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1257.

ТОКСИКОЛОГИЈА

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен 
весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), 
министерот за здравство донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ

ПРИ АКУТНА ПУЛМОНАЛНА РЕАКЦИЈА НА ИРИТАНТНИ ГАСОВИ

Член 1

Со ова упатство се пропишува  медицинско згрижување  при акутна пулмонална 
реакција на иритантни гасови, преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на дијагностицирање и третман при акутна пулмонална реакција на 
иритантни гасови 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 пулмонална реакција на иритантни гасови, 
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 неговото донесување.

      Бр. 07-2907/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 5



Стр. 6 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 7

1258.

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен 
весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), 
министерот за здравство донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ

ПРИ ИНГЕСТИЈА НА КОРОЗИВНИ МАТЕРИИ

Член 1

Со ова упатство се пропишува  медицинско згрижување  при ингестија на 
корозивни материи  преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на дијагностицирање и третман при ингестија на корозивни материи 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 ингестија на корозивни материи, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2908/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



Стр. 8 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 9



Стр. 10 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 11



Стр. 12 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1259.

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен 
весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), 
министерот за здравство донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ВО 

ПРЕХОСПИТАЛНАТА ИТНА НЕГА

Член 1

Со ова упатство се пропишува постапката во прехоспитална итна нега преку 
практикување на медицина  заснована на докази.

Член 2

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

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност третман на труења, 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 постапкатa, 
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 неговото донесување.

      Бр. 07-2909/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 13



Стр. 14 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 15



Стр. 16 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 17



Стр. 18 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 19



Стр. 20 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 21



Стр. 22 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 23



Стр. 24 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1260.

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен 
весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), 
министерот за здравство донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ТРУЕЊА 

СО ЈАГЛЕРОДЕН МОНОКСИД

Член 1

Со ова упатство се пропишува  медицинско згрижување  на труења со јаглероден 
моноксид преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на дијагностицирање и третман на труења со јаглероден моноксид  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 на труења со јаглероден моноксид, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2910/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 25



Стр. 26 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 27

1261.

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен 
весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), 
министерот за здравство донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ТРУЕЊА 

СО ГАБИ

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување  на труења со габи  преку 
практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на дијагностицирање и третман на труења со габи 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 на труења со габи, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2911/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



Стр. 28 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 29



Стр. 30 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 31



Стр. 32 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 33

1262.

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен 
весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), 
министерот за здравство донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ

ПРИ ТРУЕЊА СО ХЕРБИЦИДИ

Член 1

Со ова упатство се пропишува  медицинско згрижување на труења со хербициди 
преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на дијагностицирање и третман на труења со хербициди  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 на труења со хербициди, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2912/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



Стр. 34 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 35



Стр. 36 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1263.

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен 
весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), 
министерот за здравство донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ

ПРИ ТРУЕЊА СО ИНСЕКТИЦИДИ

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување на труења со инсектициди 
преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на дијагностицирање и третман на труења со инсектициди 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 на труења со јаглероден моноксид, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2913/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 37



Стр. 38 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 39

1264.

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен 
весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), 
министерот за здравство донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ

ПРИ ЕКСПОЗИЦИЈА НА ПЕСТИЦИДИ

Член1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување при експозиција на 
пестициди преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на дијагностицирање и третман при експозиција на пестициди 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 експозиција на пестициди, 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 
формa во медицинското досие на пациентот.

Член 4

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на неговото донесување.

      Бр. 07-2914/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



Стр. 40 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 41



Стр. 42 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 43



Стр. 44 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1265.

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен 
весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), 
министерот за здравство донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ТРУЕЊА 

СО РОДЕНТИЦИДИ

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување на труења со родентициди  
преку практикување на медицина  заснована на докази.

Член 2

Начинот на дијагностицирање и третман на труења со родентициди 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 на труења со родентициди, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2915/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 45



Стр. 46 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 47



Стр. 48 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 49

ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА

1266.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ 

ПРИ ИКТЕРИЧЕН ПАЦИЕНТ

Член 1
Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување преку практикување на 

медицина заснована на докази кај иктеричен пациент.

Член 2
Начинот на третман на иктеричен пациент 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 на иктеричен пациент. по правило согласно ова упатство.
По исклучок од став 1 на овој член, во одделни 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 неговото донесување.

Бр. 07-2926/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 

     Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.



Стр. 50 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 51



Стр. 52 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 53



Стр. 54 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1267.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ 

ПРИ ПОСТОЕЊЕ НА ПОКАЧЕНИ ВРЕДНОСТИ НА АЛКАЛНАТА ФОСФАТАЗА

Член 1
Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување преку практикување на 

медицина заснована на докази при постоење на покачени вредности на алкалната 
фосфатаза.

Член 2
Начинот на третман при постеоње на покачени вредности на алкалната фосфатаза 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 на пациенти со покачени вредности на алкалната фосфатаза, 
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 неговото донесување.

Бр. 07-2927/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 

     Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 55



Стр. 56 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 57

1268.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  

ПРИМАРЕН СКЛЕРОЗАНТЕН ХОЛАНГИТИС

Член 1
Со ова упатство се пропишува третманот на примарен склерозантен  холангитис.

Член 2
Начинот на третман на  примарен склерозантен  холангитис е даден во прилог, кој е 

составен дел на ова упатство.

