 

серумски креатинин,  при што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена 

форма во медицинското досие на пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  

         Бр. 07-9331/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 499 

 
 



 Стр. 500 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 501 

 
 



 Стр. 502 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 503 

 
 

1616. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА  ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ПОЛИУРИЈА  

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува дијагностицирањето и терапијата на полиурија.  

  

Член 2 

Начинот на поставување дијагноза и терапија на полиурија е даден во прилог, кој е составен 

дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност во 

нефрологијата при поставувањето дијагноза и терапија на полиурија по правило согласно ова 

упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек во поставувањето дијагноза и 

терапија на полиурија, при што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена 

форма во медицинското досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  

         Бр. 07-9332/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 504 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 505 

 
 



 Стр. 506 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 507 

 
 

1617. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ПРОТЕИНУРИЈА 

 

Член 1 

Со ова упатство се  пропишуваат причините, начинот на евалуација и следење на 

протеинуријата.  

  

Член 2 

Начинот на утврдување на причините, евалуацијата и следењето на протеинуријата е даден во 

прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност во 

нефрологијата и во педијатријата при утврдување на причините, евалуацијата и следењето на 

протеинуријата по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек во утврдувањето на причините, 

евалуацијата и следењето на протеинуријата, при што од страна на докторот тоа соодветно се 

документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9333/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 

 



 Стр. 508 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 509 

 
 



 Стр. 510 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 511 

 
 



 Стр. 512 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1618. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ РЕЦИПИЕНТ НА 

ТРАНСПЛАНТИРАН ОРГАН ВО ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува начинот на подготовка и терапија на реципиент на 

трансплантиран орган во примарната здравствена заштита.    

  

Член 2 

Начинот на подготовка и терапија на реципиент на трансплантиран орган во примарната 

здравствена заштита е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност во 

примарната здравствена заштита, нефрологијата и урологијата преку подготовка и терапија на 

реципиент на трансплантиран орган по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек во подготовката и во терапијата на 

реципиент на трансплантиран орган во примарната здравствена заштита, при што од страна на 

докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9334/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 513 

 
 



 Стр. 514 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 515 

 
 



 Стр. 516 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 517 

 
 



 Стр. 518 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 519 

 
 



 Стр. 520 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 521 

 
 

1619. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ТРЕТМАН НА 

ХРОНИЧНА БУБРЕЖНА СЛАБОСТ  

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува начинот на терапија на хроничната бубрежна слабост.  

  

Член 2 

Начинот на терапија на хроничната бубрежна слабост  е даден во прилог, кој е составен дел на 

ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност во 

нефрологијата при терапија на хроничната бубрежна слабост по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на терапијата на хроничната 

бубрежна слабост, при што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма 

во медицинското досие на пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9335/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 522 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 523 

 
 



 Стр. 524 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 525 

 
 



 Стр. 526 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 527 

 
 



 Стр. 528 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1620. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗНО 

ПОСТАПУВАЊЕ И ХЕМОДИЈАЛИЗНА НЕСТАБИЛНОСТ    

  

Член 1 

Со ова упатство се пропишува начинот на хемодијализно постапување, како и превенцијата и 

терапијата на хемодијализната нестабилност.   

  

Член 2 

Начинот на хемодијализно постапување, како и превенцијата и терапијата на хемодијализната 

нестабилност е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

  

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност во 

нефрологијата во хемодијализно постапување, како и превенцијата и терапијата на 

хемодијализната нестабилност по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на постапките во хемодијализното 

постапување и во превенцијата и терапијата на хемодијализната нестабилност, при што од страна 

на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9336/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 529 

 
 



 Стр. 530 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 531 

 
 



 Стр. 532 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 533 

 
 



 Стр. 534 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 535 

 
 



 Стр. 536 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 537 

 
 

ОФТАМОЛОГИЈА 

1621. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ОКЛУЗИЈА НА 

ЦЕНТРАЛНАТА РЕТИНАЛНА АРТЕРИЈА 

 

Член 1 

Со ова упатство за практикување на медицината, заснована на докази се пропишува 

медицинското згрижување при постоење на оклузија на централната ретинална артерија. 

