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4260.

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  АКУТЕН ПРОСТАТИТИС

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување преку практикување на медицината, заснована 

на докази при постоење на акутен простатитис.

Член 2

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

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на згрижување на 

акутен простатитис 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 од-

редбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со 

проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна на докторот тоа соодветно се документира 

во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

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

Македонија“.

Бр. 07-8991/2

30 ноември 2013 година                                                                                                                       Министер,

Скопје Никола Тодоров, с.р.

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

УРОЛОГИЈА
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4261.

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ХЕМАТОСПЕРМИЈА

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување преку практикување на медицината, заснована 

на докази при постоење на хематоспермија.

Член 2

Начинот на третман на хематоспермија 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 

хематоспермија 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 од-

редбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со 

проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна на докторот тоа соодветно се документира 

во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

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

Македонија“.

Бр. 07-8992/2

30 ноември 2013 година                                                                                                                      Министер,

Скопје Никола Тодоров, с.р.
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4262.

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ХРОНИЧЕН ПРОСТАТИТИС

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување преку практикување на медицината, заснована 

на докази при постоење на хроничен простатитис.

Член 2

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

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на згрижување на 

хроничен простатитис 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 од-

редбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со 

проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна на докторот тоа соодветно се документира 

во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

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

Македонија“.

Бр. 07-8993/2

30 ноември 2013 година                                                                                                                       Министер,

Скопје Никола Тодоров, с.р.
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4263.

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ КАЛКУЛОЗА

НА УРИНАРНИОТ ТРАКТ

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување преку практикување на медицината, заснована 

на докази при постоење на калкулоза на уринарниот тракт.

Член 2

Начинот на третман на калкулоза на уринарниот тракт е даден во прилог, кој е составен дел на ова упат-

ство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на згрижување на 

калкулоза на уринарниот тракт по правило согласно ова упатство.

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

редбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со 

проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна на докторот тоа соодветно се документира 

во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

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

Македонија“.

Бр. 07-8994/2

30 ноември 2013 година                                                                                                                   Министер,

Скопје Никола Тодоров, с.р.
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4264.

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  КАРЦИНОМ НА ПРОСТАТА

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување преку практикување на медицината, заснована 

на докази при постоење на карцином на простата.

Член 2

Начинот на третман на карцином на простата 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 од-

редбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со 

проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна на докторот тоа соодветно се документира 

во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

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

Македонија“.

Бр. 07-8995/2

30 ноември 2013 година                                                                                                                            Министер,

Скопје Никола Тодоров, с.р.
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4265.

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  КАТЕТЕРИЗАЦИЈА

НА  МОЧНИОТ МЕУР И СУПРАПУБИЧНА ЦИСТОСТОМИЈА

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување преку практикување на медицината, заснована 

на докази при катетеризација на мочниот меур и супрапубична цистостомија.

Член 2

Начинот на катетеризација на мочниот меур и супрапубична цистостомија е даден во прилог, кој е соста-

вен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на катетеризација 

на мочниот меур и супрапубична цистостомија 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 од-

редбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со 

проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна на докторот тоа соодветно се документира 

во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

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

Македонија“.

Бр. 07-8996/2

30 ноември 2013 година                                                                                                                         Министер,

Скопје Никола Тодоров, с.р.
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4266.

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  РЕТЕНЦИЈА НА УРИНА

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување преку практикување на медицината, заснована 

на докази при постоење на ретенција на урина.

Член 2

Начинот на третман на ретенција 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 

ретенција 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 докумен-

тира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

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

Македонија“.

Бр. 07-8997/2

30 ноември 2013 година                                                                                                                Министер,

Скопје Никола Тодоров, с.р.

 



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 31



 Стр. 32 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 33

4267.

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  УРИНАРНА ИНКОНТИНЕНЦИЈА

КАЈ ЖЕНА

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување преку практикување на медицината, заснована на 

докази при постоење на уринарна инконтиненција кај жена.

Член 2

Начинот на третман на уринарна инконтиненција кај жена е даден во прилог, кој е составен дел на ова упат-

ство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на згрижување на 

уринарна инконтиненција кај жена 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 од-

редбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со 

проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна на докторот тоа соодветно се документира 

во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

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

Македонија“.

Бр. 07-8998/1

29 октомври 2013 година                                                                                                                          Министер,

Скопје Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 34 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 35



 Стр. 36 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 37



 Стр. 38 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 39

4268.