Член 3
Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 

на примарен склерозантен холангитис, 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 неговото донесување.

Бр. 07-2928/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 

     Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.



Стр. 58 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 59



Стр. 60 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 61

1269.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  

БОЛЕСТА НА ВИЛСОН

Член 1
Со ова упатство се пропишува третманот на болеста на Вилсон.

Член 2
Начинот на третман на болеста на Вилсон е даден во прилог, кој е составен дел на ова 

упатство.

Член 3
Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 

на болеста на Вилсон, 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 неговото донесување.

Бр. 07-2929/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 

     Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.



Стр. 62 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 63



Стр. 64 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 65

1270.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ 

ПРИ ПАНКРЕАТИЧНА ИНСУФИЦИЕНЦИЈА

Член 1
Со ова упатство се пропишува третманот на панкреатичната инсуфициенција.

Член 2
Начинот на третман на панкреатичната инсуфициенција е даден во прилог, кој е 

составен дел на ова упатство.

Член 3
Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 

на панкреатичната инсуфициенција, 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 неговото донесување.

Бр. 07-2930/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 

     Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.



Стр. 66 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 67



Стр. 68 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 69

1271.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

КАРЦИНОМ НА ЦРНИОТ ДРОБ И НА БИЛИЈАРНИОТ ТРАКТ

Член 1
Со ова упатство се пропишува третманот на карциномот на црниот дроб и на 

билијарниот тракт.

Член 2
Начинот на третман на карциномот на црниот дроб и на билијарниот тракт е даден во 

прилог, кој е составен дел на ова упатство.

Член 3
Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 

на карциномот на црниот дроб и на билијарниот 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 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 неговото донесување.

Бр. 07-2931/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 

     Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.



Стр. 70 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 71



Стр. 72 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 73



Стр. 74 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1272.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ 

ПРИ КАРЦИНОМ НА ЖЕЛУДНИКОТ
 

Член 1
Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување преку практикување на 

медицината, заснована на докази кај пациент со желудочен карцином.

Член 2
Начинот на третман на пациент со желудочен карцином 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 на пациент со желудочен 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 
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 неговото донесување.

 Бр. 07-2932/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 

     Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 75



Стр. 76 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 77



Стр. 78 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 79

НЕОНАТОЛОГИЈА
1273.

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 
на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА УПАТСТВОТО ЗА СПРАВУВАЊЕ                               
СО БОЛКАТА КАЈ НОВОРОДЕНОТО ДЕТЕ 

 
Член 1

Со ова упатство се пропишува имплементацијата на упатството за справување со 
болката кај новороденото дете.

 

Член 2

Начинот на имплементацијата на упатството за справување со болката кај 
новороденото дете е составен дел на ова упатство.

 

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
преку имплементацијата на упатството за справување со болката кај новороденото дете, 
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 
имплементацијата на упатството за справување со болката кај новороденото дете, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2960/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 80 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 81



Стр. 82 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 83



Стр. 84 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 85



Стр. 86 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 87



Стр. 88 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 89



Стр. 90 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 91



Стр. 92 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 93

1274.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

МЕДИЦИНСКОТО ЗГРИЖУВАЊЕ НА НЕОНАТАЛНОТО 
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНО КРВАВЕЊЕ

 
Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување на неонаталното 
гастроинтестинално крвавење.

 
Член 2

Начинот на медицинското згрижување на неонаталното гастроинтестинално крвавење 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 на неонаталното гастроинтестинално 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 
медицинското згрижување на неонаталното гастроинтестинално крварење, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2961/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 94 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 95



Стр. 96 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 97



Стр. 98 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1275.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

МЕДИЦИНСКИОТ ТРЕТМАН НА НЕКРОТИЗИРАЧКИ ЕНТЕРОКОЛИТ 
КАЈ НОВОРОДЕНОТО ДЕТЕ

Член 1
Со ова упатство се пропишува медицинскиот третман на некротизирачки ентероколит 

кај новороденото дете.
 

Член 2
Начинот на медицинскиот третман на некротизирачки ентероколит кај новороденото 

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

Член 3
Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 

на медицински третман на некротизирачки ентероколит кај новороденото дете, 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 
медицинскиот третман на некротизирачки ентероколит кај новороденото дете, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2962/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 99



Стр. 100 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 101



Стр. 102 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 103



Стр. 104 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 105



Стр. 106 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 107



Стр. 108 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 109

1276.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

МЕДИЦИНСКИОТ ТРЕТМАН НА ИНФЕКЦИИ СО КАНДИДА КАЈ 
НОВОРОДЕНОТО ДЕТЕ

 
Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинскиот третман на инфекции со кандида кај 
новороденото дете.

 
Член 2

Начинот на медицинскиот третман на инфекции со кандида кај новороденото дете е 
даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

 
Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
на медицински третман на инфекции со кандида кај новороденото дете, 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 
медицинскиот третман на инфекции со кандида кај новороденото дете, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2963/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 110 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 111



Стр. 112 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 113



Стр. 114 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 115

1277.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

МЕДИЦИНСКОТО ЗГРИЖУВАЊЕ НА ЕКСТРАВАЗАЦИСКИТЕ 
ПОВРЕДИ КАЈ НОВОРОДЕНОТО ДЕТЕ

 
Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување на екстравазациските 
повреди кај новороденото дете.