 

Член 2 

Начинот на третман на оклузија на централната ретинална артерија е даден во прилог, кој е 

составен дел на ова упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

згрижување на оклузија на централната ретинална артерија по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна 

на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9348/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 538 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 539 

 
 



 Стр. 540 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 541 

 
 

1622. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ТЕМПОРАЛЕН 

(ГИГАНТОКЛЕТОЧЕН) АРТЕРИТИС И ПОЛИМИЈАЛГИЈА РЕВМАТИКА 

 

Член 1 

Со ова упатство за практикување на медицината, заснована на докази се пропишува 

медицинското згрижување при постоење на темпорален (гигантоклеточен) артеритис и 

полимијалгија ревматика. 

 

Член 2 

Начинот на третман на темпорален (гигантоклеточен) артеритис и полимијалгија ревматика е 

даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

згрижување на темпорален (гигантоклеточен) артеритис и полимијалгија ревматика по правило 

согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна 

на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9349/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 542 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 543 

 
 



 Стр. 544 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 545 

 
 



 Стр. 546 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 547 

 
 

1623. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ТРОМБОЗА НА 

РЕТИНАЛНА ВЕНА 

 

Член 1 

Со ова упатство за практикување на медицината, заснована на докази се пропишува 

медицинското згрижување при постоење на тромбоза на ретинална вена. 

 

Член 2 

Начинот на третман на тромбоза на ретинална вена е даден во прилог, кој е составен дел на ова 

упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

згрижување на тромбоза на ретиналната вена по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна 

на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9350/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 548 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 549 

 
 



 Стр. 550 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 551 

 
 

1624. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ХЕМОРАГИЈА 

ВО СТАКЛЕСТОТО ТЕЛО 

 

Член 1 

Со ова упатство за практикување на медицината, заснована на докази се пропишува 

медицинското згрижување при постоење на хеморагија во стаклестото тело. 

 

Член 2 

Начинот на третман на хеморагија во стаклестото тело е даден во прилог, кој е составен дел на 

ова упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

згрижување на хеморагија во стаклестото тело по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна 

на докторот соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9351/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 552 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 553 

 
 



 Стр. 554 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1625. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ХОРДЕОЛУМ И 

ХАЛАЗИОН 

 

Член 1 

Со ова упатство за практикување на медицината, заснована на докази се пропишува 

медицинското згрижување при постоење на хордеолум и халазион. 

 

Член 2 

Начинот на третман на хордеолум и халазион е даден во прилог, кој е составен дел на ова 

упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

згрижување на хордеолум и халазион  по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна 

на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9357/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 555 

 
 



 Стр. 556 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 557 

 
 

1626. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА  ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ БОЛКА ВО 

ОКОТО 

 

Член 1 

Со ова упатство за практикување на медицината, заснована на докази се пропишува 

медицинското згрижување при постоење на болка во окото. 

 

Член 2 

Начинот на третман на болка во окото е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

згрижување на болка во окото по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна 

на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9358/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 558 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 559 

 
 

 

 



 Стр. 560 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1627. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

ФОТОФТАЛМИЈА 

 

Член 1 

Со ова упатство за практикување на медицината, заснована на докази се пропишува 

медицинското згрижување при постоење на фотофталмија. 

 

Член 2 

Начинот на третман на фотофталмија е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

згрижување на фотофталмија  по правило согласно  ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна 

на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9359/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 561 

 
 



 Стр. 562 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 563 

 
 

1628. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ПОВРЕДИ НА 

ОЧНИТЕ КАПАЦИ, ПРЕСЕПТАЛЕН ЦЕЛУЛИТИС И ОРБИТАЛЕН ЦЕЛУЛИТИС 

 

Член 1 

Со ова упатство за практикување на медицината, заснована на докази се пропишува 

медицинското згрижување при постоење на повреди на очните капаци, пресептален целулитис и 

орбитален целулитис. 