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ЗГОЛЕМЕН СКРОТУМ

ИЛИ ПАЛПАБИЛНА МАСА ВО СКРОТУМОТ

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување преку практикување на медицината,заснована на 

докази при постоење на зголемен скротум или палпабилна маса во скротумот.

Член 2

Начинот на третман на зголемен скротум или палпабилна маса во скротумот е даден во прилог, кој е соста-

вен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на згрижување на 

зголемен скротум или палпабилна маса во скротумот 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 од-

редбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со 

проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна на докторот тоа соодветно се документира 

во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

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

Македонија“.

Бр. 07-8999/2

29 октомври 2013 година                                                                                                                         Министер,

Скопје       Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 40 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 41



 Стр. 42 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 43

4269.

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА

НА ДОКАЗИ ПРИ  ХЕМАТУРИЈА

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување преку практикување на медицината, заснована на 

докази при постоење на хематурија.

Член 2

Начинот на третман на хематурија 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 хе-

матурија 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 од-

редбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со 

проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна на докторот соодветно се документира во 

писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

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

Македонија“.

Бр. 07-9000/2

30 ноември 2013 година                                                                                                             Министер,

Скопје                                                                                                                    Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 44 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 45



 Стр. 46 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 47



 Стр. 48 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013

4270.

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  BAKER-ОВА ЦИСТА

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување при Baker-ова циста.

 

Член 2

Начинот на медицинско згрижување при Baker-ова циста е даден во прилог, кој е составен дел на ова упат-

ство.

 

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на  медицинско 

згрижување при Baker-ова циста по правило согласно ова упатство.

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

одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и 

со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при што од страна на докторот тоа соодветно 

се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

 

Член 4

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

Македонија“.

 

         Бр. 07-9337/2                                       

30 ноември 2013 година                              Министер,

      Скопје                                                                                                                       Никола Тодоров, с.р.

ОРТОПЕДИЈА



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 49



 Стр. 50 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 51

4271.

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  БОЛКА 

ВО КОЛКОТ КАЈ ДЕЦАТА

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување при болка во колкот кај децата. 

 

Член 2

Начинот на згрижување при болка во колкот кај децата е даден во прилог, кој е составен дел на ова упат-

ство.

  

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на медицинско 

згрижување при болка во колкот кај децата по правило согласно  ова упатство.

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

одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и 

со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна на докторот тоа соодветно се докумен-

тира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

 

Член 4

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

Македонија“.

 

        Бр. 07-9338/2

30 ноември 2013 година                            Министер,

      Скопје                            Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 52 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 53



 Стр. 54 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 55



 Стр. 56 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 57

4272.

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ДЕТЕ КОЕ НАКРИВНУВА 

ИЛИ ОДБИВА ДА ОДИ

 

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување при дете кое накривнува или одбива да оди.

Член 2

Начинот на згриживање на дете кое накривнува или одбива да оди 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 дете кое накривнува или одбива да оди по правило согласно ова упатство.

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

одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со 

проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна на докторот тоа соодветно се документира 

во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

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

Македонија“.

         Бр. 07-9339/2

30 ноември 2013 година                         Министер,

       Скопје                            Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 58 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 59



 Стр. 60 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 61

4273.

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА

НА ДОКАЗИ ПРИ  HALLUX VALGUS

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување при Hallux valgus.

Член 2

Начинот на медицинско згрижување при Hallux valgus е даден во прилог, кој е составен дел на ова упат-

ство.

 

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на медицинско 

згрижување при Hallux valgus 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 медицинско згрижување, при што од страна на докторот тоа соодветно се 

документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

 

Член 4

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

Македонија“.

        Бр. 07-9340/2

30 ноември 2013 година                            Министер,

       Скопје                             Никола Тодоров, с.р

.



 Стр. 62 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 63



 Стр. 64 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ИСЛЕДУВАЊА

НА СИНОВИЈАЛНА ТЕЧНОСТ

Член 1

Со ова упатство се пропишува  начинот и постапката за иследувања на синовијална течност.

 

Член 2

Начинот и постапката при иследувања на синовијална течност е даден во прилог, кој е составен дел на ова 

упатство.

 

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност при иследувања на 

синовијална течност 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 испитувањето, при што од страна на докторот тоа соодветно се докумен-

тира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

 

Член 4

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

Македонија“.

       Бр. 07-9341/2

30 ноември 2013 година                             Министер,

     Скопје                           Никола Тодоров, с.р.

4274.



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 65



 Стр. 66 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 67

4275.