 
Член 2

Начинот на медицинското згрижување на екстравазациските повреди кај новороденото 
дете 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 на екстравазациските повреди кај новороденото дете, 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 на екстравазациските повреди кај новороденото дете, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2964/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 116 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 117



Стр. 118 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 119



Стр. 120 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 121

1278.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

МЕДИЦИНСКОТО СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦИРКУЛАТОРНА ПОДДРШКА 
НА НОВОРОДЕНОТО ДЕТЕ

Член 1
Со ова упатство се пропишува медицинското спроведување на циркулаторна поддршка 

на новороденото дете.

Член 2
Начинот на медицинското спроведување на циркулаторна поддршка на новороденото 

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

Член 3
Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 

на медицинско спроведување на циркулаторна поддршка на новороденото дете, 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 спроведување на циркулаторна поддршка на новороденото дете, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2965/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 122 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 123



Стр. 124 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 125



Стр. 126 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 127



Стр. 128 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 129



Стр. 130 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 131



Стр. 132 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 133



Стр. 134 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

ПСИХИЈАТРИЈА
1279.

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 
на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ 

ПРИ ТРЕТМАН НА АКУТНА ПСИХОЗА 

 Член 1

Со ова упатство се пропишува  третман на акутна психоза.

Член 2

Начинот на tretman na akutnata psihoza 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 акутна психоза, 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 tretmanot, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2966/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 135



Стр. 136 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 137



Стр. 138 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 139



Стр. 140 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 141

1280.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 
ТРЕТМАН НА ДВОЈНА ДИЈАГНОЗА (МЕНТАЛНО РАСТРОЈСТВО И 

ЗЛОУПОТРЕБА НА СУПСТАНЦИИ) 

 Член 1

Со ова упатство се пропишува третман на двојна дијагноза (ментално растројство и 
злоупотреба на супстанции).

 

Член 2

Начинот на третман на двојната дијагноза (ментално растројство и злоупотреба на 
супстанции) 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 двојна дијагноза (ментално растројство и злоупотреба на супстанции), 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2967/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 142 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 143



Стр. 144 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1281.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

ТРЕТМАН НА НАСИЛЕН ПАЦИЕНТ 

Член 1

Со ова упатство се пропишува третман на насилен пациент.

Член 2

Начинот на третман на насилен пациент 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 насилен пациент, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2968/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 145



Стр. 146 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 147



Стр. 148 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 149

1282.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

ТРЕТМАН НА ПАЦИЕНТ СО РИЗИК ЗА СУИЦИД 
 

Член 1

Со ова упатство се пропишува  третман на пациент со ризик за суицид.

 

Член 2

Начинот на третман на пациент со ризик за суицид 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 ризик за суицид, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2969/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 150 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 151



Стр. 152 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 153



Стр. 154 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 155

1283.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

ТРЕТМАН НА ПСИХОЗА КАЈ СТАРИ ЛИЦА 
 

Член 1

Со ова упатство се пропишува  третман на психоза кај стари лица.

  

Член 2

Начинот на третман на психозата кај стари лица 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 психоза кај стари лица, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2970/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 156 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 157



Стр. 158 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 159



Стр. 160 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 161



Стр. 162 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1284.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

ТЕРАПИЈА СО КЛОЗАПИН 
 

Член 1

Со ова упатство се пропишува терапијата со клозапин.

Член 2

Начинот на терапијата со клозапин е даден во прилог, кој е составен дел на ова 
упатство.

  

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
на  терапија со клозапин, 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, 
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 неговото донесување.

      Бр. 07-2971/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 163



Стр. 164 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 165



Стр. 166 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

ОРТОПЕДИЈА
1285.

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен 
весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), 
министерот за здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  БОЛНИ 

СОСТОЈБИ НА ГЛУЖДОТ И НА СТАПАЛОТО КАЈ ВОЗРАСНИ

 Член 1
Со ова упатство се пропишува третманот на болните состојби на глуждот и на 

стапалото кај возрасни.

Член 2
Начинот на третманот на болните состојби на глуждот и на стапалото 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 третманот на болните состојби на глуждот и на стапалото 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 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2972/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 167



Стр. 168 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 169

1286.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  БОЛНИ 

СОСТОЈБИ НА СКОКАЛНИОТ ЗГЛОБ И НА СТАПАЛОТО КАЈ ДЕЦА И КАЈ 
АДОЛЕСЦЕНТИ

Член 1
Со ова упатство се пропишува третманот на болните состојби на скокалниот зглоб и на 

стапалото кај деца и кај адолесценти.

Член 2
Начинот на третманот на болните состојби на скокалниот зглоб и на стапалото 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 третманот на болните состојби на скокалниот зглоб и на стапалото 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2973/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 170 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 171



Стр. 172 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 173

1287.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  

ДИСЕКАНТЕН ОСТЕОХОНДРИТ НА КОЛЕНОТО

Член 1
Со ова упатство се пропишува третманот на дисекантниот остеохондрит на коленото.

Член 2
Начинот на третманот на дисекантниот остеохондрит на коленото е даден во прилог, 

кој е составен дел на ова упатство.

Член 3
Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 

на третманот на дисекантниот остеохондрит на коленото, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2974/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 174 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 175

1288.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  

ПОВРЕДИ НА МЕНИСКУСОТ

 Член 1

Со ова упатство се пропишува третманот на повреди на менискусот.