 

Член 2 

Начинот на третман на повреди на очните капаци, пресептален целулитис и орбитален 

целулитис е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

згрижување на повреди на очните капаци, пресептален целулитис и орбитален целулитис по 

правило согласно  ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна 

на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9360/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 564 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 565 

 
 



 Стр. 566 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1629. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

  

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА  ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

ИРИДОЦИКЛИТИС 

 

Член 1 

Со ова упатство за практикување на медицината, заснована на докази се пропишува 

медицинското згрижување при постоење на иридоциклитис. 

 

Член 2 

Начинот на третман на иридоциклитис е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

згрижување на иридоциклитис  по правило согласно  ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна 

на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9361/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 567 

 
 



 Стр. 568 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 569 

 
 



 Стр. 570 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1630. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

КОНЈУНКТИВИТИС 

 

Член 1 

Со ова упатство за практикување на медицината, заснована на докази се пропишува 

медицинското згрижување при постоење на конјунктивитис. 

 

Член 2 

Начинот на третман на конјунктивитис е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

згрижување на конјунктивитис по правило  согласно  ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна 

на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9362/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 571 

 
 



 Стр. 572 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 573 

 
 



 Стр. 574 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 575 

 
 

1631. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ КОРНЕАЛНИ 

УЛЦЕРАЦИИ И КЕРАТИТИС 

 

Член 1 

Со ова упатство за практикување на медицината, заснована на докази се пропишува 

медицинското згрижување при постоење на корнеални улцерации и кератитис. 

 

Член 2 

Начинот на третман на корнеални улцерации и кератитис е даден во прилог, кој е составен дел 

на ова упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

згрижување на корнеални улцерации и кератитис по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна 

на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9363/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 576 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 577 

 
 



 Стр. 578 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 579 

 
 

1632. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ПТЕРИГИУМ 

 

Член 1 

Со ова упатство за практикување на медицината, заснована на докази се пропишува 

медицинското згрижување при постоење на птеригиум. 

 

Член 2 

Начинот на третман на птеригиум  е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

згрижување на птеригиум  по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна 

на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9364/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 580 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 581 

 
 

1633. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  КИНИНСКА 

АМБЛИОПИЈА 

 

Член 1 

Со ова упатство за практикување на медицината, заснована на докази се пропишува 

медицинското згрижување при постоење на кининска амблиопија. 

 

Член 2 

Начинот на третман на кининска амблиопија е даден во прилог, кој е составен дел на ова 

упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

згрижување на кининска амблиопија  по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна 

на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9365/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 582 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 583 

 
 



 Стр. 584 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1634. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА  ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ПРОБЛЕМИ СО 

ОЧИТЕ КАЈ КОРИСНИЦИ НА КОНТАКТНИ ЛЕЌИ 

 

Член 1 

Со ова упатство за практикување на медицината, заснована на докази се пропишува 

медицинското згрижување при постоење на проблеми со очите кај корисници на контактни леќи. 

 

Член 2 

Начинот на третман на проблеми со очите кај корисници на контактни леќи е даден во прилог, 

кој е составен дел на ова упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

згрижување на проблеми со очите кај корисници на контактни леќи по правило согласно ова 

упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна 

на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9366/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 585 

 
 

 



 Стр. 586 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 587 

 
 

1635. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  КАТАРАКТА 

 

Член 1 

Со ова упатство за практикување на медицината, заснована на докази се пропишува 

медицинското згрижување при постоење на катаракта. 

 

Член 2 

Начинот на третман на катаракта  е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

згрижување на катаракта  по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна 

на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9367/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 588 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 589 

 
 



 Стр. 590 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 591 

 
 

1636. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ГЛАУКОМ 

 

Член 1 

Со ова упатство за практикување на медицината, заснована на докази се пропишува 

медицинското згрижување при постоење на глауком. 

