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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

АКУШЕРСТВО
1083.

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  

ГЕСТАЦИСКИ ТРОФОБЛАСТНИ БОЛЕСТИ

 
Член 1

Со ова упатство се пропишува третманот кај гестациски трофобластни болести.

Член 2

Начинот на третман на гестациските трофобластни болести 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 гестациските трофобластни 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 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. 07-2856/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.
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1084.
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  

КРВАВЕЊЕ ВО БРЕМЕНОСТ (ПРВ И ВТОР ТРИМЕСТАР, ПРЕД 28-ТА 
ГЕСТАЦИСКА НЕДЕЛА)

Член 1
Со ова упатство се пропишува третманот на  крвавење во бременост (прв и втор 

триместар, пред   28-та гестациска недела).

Член 2
Начинот на третман крвавење во бременост (прв и втор триместар, пред 28-та 

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

Член 3
Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 

дејност на третманот крвавење во бременост (прв и втор триместар, пред 28-та гестациска 
недела), по 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. 07-2857/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.
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1085.
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  

КРВАВЕЊЕ ВО ДОЦНА БРЕМЕНОСТ 

Член 1

Со ова упатство се пропишува третманот на  крвавење во доцна бременост.

Член 2

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

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност на третман крвавење во доцна бременост, по 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 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. 07-2858/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 12 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 13



 Стр. 14 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1086.
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  

ПОСТПАРТАЛНА ХЕМОРАГИЈА И ЕНДОМЕТРИТИС 

Член 1

Со ова упатство се пропишува третманот на  постпартална хеморагија и  
ендометритис.

Член 2

Начинот на третман на постпартална хеморагија и  ендометритис 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 постпартална хеморагија и  ендометритис, по 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. 07-2859/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 15



 Стр. 16 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 17



 Стр. 18 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 19

1087.
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  

ПУЕРПЕРАЛЕН МАСТИТИС 

Член 1

Со ова упатство се пропишува третманот на  пуерперален маститис.

Член 2

Начинот на третман на пуерперален маститис 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 пуерперален маститис, по 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. 07-2860/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 20 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 21



 Стр. 22 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1088.
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  

РЕКУРЕНТЕН ГУБИТОК НА БРЕМЕНОСТ 

Член 1

Со ова упатство се пропишува третманот на  рекурентен губиток на бременост.

Член 2

Начинот на третман на рекурентен губиток на бременост 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 рекурентен губиток на бременост, по 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. 07-2861/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 23



 Стр. 24 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 25



 Стр. 26 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1089.
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  

СИСТЕМСКИ БОЛЕСТИ ВО БРЕМЕНОСТ 

Член 1

Со ова упатство се пропишува третманот на  системските болести во бременост.

Член 2

Начинот на третман на системските болести во бременост 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 системските болести во бременост, по 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. 07-2862/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 27



 Стр. 28 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 29



 Стр. 30 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 31



 Стр. 32 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 33



 Стр. 34 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 35

1090.
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 ЗА СКРИНИНГ 

ЗА ФЕТАЛНИ ХРОМОЗОМСКИ АБНОРМАЛНОСТИ  

Член 1

Со ова упатство се пропишува постапката за скрининг за фетални хромозомски 
абнормалности.

Член 2

Начинот на постапката за скрининг за фетални хромозомски абнормалности е 
даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност на скрининг за фетални хромозомски абнормалности, по 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. 07-2863/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 36 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 37



 Стр. 38 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 39



 Стр. 40 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1091.
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 

УЛТРАЗВУЧЕН ПРЕГЛЕД ВО БРЕМЕНОСТА  

Член 1

Со ова упатство се пропишува постапката за ултразвучен преглед во бременоста.

Член 2

Начинот на постапката за ултразвучен преглед во бременоста е даден во прилог, 
кој е составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност на ултразвучен преглед во бременоста, по 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. 07-2864/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 41



 Стр. 42 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 43



 Стр. 44 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 45



 Стр. 46 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 47

1092.
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 

ЗЛОУПОТРЕБА НА СУПСТАНЦИИ ВО БРЕМЕНОСТА  

Член 1

Со ова упатство се пропишува третманот при злоупотреба на супстанции  во 
бременоста.

Член 2

Начинот на третманот при злоупотреба на супстанции  во бременоста е даден во 
прилог, кој е составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност на третман на злоупотреба на супстанции  во бременоста, по 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. 07-2865/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 48 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 49



 Стр. 50 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 51

1093.
ЕНДОКРИНОЛОГИЈА

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  

СПРОВЕДУВАЊЕ ФАРМАКОЛОШКИ ГЛУКОКОРТИКОИДЕН ТРЕТМАН
 

Член 1

Со ова упатство се пропишува  практикување на медицина заснована на докази при 
спроведување фармаколошки глукокортикоиден третман.
 