Член 2

Начинот на третманот на повредите на менискусот 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 повредите на менискусот, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2975/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 176 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 177



Стр. 178 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 179

1289.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  

ПРОБЛЕМИ СО КОЛЕНАТА КАЈ ДЕЦА ВО РАСТ

Член 1

Со ова упатство се пропишува третманот на проблеми со колената кај деца во раст.

Член 2

Начинот на третманот на проблеми со колената кај деца во раст 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 проблеми со колената кај деца во раст, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2976/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 180 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 181



Стр. 182 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 183



Стр. 184 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 185

1290.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ 

ВО РЕВМАТСКАТА ХИРУРГИЈА

Член 1

Со ова упатство се пропишува начинот на примена на ревматската хирургија.

Член 2

Начинот на примена на ревматската хирургија 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 ревматската хирургија, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2977/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 186 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 187



Стр. 188 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 189

1291.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  

СИНДРОМОТ НА УКОЧЕНО РАМO

 Член 1

Со ова упатство се пропишува третманот на синдромот на укочено рамo.

Член 2

Начинот на третманот на синдромот на укочено рамo 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 синдромот на укочено рамo, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2978/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 190 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 191



Стр. 192 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

ТРАУМАТОЛОГИЈА
1292.

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 
на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ           

ГИПС-ИМОБИЛИЗАЦИЈА ВО ТРЕТМАНОТ НА ФРАКТУРИТЕ НА                  
ДОЛНИОТ ЕКСТРЕМИТЕТ

Член 1

Со ова упатство се пропишува постапката на  гипс-имобилизација во третманот на 
фрактурите на долниот екстремитет.

Член 2

Начинот на гипс-имобилизација во третманот на фрактурите на долниот екстремитет 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 преку гипс-имобилизација во третманот на фрактурите на 
долниот екстремитет, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2980/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 193



Стр. 194 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 195



Стр. 196 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 197

1293.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  

ВИПФЛЕШ ПОВРЕДА

 Член 1

Со ова упатство се пропишува третманот при випфлеш повреда.

Член 2

Начинот на третманот на випфлеш повредата е даден во прилог, кој е составен дел на 
ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
на третманот на випфлеш повреда, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2981/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 198 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 199



Стр. 200 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1294.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ

ПРИ ФРАКТУРИ НА ФЕМУР

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување при фрактури на фемур 
преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

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

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
на медицинското згрижување при фрактури на фемур, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3041/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 201



Стр. 202 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 203



Стр. 204 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 205



Стр. 206 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1295.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ

ПРИ ФРАКТУРИ НА ХУМЕРУС И НА ПОДЛАКТИЦА

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување при фрактури на хумерус и 
на подлактица преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

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

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
на медицинското згрижување при фрактури на хумерус и на подлактица, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-4042/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 207



Стр. 208 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 209



Стр. 210 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 211



Стр. 212 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 213



Стр. 214 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 215

1296.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ

ПРИ ФРАКТУРИ НА КЛАВИКУЛА И НА СКАПУЛА

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување при фрактури на клавикула и 
на скапула преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

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

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
на медицинското згрижување при фрактури на клавикула и на скапула, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3043/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 216 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 217



Стр. 218 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 219



Стр. 220 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1297.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен 

весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), 
министерот за здравство донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

ФРАКТУРИ НА КОЛЕНОТО

Член 1
Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување при фрактури на коленото 

преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2
Начинот на медицинското згрижување е даден во прилог,  кој е составен дел на ова 

упатство.

Член 3
Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 

на медицинското згрижување при фрактури на коленото, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3044/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 221



Стр. 222 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 223

1298.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

ФРАКТУРИ НА ПОТКОЛЕНИЦАТА

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување при фрактури на 
потколеницата преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

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

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
на медицинското згрижување при фрактури на потколеницата, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3045/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 224 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 225



Стр. 226 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 227



Стр. 228 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 229

1299.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

ФРАКТУРИ НА `РБЕТОТ

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување при фрактури на `рбетот 
преку практикување на медицина  заснована на докази.

Член 2

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

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
на медицинското згрижување при фрактури на рбетот, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3046/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 230 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 231



Стр. 232 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 233

1300.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

ФРАКТУРИ НА РЕБРА И НА КАРЛИЦА

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување при фрактури на ребра и на 
карлица преку практикување на медицина  заснована на докази.

Член 2

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

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
на медицинското згрижување при фрактури на ребра и на карлица, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3047/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 234 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 235



Стр. 236 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 237

1301.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

ФРАКТУРИ НА СКОЧНИОТ ЗГЛОБ

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување при фрактури на на скочниот 
зглоб преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

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

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
на медицинското згрижување при фрактури на скочниот зглоб, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3048/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 238 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 239



Стр. 240 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 241



Стр. 242 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1302.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

ФРАКТУРИ НА СТАПАЛОТО

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување при фрактури на стaпалото 
преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

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

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
на медицинското згрижување при фрактури на стапалото, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3049/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 243



Стр. 244 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 245



Стр. 246 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1303.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

КОМПАРТМЕНТ СИНДРОМИ НА МУСКУЛИТЕ

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување при компартмент синдроми 
на мускулите преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

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

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
на медицинското згрижување при компартмент синдроми кај мускулите, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3050/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 247