 

Член 2 

Начинот на третман на глауком  е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

згрижување на глауком  по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна 

на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9368/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 592 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 593 

 
 



 Стр. 594 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 595 

 
 



 Стр. 596 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

О Р Л 

1637. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  

ТИМПАНОМЕТРИЈА 

 

Член 1 

Со ова упатство за практикување на медицината, заснована на докази се пропишува начинот на 

изведување и толкување на наодите при тимпанометрија. 

 

Член 2 

Начинот на изведување и толкување на наодите при тимпанометрија е даден во прилог, кој е 

составен дел на ова упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

изведување и толкување на наодите при тимпанометрија по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна 

на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9369/2 

30 ноември 2013 година 

            Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 

 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 597 

 
 



 Стр. 598 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 599 

 
 

1638. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА  ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ОТИТИС 

ЕКСТЕРНА 

 

Член 1 

Со ова упатство за практикување на медицината, заснована на докази се пропишува 

медицинското згрижување при постоење на отитис екстерна. 

 

Член 2 

Начинот на третман на отитис екстерна е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

згрижување на отитис екстерна по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна 

на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

        Бр. 07-9370/2 

30  ноември 2013 година 

           Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 



 Стр. 600 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 601 

 
 



 Стр. 602 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 603 

 
 

 



 Стр. 604 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1639. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ОТИТИС 

МЕДИЈА КАЈ ДЕЦАТА 

 

Член 1 

Со ова упатство за практикување на медицината, заснована на докази се дефинира отитис 

медија кај децата и се обработуваат ризик факторите и патогенезата. 

 

Член 2 

Начинот на дефинирање,  ризик факторите и патогенезата на отитис медија кај децата се дадени 

во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

згрижување на отитис медија кај децата по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна 

на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9371/2 

30  ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 605 

 
 



 Стр. 606 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 607 

 
 

1640. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ХРОНИЧЕН  

ОТИТИС МЕДИЈА 

 

Член 1 

Со ова упатство за практикување на медицината, заснована на докази се пропишува 

медицинското згрижување при постоење на хроничен отитис медија. 

 

Член 2 

Начинот на третман на хроничен отитис медија е даден во прилог, кој е составен дел на ова 

упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

згрижување на хроничен отитис медија по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна 

на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

        Бр. 07-9372/2 

30  ноември 2013 година 

           Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 



 Стр. 608 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 609 

 
 



 Стр. 610 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 611 

 
 

1641. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  

ПОСТАВУВАЊЕТО НА ВЕНТИЛАЦИОНИ ТУБИ 

 

Член 1 

Со ова упатство за практикување на медицината, заснована на докази се пропишуваат  

индикациите, користа, ризиците, компликациите, следењето и третманот при  поставувањето на 

вентилациони туби.  

 

Член 2 

Начинот на постапка при поставувањето на вентилациони туби и третманот на компликациите 

е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност која 

вклучува поставување на вентилациони туби по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна 

на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9373/2 

30  ноември 2013 година 

            Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 



 Стр. 612 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 613 

 
 



 Стр. 614 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 615 

 
 

1642. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА  ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ АКУТЕН 

МАСТОИДИТИС 

 

Член 1 

Со ова упатство за практикување на медицината, заснована на докази се пропишува 

медицинското згрижување при постоење на акутен мастоидитис. 

 

Член 2 

Начинот на третман на акутен мастоидитис е даден во прилог,  кој е составен дел на ова 

упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

згрижување на акутен мастоидитис по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна 

на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

        Бр. 07-9374/2 

30  ноември 2013 година 

           Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 



 Стр. 616 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 617 

 
 

 



 Стр. 618 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1643. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНАТА, ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ 

ПРИ ИДИОПАТСКА СЕНЗОНЕВРАЛНА РЕДУКЦИЈА НА СЛУХОТ 

 

Член 1 

Со ова упатство за практикување на медицината, заснована на докази се пропишува 

медицинското згрижување при постоење на идиопатска сензоневрална редукција на слухот. 