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ КОМПЛЕКСЕН РЕГИОНАЛЕН

БОЛЕН СИНДРОМ (РЕФЛЕКСНА СИМПАТИЧКА ДИСТРОФИЈА), MORBUS SUDECK

 

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување при комплексен регионален болен синдром (реф-

лексна симпатичка дистрофија), Мorbus Sudeck.

 

Член 2

Начинот на згрижување при комплексниот регионален болен синдром (рефлексна симпатичка дистрофи-

ја), Мorbus Sudeck, e 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 комплексен регионален болен синдром (рефлексна симпатичка дистрофија), Мorbus Sudeck 

по правило согласно ова упатство.

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

одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со 

проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна на докторот тоа соодветно се документира 

во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

 

Член 4

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

Македонија“.

  

        Бр. 07-9342/2

30 ноември 2013 година                          Министер,

            Скопје                            Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 68 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 69



 Стр. 70 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013

4276.

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  КОСКЕНИ ТУМОРИ

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување при коскени тумори.

 

Член 2

Начинот на медицинско згрижување при коскени тумори е даден во прилог, кој е составен дел на ова упат-

ство.

 

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на  медицинско 

згрижување при коскени тумори по правило согласно ова упатство.

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

одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и 

со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при што од страна на докторот тоа соодветно 

се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

 

Член 4

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

Македонија“.

 

        Бр. 07-9343/2

30 ноември 2013 година                              Министер,

             Скопје                               Никола Тодоров, с.р.



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 71



 Стр. 72 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 73



 Стр. 74 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013

4277.

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ПРОБЛЕМИ СО 'РБЕТОТ КАЈ

ДЕЦА И КАЈ АДОЛЕСЦЕНТИ

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување при постоење на проблеми со 'рбетот кај деца и 

кај адолесценти. 

 

Член 2

Начинот на згрижување при проблеми со 'рбетот кај деца и кај адолесценти е даден во прилог, кој е соста-

вен дел на ова упатство.

  

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на медицинско згри-

жување при проблеми со 'рбетот 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 згрижувањето, при што од страна на докторот тоа соодветно се документира 

во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

 

Член 4

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

Македонија“.

 

         Бр. 07-9344/2

30 ноември 2013 година                      Министер,

              Скопје                            Никола Тодоров, с.р.



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 75



 Стр. 76 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 77



 Стр. 78 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013

4278.

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ЗА  РАНО ПРЕПОЗНАВАЊЕ НА 

КОМПЛИКАЦИИ ПО ЗАМЕНА СО ВЕШТАЧКИ ЗГЛОБ

Член 1

Со ова упатство се пропишува начинот и постапката за рано препознавање на компликации по замена со 

вештачки зглоб.

 

Член 2

Начинот и постапката за рано препознавање на компликации по замена со вештачки зглоб e даден во при-

лог, кој е составен дел на ова упатство.

  

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на рано препозна-

вање на компликации по замена со вештачки 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 згрижување, при што од страна на докторот тоа соодветно се документи-

ра во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

 

Член 4

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

Македонија“.

Бр. 07-9345/2

30 ноември 2013 година                                                                                                                      Министер,

Скопје Никола Тодоров, с.р.



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 79



 Стр. 80 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 81



 Стр. 82 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 83

4279.

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  РАЗВОЈНО ЗАБОЛУВАЊЕ 

НА КОЛКОТ

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување при развојно заболување на колкот.

 

Член 2

Начинот на згрижување при развојно заболување на колкот e 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 развојно заболување на колкот по правило согласно  ова упатство.

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

одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со 

проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна на докторот тоа соодветно се документира 

во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

 

Член 4

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

Македонија“.

 

Бр. 07-9346/2

30 ноември 2013 година                                                                                                                       Министер,

Скопје Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 84 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 85



 Стр. 86 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013

4280.

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ГАНГЛИОН

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување при постоење на ганглион.

 

Член 2

Начинот на згрижување при ганглион e 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 ганглион 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 од-

редбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со 

проценка за натамошниот тек на згрижување, при што од страна на докторот тоа соодветно се документира во 

писмена форма во медицинското досие на пациентот.

 

Член 4

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

Македонија“.

  

 

Бр. 07-9347/2

30 ноември 2013 година                                                                                                                          Министер,

Скопје Никола Тодоров, с.р.



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 87



 Стр. 88 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 89

4281.

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ АКНИ

Член 1

Со ова упатство се пропишува практикувањето на медицина заснована на докази при  акни. 