Стр. 248 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 249

1304.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ

ПРИ ЛУКСАЦИИ НА АКРОМИОКЛАВИКУЛАРНИОТ ЗГЛОБ

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување при луксации на 
акромиоклавикуларниот зглоб преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

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

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
на медицинското згрижување при луксации на акромиоклавикуларниот зглоб, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3051/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 250 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 251



Стр. 252 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1305.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ

ПРИ ЛУКСАЦИИ НА ЛАКОТОТ

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување при луксации на лакотот  
преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

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

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
на медицинското згрижување при луксации на лакотот, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3052/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 253



Стр. 254 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 255

1306.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

ЛУКСАЦИИ НА ПАТЕЛАТА

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување при луксации на пателата 
преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

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

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
на медицинското згрижување при луксации на пателата, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3053/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 256 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 257



Стр. 258 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 259

1307.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

ЛУКСАЦИИ НА РАМО

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување при луксации на рамо преку 
практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

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

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
на медицинското згрижување при луксации на рамо, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3054/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 260 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 261



Стр. 262 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 263

1308.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

ПОСТОПЕРАТИВЕН ТРЕТМАН КАЈ ОСТЕОСИНТЕЗИТЕ И ИНДИКАЦИИ ЗА 
ОТСТРАНУВАЊЕ НА ОСТЕОСИНТЕТСКИОТ МАТЕРИЈАЛ

Член 1

Со ова упатство се пропишува постоперативниот третман кај остеосинтезите и 
индикациите за отстранување на остеосинтетскиот материјал  преку практикување на 
медицина заснована на докази.

Член 2

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

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
на медицинското згрижување при постоперативниот третман кај остеосинтезите, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3055/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 264 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 265



Стр. 266 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1309.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ                       

ПРИ ПОВРЕДИ НА КОЛЕНОТО

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување при повреди на коленото 
преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

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

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
на медицинското згрижување при повреди на коленото, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3056/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 267



Стр. 268 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 269



Стр. 270 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 271



Стр. 272 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 273



Стр. 274 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1310.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ПОВРЕДИ 

НА РАЧНИОТ ЗГЛОБ

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување при повреди на рачниот 
зглоб преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

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

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
на медицинското згрижување при повреди на рачниот зглоб, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3057/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 275



Стр. 276 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 277



Стр. 278 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 279



Стр. 280 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 281



Стр. 282 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 283



Стр. 284 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1311.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ПОВРЕДИ 

НА ДЛАНКАТА И НА ПРСТИТЕ

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување при повреда на дланката и на 
прстите преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

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

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
на медицинското згрижување при повреди на дланката и на прстите, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3058/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 285



Стр. 286 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 287



Стр. 288 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 289



Стр. 290 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 291



Стр. 292 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 293

ПЕДИЈАТРИЈА
1312.

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 
на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

ИНСУЛИНСКИ ТРЕТМАН НА ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС

Член 1

Со ова упатство се пропишува инсулински третман на тип 1 дијабетес преку 
практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на инсулински третман на тип 1 дијабетес е даден во прилог, кој е составен 
дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност  
на инсулински третман на тип 1 дијабетес 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 згрижувањто, 
при што истото 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2987/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 294 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 295



Стр. 296 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 297



Стр. 298 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 299



Стр. 300 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 301



Стр. 302 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 303



Стр. 304 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1313.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ

ПРИ АДОЛЕСЦЕНТОТ И ДОЛГОТРАЈНАТА БОЛЕСТ

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување при адолесцентот и 
долготрајната болест преку практикување на медицината, заснована на докази.

Член 2

Начинот на згрижување при адолесцентот и долготрајната болест е даден во прилог, кој 
е составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
адолесцентот и долготрајната 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2988/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 305



Стр. 306 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 307



Стр. 308 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1314.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

АКТУЕЛНО БОЛНО ДОЕНЧЕ

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување при акутно болно доенче преку 
практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на згрижување на акутно болно доенче е даден во прилог, кој е составен дел 
на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
акутно болно доенче, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2989/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 309



Стр. 310 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 311



Стр. 312 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 313



Стр. 314 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1315.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

АНЕМИЈА ВО ДЕТСКАТА ВОЗРАСТ

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување  на анемијата во детската 
возраст преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на  дијагностицирање и третман на анемијата во детската возраст 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 на анемијата во детската возраст 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 згрижувањто, 
при што истото 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2990/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 315



Стр. 316 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 317



Стр. 318 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 319

1316.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ

ПРИ БЕБЕ ШТО ПЛАЧЕ

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување при бебе што плаче преку 
практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на згрижување на бебе што плаче е даден во прилог, кој е составен дел на ова 
упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
бебе што плаче, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2991/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 320 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 321



Стр. 322 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 323



Стр. 324 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 325

1317.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

ЦЕЛУЛИТИС НА ЛИЦЕ КАЈ ДЕТЕ

Член 1
Со ова упатство се пропишува медицински згрижување на целулитис на лице кај 

дете преку практикување на медицината, заснована на докази.

Член 2
Начинот на згрижување на целулитис на лице кај дете е даден во прилог, кој е 

составен дел на ова упатство.

Член 3
Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 

дејност целулитис на лице кај дете, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2992/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 326 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 327



Стр. 328 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1318.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен 

весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), 
министерот за здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ДЕЦАТА 

И СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување при децата и семејното 
насилство преку практикување на медицината, заснована на докази.