 

Член 2 

Начинот на третман на идиопатската сензоневрална редукција на слухот  е даден во прилог, кој 

е составен дел на ова упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

згрижување на идиопатската сензоневрална редукција на слухот по правило согласно ова 

упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна 

на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9375/2 

30  ноември 2013 година 

            Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 619 

 
 



 Стр. 620 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 621 

 
 

 



 Стр. 622 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1644. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА  ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  БАРОТИТИС И  

БАРОТРАУМА 

 

Член 1 

Со ова упатство за практикување на медицината, заснована на докази се пропишува 

медицинското згрижување при постоење на баротитис и баротраума. 

 

Член 2 

Начинот на третман на баротитис и баротраума  е даден во прилог, кој е составен дел на ова 

упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

згрижување на баротитис и баротраума по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна 

на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

        Бр. 07-9376/2 

30  ноември 2013 година 

          Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 623 

 
 



 Стр. 624 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 625 

 
 

1645. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА  ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ АКУТНА 

АКУСТИЧНА ТРАУМА 

 

Член 1 

Со ова упатство за практикување на медицината, заснована на докази се пропишува 

медицинското згрижување при постоење на акутна акустична траума. 

 

Член 2 

Начинот на третман на акутната акустична траума е даден во прилог, кој е составен дел на ова 

упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

згрижување на  акутната акустична траума по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна 

на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

        Бр. 07-9377/2 

30 ноември 2013 година 

            Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 



 Стр. 626 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 627 

 
 



 Стр. 628 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1646. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ПЕРИФЕРНА 

ФАЦИЈАЛНА ПАРАЛИЗА 

 

Член 1 

Со ова упатство за практикување на медицината, заснована на докази се пропишува 

медицинското згрижување при постоење на периферна фацијална парализа. 

 

Член 2 

Начинот на третман на периферната фацијална парализа е даден во прилог, кој е составен дел 

на ова упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

згрижување на периферната фацијална парализа по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна 

на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

        Бр. 07-9378/2 

30  ноември 2013 година 

           Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 629 

 
 



 Стр. 630 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 631 

 
 

1647. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА  ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ПОВРЕДИ НА 

УШКА 

 

Член 1 

Со ова упатство за практикување на медицината, заснована на докази се пропишува 

медицинското згрижување при постоење на повреди на ушка. 

 

Член 2 

Начинот на третман на повредите на ушка е даден во прилог, кој е составен дел на ова 

упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

згрижување на повредите на ушка  по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна 

на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

 

         Бр. 07-9379/2 

30  ноември 2013 година 

            Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 



 Стр. 632 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 633 

 
 

 



 Стр. 634 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1648. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА  ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ПОСТОЕЊЕ НА 

ЦЕРУМЕН 

 

Член 1 

Со ова упатство за практикување на медицината, заснована на докази се пропишува 

медицинското згрижување при постоење на церумен. 

 

Член 2 

Начинот на третман на церумен е даден во прилог,  кој е составен дел на ова упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

третман на церумен по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна 

на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

         Бр. 07-9380/2 

30  ноември 2013 година 

            Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 635 

 
 

 



 Стр. 636 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
 

1649. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ТУМОРИ НА 

УШНИОТ КАНАЛ 

 

Член 1 

Со ова упатство за практикување на медицината, заснована на докази се пропишува 

медицинското згрижување при постоење на тумори на ушниот канал. 

 

Член 2 

Начинот на третман на туморите на ушниот канал е даден во прилог, кој е составен дел на ова 

упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

згрижување на туморите на ушниот канал по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна 

на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

        Бр. 07-9381/2 

30 ноември 2013 година 

           Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 

 

 



14 март 2014  Бр. 50 - Стр. 637 

 
 



 Стр. 638 - Бр. 50                                                                                          14 март 2014 
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ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА 

1650. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ АКУТЕН 

АБДОМЕН 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување преку практикување на медицината, 

заснована на докази при акутен абдомен. 