Член 2

Начинот на медицинското згрижување при акни 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 акни 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 од-

редбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со 

проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при што од страна на докторот тоа соодветно се 

документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

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

Македонија“.

Бр. 07-9555/2

30 ноември 2013 година                                                                                                                           Министер,

Скопје Никола Тодоров, с.р.

ДЕРМАТОЛОГИЈА



 Стр. 90 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 91



 Стр. 92 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  АКТИНИЧНА (СОЛАРНА)

КЕРАТОЗА

Член 1

Со ова упатство се пропишува практикувањето на медицина заснована на докази при  актинична (соларна) 

кератоза. 

Член 2

Начинот на медицинското згрижување при актинична (соларна) кератоза 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 актинична (соларна) кератоза 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 од-

редбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со 

проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при што од страна на докторот тоа соодветно се 

документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

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

Македонија“.

Бр. 07-9556/2

30 ноември 2013 година                                                                                                                      Министер,

Скопје Никола Тодоров, с.р.

4282.



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 93



 Стр. 94 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 95

4283.

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  АЛЕРГЕН-СПЕЦИФИЧНА

ИМУНОТЕРАПИЈА

Член 1

Со ова упатство се пропишува практикувањето на медицина заснована на докази при  примена на алерген-

специфична имунотерапија. 

Член 2

Начинот на примена на алерген-специфична имунотерапија 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 алер-

ген-специфична имунотерапија, 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 од-

редбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со 

проценка за натамошниот тек на примена на алерген-специфична имунотерапија, при што од страна на докто-

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

Член 4

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

Македонија“.

Бр. 07-9557/2

30 ноември 2013 година                                                                                                                              Министер,

            Скопје Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 96 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 97



 Стр. 98 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 99



 Стр. 100 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013

4284.

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ДЕРМАТОМИКОЗИ

Член 1

Со ова упатство се пропишува практикувањето на медицина заснована на докази при  дерматомикози. 

Член 2

Начинот на медицинското згрижување при дерматомикози 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 дерматомикози по правило согласно ова упатство.

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

одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и 

со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при што од страна на докторот тоа соодветно 

се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

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

Македонија“.

Бр. 07-9558/2

30 ноември 2013 година                                                                                                                      Министер,

Скопје Никола Тодоров, с.р.



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 101



 Стр. 102 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 103



 Стр. 104 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 105



 Стр. 106 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 107

4285.

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ПРИМЕНА 

НА ДИЈАГНОСТИЧКИ ТЕСТОВИ ВО ДЕРМАТОЛОГИЈАТА

Член 1

Со ова упатство се пропишува практикувањето на медицина заснована на докази при    изведување на ди-

јагностички тестови во дерматологијата. 

Член 2

Начинот на изведување на дијагностички тестови во дерматологијата е даден во прилог, кој е составен дел 

на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на изведување на 

дијагностички тестови во дерматологијата 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 од-

редбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со 

проценка за натамошниот тек на изведување на дијагностичките тестови, при што од страна на докторот тоа 

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

Член 4

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

Македонија“.

Бр. 07-9559/2

30 ноември 2013 година                                                                                                                          Министер,

Скопје Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 108 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 109



 Стр. 110 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 111

4286.

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ГОНОРЕЈА

Член 1

Со ова упатство се пропишува практикувањето на медицина заснована на докази при  гонореја. 

Член 2

Начинот на медицинското згрижување при гонореја 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 гонореја 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 од-

редбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со 

проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при што од страна на докторот тоа соодветно се 

документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

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

Македонија“.

Бр. 07-9560/2

30 ноември 2013 година                                                                                   Министер,

Скопје                                                                                       Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 112 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 113



 Стр. 114 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 115

4287.

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

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

У П А Т С Т В О

ПЕДИЈАТРИЈАТА ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ 

ХЕРЕДИТАРЕН  АНГИОЕДЕМ  И  АНГИОЕДЕМ, ПРЕДИЗВИКАН ОД АКЕ ИНХИБИТОРИ

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување на хередитарен ангиоедем и ангиоедем, 

предизвикан од АКЕ инхибитори преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на дијагностицирање и третман на хередитарен ангиоедем и ангиоедем, предизвикан од АКЕ 

инхибитори 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 хередитарен ангиоедем и ангиоедем, предизвикан од АКЕ инхибитори по правило согласно ова 

упатство.

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

одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со 

проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна на докторот тоа соодветно се документира 

во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

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

Македонија“.