Член 2

Начинот на згрижување при децата и семејното насилство е даден во прилог, кој е 
составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
децата и семејното насилство, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2993/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 329



Стр. 330 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 331



Стр. 332 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 333

1319.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ДЕТЕ 
ИЛИ АДОЛЕСЦЕНТ СО ДИЈАБЕТЕС ТИП 1 ВО ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА

Член 1

Со ова упатство се пропишува згрижување на дете или адолесцент со дијабетес тип 1 
во примарна здравствена заштита преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на згрижување на дете или адолесцент со дијабетес тип 1 во примарна 
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 згрижување на дете или адолесцент со дијабетес тип 1 во примарна 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 згрижувањто, 
при што истото 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2994/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 334 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 335



Стр. 336 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 337

1320.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 
ДИЈАГНОЗА И ТРЕТМАН НА ДЕТСКА ХИПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИЈА

Член 1
Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување при дијагноза и третман на 

детска хиперхолестеролемија преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2
Начинот на дијагноза и третман на детска хиперхолестеролемија е даден во прилог, кој 

е составен дел на ова упатство.

Член 3
Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 

дијагноза и третман на детска хиперхолестеролемија, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2995/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 338 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 339



Стр. 340 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 341

1321.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ДОЕЊЕ: 

СОВЕТУВАЊЕ И ТЕШКОТИИ

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување при доење: советување и 
тешкотии преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на згрижување при доење: советување и тешкотии е даден во прилог, кој е 
составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност доење: советување и тешкотии, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2996/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 342 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 343



Стр. 344 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 345



Стр. 346 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 347



Стр. 348 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1322.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНАТА, ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ

ПРИ DOWN-ОВ СИНДРОМ

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување при Down -ов синдром 
преку практикување на медицината, заснована на докази.

Член 2

Начинот на згрижување при Down -ов синдром е даден во прилог, кој е составен 
дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност Down -ов синдром, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2997/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 349



Стр. 350 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 351



Стр. 352 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 353



Стр. 354 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 355

1323.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ

ПРИ ФЕТАЛЕН АЛКОХОЛЕН СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊА

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување при фетален алкохолен 
спектар на нарушувања преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на згрижување при фетален алкохолен спектар на нарушувања е даден во 
прилог, кој е составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност фетален алкохолен спектар на нарушувања, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2998/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 356 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 357



Стр. 358 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 359



Стр. 360 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1324.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА И СПРАВУВАЊЕ СО СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА         
НА ДЕТЕТО

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување при индентификација и 
справување со сексуалната злоупотреба на детето преку практикување на медицина 
заснована на докази.

Член 2

Начинот на згрижување при индентификација и справување со сексуалната 
злоупотреба на детето е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
индентификација и справување со сексуалната злоупотреба на детето, по правило 
согласно со 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2999/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 361



Стр. 362 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 363



Стр. 364 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 365



Стр. 366 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 367

1325.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ

ПРИ ИНФЕКЦИИ КАЈ ИМУНОКОМПРИМИТИРАНИ ДЕЦА

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицински згрижување на инфекции кај 
имунокомпримитирани деца преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на згрижување на инфекции кај имунокомпримитирани деца е даден во 
прилог, кој е составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност инфекции кај имунокомпримитирани деца, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3000/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 368 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 369



Стр. 370 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1326.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА ЕКГ КАЈ ДЕЦА

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинска интерпретација на ЕКГ кај деца преку 
практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на интерпретација на ЕКГ кај деца е даден во прилог, кој е составен дел на 
ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност интерпретација на ЕКГ кај деца, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3001/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 371



Стр. 372 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 373



Стр. 374 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 375



Стр. 376 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1327.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

КЛИНИЧКА УПОТРЕБА НА ВИТАМИНИ

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување при клиничка употреба на 
витамини преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на згрижување при клиничка употреба на витамини е даден во прилог, кој 
е составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност клиничка употреба на витамини, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3002/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 377



Стр. 378 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 379



Стр. 380 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1328.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

КЛИНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ДЕТЕ СО АРТРИТИЧНИ СИМПТОМИ

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување при клинички преглед на 
дете со артритични симптоми преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на згрижување при клинички преглед на дете со артритични симптоми е 
даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност клинички преглед на дете со артритични 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3003/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 381



Стр. 382 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 383

1329.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ КОГА ТРЕБА 

ДА СЕ ДАВААТ АНТИБИОТИЦИ КАЈ ДЕТЕ КОЕ КАШЛА

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување кога треба да се даваат 
антибиотици кај дете кое кашла преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на згрижување кога треба да се даваат антибиотици кај дете кое кашла е 
даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност кога треба да се даваат антибиотици кај дете кое кашла, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3004/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.