 

Член 2 

Начинот на третман на акутен абдомен е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

згрижување на акутниот абдомен по правило согласно  ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот, може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна 

на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  

        Бр. 07-9382/2 

30 ноември 2013 година 

           Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 
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1651. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА  ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ КАРЦИНОМ НА 

ПАНКРЕАСОТ 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување преку практикување на медицината, 

заснована на докази при карцином на панкреасот. 

 

Член 2 

Начинот на третман на карцином на панкреасот е даден во прилог, кој е составен дел на ова 

упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

згрижување на карцином на панкреасот по правило согласно  ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна 

на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  

        Бр. 07-9383/2 

30 ноември 2013 година 

           Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 
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1652. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

ИНТЕСТИНАЛНА ОПСТРУКЦИЈА, ПАРАЛИТИЧКИ ИЛЕУС И ПСЕВДО-

ОПСТРУКЦИЈА 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување преку практикување на медицината, 

заснована на докази при интестинална опструкција, паралитички илеус и псевдо-опструкција. 

 

Член 2 

Начинот на третман на интестиналната опструкција, паралитички илеус и псевдо-опструкција е 

даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

згрижување на интестинална опструкција, паралитички илеус и псевдо-опструкција по правило 

согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна 

на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  

         Бр. 07-9384/2 

30 ноември 2013 година 

            Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 
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1653. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

 УПАТСТВО  

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА  ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување преку практикување на медицината, 

заснована на докази при колоректален карцином. 

 

Член 2 

Начинот на третман на колоректален карцином е даден во прилог, кој е составен дел на ова 

упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

згрижување на колоректален карцином по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот, може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна 

на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  

        Бр. 07-9385/2 

30 ноември 2013 година 

           Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 
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1654. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О  

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНАТА, ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

ПОСТОПЕРАТИВНО СЛЕДЕЊЕ НА КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување преку практикување на медицината, 

заснована на докази при постоперативно следење на колоректален карцином. 

 

Член 2 

Начинот на постоперативно следење на колоректален карцином е даден во прилог, кој е 

составен дел на ова упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

постоперативно следење на колоректален карцином  по правило согласно  ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот, може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна 

на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  

         Бр. 07-9386/2 

30  ноември 2013 година 

           Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 
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1655. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О  

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ БОЛЕСТИ КОИ 

ПРЕДИЗВИКУВААТ РЕКТАЛНО КРВАВЕЊЕ 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување преку практикување на медицината, 

заснована на докази при болести кои предизвикуваат ректално крвавење. 

 

Член 2 

Начинот на третман на болестите кои предизвикуваат ректално крвавење е даден во прилог, кој 

е составен дел на ова упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

згрижување на болестите кои предизвикуваат ректално крвавење по правило согласно ова 

упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна 

на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  

         Бр. 07-9387/2 

30  ноември 2013 година 

            Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 
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1656. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

УПАТСТВО 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ПРЕГЛЕД НА 

ПАЦИЕНТ СО РЕКТАЛНО КРВАВЕЊЕ 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување преку практикување на медицината, 

заснована на докази при преглед на пациент со ректално крвавење. 

 

Член 2 

Начинот на преглед на пациент со ректално крвавење е даден во прилог, кој е составен дел на 

ова упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на 

преглед на пациент со ректално крвавење по правило согласно ова упатство. 

 По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна 

на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

  

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  

        Бр. 07-9388/2 

30  ноември 2013 година 

           Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 
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ГИНЕКОЛОГИЈА 

1657. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

АБНОРМАЛНО МЕНСТРУАЛНО КРВАВЕЊЕ 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишуваат целите и начинот на спроведување на медицинската грижа кај 

абнормално менструално крвавење. 

 

Член 2 

Начинот на спроведување на медицинското згрижување, засновано на медицина базирана на 

докази е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници кои вршат здравствената дејност, 

организираат и спроведуваат медицинско згрижување по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се 

отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и 

потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на третманот, при што тоа од страна 

на докторот соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

        Бр. 07-9389/2 

30 ноември 2013 година 

             Скопје 

Министер, 

Никола Тодоров, с.р. 
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