Бр. 07-9561/2

30 ноември 2013 година                                                                                                                     Министер,

Скопје                                                                                                                            Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 116 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 117



 Стр. 118 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 119



 Стр. 120 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013

4288.

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ  ОД ОБЛАСТА НА

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈАТА И НА ИНФЕКТОЛОГИЈАТА ПРИ  ХЕРПЕС ЗОСТЕР

Член 1

Со ова упатство се пропишува практикувањето на медицина заснована на докази при  херпес зостер. 

Член 2

Начинот на медицинското згрижување при  херпес зостер 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  херпес зостер 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 соодветно се 

документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

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

Македонија“.

Бр. 07-9562/2

30 ноември 2013 година                                                                                                                        Министер,

Скопје Никола Тодоров, с.р.



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 121



 Стр. 122 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 123



 Стр. 124 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013

4289.

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ХРОНИЧНИ БУЛОЗНИ

БОЛЕСТИ

Член 1

Со ова упатство се пропишува практикувањето на медицина заснована на докази при  хронични булозни 

болести. 

Член 2

Начинот на медицинското згрижување при хронични булозни болести 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 хронични булозни болести 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 од-

редбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со 

проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при што од страна на докторот тоа соодветно се 

документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

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

Македонија“.

Бр. 07-9563/2

30 ноември 2013 година                                                                                                                         Министер,

Скопје Никола Тодоров, с.р.



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 125



 Стр. 126 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 127



 Стр. 128 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013

4290.

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ПОСТАВУВАЊЕ 

НА ИНДИКАЦИИ  И  ТЕХНИКИ  ЗА БИОПСИЈА НА КОЖАТА

Член 1

Со ова упатство се пропишува практикувањето на медицина заснована на докази при  поставување на ин-

дикации и техники за биопсија на кожата. 

Член 2

Начинот на поставување на индикации и техники за биопсија на кожата е даден во прилог, кој е составен 

дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на поставување на 

индикации и техники за биопсија на кожата 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 од-

редбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со 

проценка за натамошниот тек на поставувањето на индикации и техники за биопсија на кожата, при што од 

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

Член 4

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

Македонија“.

Бр. 07-9564/2

30 ноември 2013 година                                                                                                                  Министер,

            Скопје Никола Тодоров, с.р.



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 129



 Стр. 130 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 131

4291.

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ИНФЕКЦИЈА

СО ХУМАН ПАПИЛОМА ВИРУС

Член 1

Со ова упатство се пропишува практикувањето на медицина заснована на докази при  инфекција со хуман 

папилома вирус.

Член 2

Начинот на медицинското згрижување при инфекција со хуман папилома вирус 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 инфекција со хуман папилома вирус 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 од-

редбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со 

проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при што од страна на докторот тоа соодветно се 

документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

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

Македонија“.

Бр. 07-9565/2

30 ноември 2013 година                                                                                                                     Министер,

Скопје Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 132 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 133



 Стр. 134 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 135



 Стр. 136 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013

4292.

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  НЕВУСИ

И КОЖЕН  КАРЦИНОМ  (БАЗОЦЕЛУЛАРЕН  И  СКВАМОЦЕЛУЛАРЕН)

Член 1

Со ова упатство се пропишува практикувањето на медицина заснована на докази при  невуси и кожен кар-

цином (базоцелуларен и сквамоцелуларен). 

Член 2

Начинот на медицинското згрижување при невуси и кожен карцином (базоцелуларен и сквамоцелуларен) 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 невуси и кожен карцином (базоцелуларен и сквамоцелуларен) по правило согласно ова упат-

ство.

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

редбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со 

проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при што од страна на докторот тоа соодветно се 

документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

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

Македонија“.

Бр. 07-9566/2

30 ноември 2013 година                                                                                                                   Министер,

Скопје Никола Тодоров, с.р.



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 137



 Стр. 138 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 139



 Стр. 140 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013

4293.

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ОПАЃАЊЕ НА КОСАТА

Член 1

Со ова упатство се пропишува практикувањето на медицина заснована на докази при  опаѓање на косата. 

Член 2

Начинот на медицинското згрижување при опаѓање на косата 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 опаѓање на косата по правило согласно ова упатство.

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

одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и 

со проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при што од страна на докторот тоа соодветно 

се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

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

Македонија“.

Бр. 07-9567/2

30 ноември 2013 година                                                                                                                   Министер,

Скопје Никола Тодоров, с.р.



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 141



 Стр. 142 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 143

4294.