Стр. 384 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 385



Стр. 386 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1330.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

КОНСТИПАЦИЈА КАЈ ДЕЦАТА

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицински згрижување на констипација кај децата 
преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на згрижување на констипација кај децата е даден во прилог, кој е 
составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност згрижување на констипација 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 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3005/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 387



Стр. 388 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 389



Стр. 390 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1331.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

НЕСМАСНО ДЕТЕ

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување при несмасно дете преку 
практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на згрижување на несмасно дете е даден во прилог, кој е составен дел на 
ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност несмасно дете, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3006/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 391



Стр. 392 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 393



Стр. 394 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 395

1332.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

НАРУШЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОД АНАЛИЗА НА УРИНА КАЈ ДЕЦА

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување при нарушени резултати од 
анализа на урина кај деца преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на згрижување при нарушени резултати од анализа на урина кај деца е 
даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност нарушени резултати од анализа на урина кај деца, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3007/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 396 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 397



Стр. 398 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 399

1333.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 
ПРЕПОРАКИ ВО ОДНОС НА НЕНАДЕЈНА И НЕОЧЕКУВАНА СМРТ                    

ВО РАНОТО ДЕТСТВО

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување при препораки во однос на 
ненадејна и неочекувана смрт во раното детство преку практикување на медицина 
заснована на докази.

Член 2

Начинот на згрижување при препораки во однос на ненадејна и неочекувана смрт 
во раното детство е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност препораки во однос на ненадејна и неочекувана смрт во раното детство, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3008/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 400 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 401



Стр. 402 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 403



Стр. 404 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1334.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

ПРОБЛЕМИ ВО УЧЕЊЕТО

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување при проблеми во учењето 
преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на згрижување при проблеми во учењето е даден во прилог, кој е составен 
дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност проблеми во учењето, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3009/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 405



Стр. 406 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 407



Стр. 408 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1335.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА  ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ РАСТ 

НА ГЛАВА КАЈ ДОЕНЧЕ

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување при препораки во однос на 
раст на глава кај доенче преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на згрижување при раст на глава на доенче е даден во прилог, кој е 
составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност раст на глава кај доенче, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3010/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 409



Стр. 410 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1336.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ РАЗВОЈ 

НА ЈАЗИКОТ И ГОВОРОТ

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување при развој на јазикот и говорот 
преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на згрижување при развој на јазикот и говорот е даден во прилог, кој е 
составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
развој на јазикот и говорот, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3011/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 411



Стр. 412 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 413

1337.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

СЕЛЕКТИВЕН МУТИЗАМ

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување при селективен мутизам преку 
практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на згрижување при селективен мутизам е даден во прилог, кој е составен дел 
на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
селективен мутизам, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3012/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 414 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 415



Стр. 416 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1338.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ СРЦЕВА 

АУСКУЛТАЦИЈА И СНИМАЊЕ НА КРВНИОТ ПРИТИСОК КАЈ ДЕЦАТА

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување при срцева аускултација и 
снимање на крвниот притисок кај децата преку практикување на медицина заснована на 
докази.

Член 2

Начинот на срцева аускултација и снимање на крвниот притисок кај децата е даден во 
прилог, кој е составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
срцева аускултација и снимање на крвниот притисок 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 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3013/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 417



Стр. 418 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 419

1339.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ СРЕДБА 

СО СЕМЕЈСТВОТО НА НЕВРОЛОШКИ ОШТЕТЕНО ДЕТЕ

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување при средба со семејството 
на невролошки оштетено дете преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на згрижување при средба со семејството на невролошки оштетено дете е 
даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност средба со семејството на невролошки оштетено дете, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3014/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 420 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 421



Стр. 422 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 423

1340.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

СТОМАТИТИС КАЈ ДЕЦА

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицински згрижување на стоматитис кај деца преку 
практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на згрижување на стоматитис кај деца е даден во прилог, кој е составен дел на 
ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
стоматитис кај деца, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3015/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 424 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 425



Стр. 426 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1341.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ

ПРИ ТРУЕЊА КАЈ ДЕЦА

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување при труења кај деца преку 
практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на згрижување при труења кај деца е даден во прилог, кој е составен дел 
на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност труења кај деца, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3016/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 427



Стр. 428 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 429

1342.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

ВАКЦИНАЦИЈА

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицински згрижување при вакцинација преку 
практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на згрижување при вакцинација е даден во прилог, кој е составен дел на ова 
упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
вакцинација, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3017/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 430 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 431



Стр. 432 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 433



Стр. 434 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 435



Стр. 436 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 437



Стр. 438 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 439



Стр. 440 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1343.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ ВО УСНАТА ПРАЗНИНА

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицински згрижување при вирусни инфекции во 
усната празнина преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на згрижување при вирусни инфекции во усната празнина е даден во прилог, 
кој е составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
вирусни инфекции во усната празнина, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3018/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 441



Стр. 442 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 443



Стр. 444 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 445

1344.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

WHEEZING КАЈ ДЕЦА

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување при wheezing кај деца 
преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на згрижување при wheezing кај деца е даден во прилог, кој е составен дел 
на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност wheezing кај деца, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3019/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 446 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 447



Стр. 448 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 449



Стр. 450 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1345.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

ЗАПЛАШУВАЊЕ НА УЧИЛИШТЕ

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување при заплашување на 
училиште преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на згрижување при заплашување на училиште е даден во прилог, кој е 
составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност заплашување 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3020/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 451



Стр. 452 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 453



Стр. 454 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1346.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

АЛЕРГИЈА НА ХРАНА И ХИПЕРСЕНЗИТИВНОСТ КАЈ ДЕЦА

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување при алергија на храна и 
хиперсензитивност кај деца преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на згрижување при алергија на храна и хиперсензитивност кај деца е даден во 
прилог, кој е составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
алергија на храна и хиперсензитивност кај деца, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3021/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 455