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ПАРОНИХИЈА 

И ВРАСНАТ НОКОТ

Член 1

Со ова упатство се пропишува практикувањето на медицина заснована на докази при  паронихија и враснат 

нокот. 

Член 2

Начинот на медицинското згрижување при паронихија и враснат нокот 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 паронихија и враснат нокот 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 од-

редбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со 

проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при што од страна на докторот тоа соодветно се 

документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

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

Македонија“.

Бр. 07-9568/2

30 ноември 2013 година                                                                                                                       Министер,

Скопје Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 144 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013



12 декември 2013 Бр. 173 - Стр. 145



 Стр. 146 - Бр. 173                                                                             12 декември 2013

4295.

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА  НА ДОКАЗИ ПРИ  ПИТИРИЈАЗИС ВЕРЗИКОЛОР

Член 1

Со ова упатство се пропишува практикувањето на медицина заснована на докази при  питиријазис верзи-

колор. 

Член 2

Начинот на медицинското згрижување при питиријазис верзиколор 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 питиријазис верзиколор 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 питиријазис верзиколор, при што од страна 

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

Член 4

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

Македонија“.

Бр. 07-9569/2

30 ноември 2013 година                                                                                                                        Министер,

Скопје Никола Тодоров, с.р.
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4296.

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ПСОРИЈАЗА

Член 1

Со ова упатство се пропишува практикувањето на медицина заснована на докази при  псоријаза. 

Член 2

Начинот на медицинското згрижување при псоријаза е даден во прилог, кој е составен дел на ова упат-

ство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на медицинското 

згрижување при псоријаза 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 од-

редбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со 

проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при што од страна на докторот тоа соодветно се 

документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

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

Македонија“.

Бр. 07-9570/2

30 ноември 2013 година                                                                                                                            Министер,

Скопје Никола Тодоров, с.р.
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4297.

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  РОЗАЦЕА

Член 1

Со ова упатство се пропишува практикувањето на медицина заснована на докази при  розацеа. 

Член 2

Начинот на медицинското згрижување при розацеа 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 розацеа 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 од-

редбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со 

проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при што од страна на докторот тоа соодветно се 

документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

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

Македонија“.

Бр. 07-9571/2

30 ноември 2013 година                                                                                                                       Министер,

Скопје Никола Тодоров, с.р.
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4298.

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ШУГА

Член 1

Со ова упатство се пропишува практикувањето на медицина заснована на докази при  шуга. 

Член 2

Начинот на медицинското згрижување при шуга 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 шуга 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 од-

редбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со 

проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при што од страна на докторот тоа соодветно се 

документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

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

Македонија“.

Бр. 07-9572/2

30 ноември 2013 година                                                                                                                         Министер,

Скопје Никола Тодоров, с.р.
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4299.

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ТРЕТМАН НА АТОПИСКИ

ДЕРМАТИТИС

Член 1

Со ова упатство се пропишува третман на атописки дерматитис преку практикување на медицина заснова-

на на докази.

Член 2

Начинот на третман на атописки дерматитис 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 ато-

писки дерматитис 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 од страна на докторот тоа соодветно се документира 

во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

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

Македонија“.

Бр. 07-9573/2

30 ноември 2013 година                                                                                                                        Министер,

Скопје Никола Тодоров, с.р.
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4300.

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ВОШЛИВОСТ НА ГЛАВАТА

И ПУБИЧНИ ВОШКИ

Член 1

Со ова упатство се пропишува практикувањето на медицина заснована на докази при  вошливост на глава-

та и пубучни вошки. 

Член 2

Начинот на медицинското згрижување при вошливост на главата и пубучни вошки 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 вошливост на главата и пубучни вошки 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 од-

редбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со 

проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при што од страна на докторот тоа соодветно се 

документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

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

Македонија“.

Бр. 07-9574/2

30 ноември 2013 година                                                                                                                            Министер,

Скопје Никола Тодоров, с.р.
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4301.

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

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

У П А Т С Т В О

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА  ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  ВУЛВОВАГИНИТИС

Член 1

Со ова упатство се пропишува практикувањето на медицина заснована на докази при  вулвовагинитис. 

Член 2

Начинот на медицинското згрижување при вулвовагинитис 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 вулвовагинитис 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 од-

редбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со 

проценка за натамошниот тек на медицинското згрижување, при што од страна на докторот тоа соодветно се 

документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

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

Македонија“.

Бр. 07-9575/2

30 ноември 2013 година                                                                                                                   Министер,

Скопје Никола Тодоров, с.р.
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