Стр. 456 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 457



Стр. 458 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 459



Стр. 460 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 461



Стр. 462 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1347.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

ДИЈАГНОСТИКА НА АЛЕРГИЈА НА ХРАНА

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување при дијагностика на алергија на 
храна преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на згрижување при дијагностика на алергија на храна е даден во прилог, кој е 
составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
при дијагностика на алергија на храна, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3022/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 463



Стр. 464 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1348.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен 

весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), 
министерот за здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

ИНЦИДЕНТНА ГЛИКОЗУРИЈА КАЈ ДЕЦАТА

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување при инцидентна гликозурија кај 
децата преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на згрижување при инцидентна гликозурија кај децата е даден во прилог, кој е 
составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
инцидентна гликозурија 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 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3023/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 465



Стр. 466 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 467

1349.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ КАКО ДА СЕ 

ИСПИТААТ СИМПТОМИ АСОЦИРАНИ СО ЗЕМАЊЕ НА ХРАНА

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување при испитување на симптоми 
асоцирани со земање на храна преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на згрижување при испитување на симптоми асоцирани со земање на храна е 
даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
при испитување на симптоми асоцирани со земање на храна, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3024/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 468 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 469



Стр. 470 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1350.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

НОРМАЛЕН И АБНОРМАЛЕН РАСТ ВО ДЕТСТВОТО

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување при нормален и абнормален 
раст во детството преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на згрижување при нормален и абнормален раст во детството е даден во 
прилог, кој е составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
при нормален и абнормален раст во детството, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3025/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 471



Стр. 472 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 473



Стр. 474 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 475



Стр. 476 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 477



Стр. 478 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 479



Стр. 480 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 481



Стр. 482 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1351.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

НОВОДИЈАГНОСТИЦИРАН ТИП 1 ДИЈАБЕТ КАЈ ДЕЦА

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување при новодијагностициран тип 1 
дијабет кај деца преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на згрижување при новодијагностициран тип 1 дијабет кај деца е даден во 
прилог, кој е составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
при новодијагностициран тип 1 дијабет кај деца, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3026/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 483



Стр. 484 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

1352.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ РАЗВОЈ 

НА ПУБЕРТЕТОТ И НЕГОВИТЕ НАРУШУВАЊА

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување при развој на пубертетот и 
неговите нарушувања преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на згрижување при развој на пубертетот и неговите нарушувања е даден во 
прилог, кој е составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
при развој на пубертетот и неговите нарушувања, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3027/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 485



Стр. 486 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 487



Стр. 488 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 489

1353.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

ЗАСИПНАТОСТ, ЛАРИНГИТИС И ДИСФОНИЈА

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување при засипнатост, ларингитис и 
дисфонија преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на згрижување при засипнатост, ларингитис и дисфонија е даден во прилог, 
кој е составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
при засипнатост, ларингитис и дисфонија, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-3028/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
 



Стр. 490 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 491



Стр. 492 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015



12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 493



Стр. 494 - Бр. 39                                                                                         12 март 2015

УРОЛОГИЈА
1354.

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 
на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  

КАРЦИНОМИ НА УРИНАРНИОТ СИСТЕМ И ТЕСТИСИ

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување преку практикување на 
медицина заснована на докази при постоење на карциноми на уринарниот систем и 
тестиси.

Член 2

Начинот на третман на карциноми на уринарниот систем и тестиси 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 простата 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 истото 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2821/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
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12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 499

1355.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

ХИПЕРАКТИВЕН МОЧЕН МЕУР

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување преку практикување на 
медицината, заснована на докази при постоење на хиперактивен мочен меур.

Член 2

Начинот на третман на хиперактивен мочен меур 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 хиперактивен мочен меур, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2982/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
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12 март 2015 Бр. 39 - Стр. 503

1356.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  

НАМАЛЕН ПРОТОК НА УРИНА

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување преку практикување на 
медицината, заснована на докази при постоење на намален проток на урина.

Член 2

Начинот на третман на намален проток на урина 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 намален проток на урина, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2983/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
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1357.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  

ПРЕДВРЕМЕНА ЕЈАКУЛАЦИЈА

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување преку практикување на 
медицината, заснована на докази при постоење на предвремена ејакулација.

Член 2

Начинот на третман на предвремена ејакулација 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 предвремена ејакулација, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2984/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
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1358.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ 

ПРИ ТАМПОНАДА НА МОЧНИОТ МЕУР

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување преку практикување на 
медицината, заснована на докази при постоење на тампонада на мочниот меур.

Член 2

Начинот на третман на тампонада на мочниот меур 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 тампонада на мочниот меур, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2985/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
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1359.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за 
здравство, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ 

ПРИ УРИНАРНА ЗАЧЕСТЕНОСТ И НОКТУРИЈА

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување преку практикување на 
медицината, заснована на докази при постоење на уринарна зачестеност и ноктурија.

Член 2

Начинот на уринарна зачестеност и ноктурија 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 уринарна зачестеност и ноктурија, 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 неговото донесување.

      Бр. 07-2986/1
12 март 2014 година                                                                           Министер, 
          Скопје                                                                                Никола Тодоров, с.р.
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