Член 2

Начинот на практикување на медицина заснована на докази при спроведување 
фармаколошки глукокортикоиден третман е даден во прилог, кој е составен дел на ова 
упатство.

 

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност спроведување фармаколошки глукокортикоиден третман, по 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 спроведување 
фармаколошки глукокортикоиден третман, при што од страна на докторот 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. 07-2817/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 52 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 53



 Стр. 54 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 55



 Стр. 56 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1094.

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  

ГИНЕКОМАСТИЈА

 
Член 1

Со ова упатство се пропишува  практикување на медицина заснована на докази при 
згрижување на гинекомастија.

 

Член 2

Начинот на практикување на медицина заснована на докази при згрижување на 
гинекомастија е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

 

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност згрижување на гинекомастија, по 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 на гинекомастијата, при што од страна на докторот 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. 07-2818/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 57



 Стр. 58 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 59



 Стр. 60 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1095.

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  
ДИЈАБЕТИЧНА ХИПЕРКАЛЦИЕМИЈА И ХИПЕРПАРАТИРОИДИЗАМ

 Член 1

Со ова упатство се пропишува  практикување на медицина заснована на докази при 
згрижување на хиперкалциемија и хиперпаратироидизам.

 

Член 2

Начинот на практикување на медицина заснована на докази при згрижување на 
хиперкалциемија и хиперпаратироидизам е даден во прилог, кој е составен дел на ова 
упатство.

 

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност згрижување на хиперкалциемија и хиперпаратироидизам, по 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 на хиперкалциемија и хиперпаратироидизам, при што од страна на докторот 
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. 07-2819/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 61



 Стр. 62 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 63



 Стр. 64 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 65

1096.

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  

ХИПОФИЗАРНИ ТУМОРИ
 

Член 1

Со ова упатство се пропишува  практикување на медицина заснована на докази при 
згрижување на хипофизарни тумори.

 

Член 2

Начинот на практикување на медицина заснована на докази при згрижување на 
хипофизарни тумори е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

 

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност при згрижување на хипофизарни 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 медицинско 
згрижување на хипофизарните тумори,  при што од страна на докторот 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. 07-2820/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 66 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 67



 Стр. 68 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 69

1097.

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  

ХИПОКОРТИЗОЛИЗАМ

 Член 1

Со ова упатство се пропишува  практикување на медицина заснована на докази при 
згрижување на хипокортизолизам.

Член 2

Начинот на практикување на медицина заснована на докази при згрижување на 
хипокортизолизам е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

 

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност згрижување на хипокортизолизам, по правило согласноова 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 на хипокортизолизмот,  при што од страна на докторот 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. 07-2822/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 70 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 71



 Стр. 72 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 73



 Стр. 74 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1098.

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  

ПРЕКУМЕРЕН РАСТ НА ВЛАКНА (ХИРЗУТИЗАМ)
 

Член 1

Со ова упатство се пропишува  практикување на медицина заснована на докази при 
згрижување на прекумерен раст на влакна (хирзутизам).

 

Член 2

Начинот на практикување на медицина заснована на докази при згрижување на 
прекумерен раст на влакна (хирзутизам) е даден во прилог, кој е составен дел на ова 
упатство.

 

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност згрижување на прекумерен раст на влакна (хирзутизам), по 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 на прекумерниот раст на влакна (хирзутизам),  при што од страна на докторот 
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. 07-2823/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 75



 Стр. 76 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 77



 Стр. 78 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1099.

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  

КУШИНГОВ СИНДРОМ

Член 1

Со ова упатство се пропишува  практикување на медицина заснована на докази при 
згрижување на Кушингов синдром.

Член 2

Начинот на практикување на медицина заснована на докази при згрижување на 
Кушингов синдром е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

 

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност згрижување на Кушингов синдром, по правило согласно ова упатство.

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може 
да се отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за 
причините и потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинско 
згрижување на Кушинговиот синдром,  при што од страна на докторот тоа соодветно се 
документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

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

      Бр. 07-2824/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 79



 Стр. 80 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 81

1100.

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  МАШКИ 

ХИПОГОНАДИЗАМ И ХОРМОНСКА ЗАМЕНА

Член 1

Со ова упатство се пропишува  практикување на медицина заснована на докази при 
згрижување на машки хипогонадизам и хормонска замена.

Член 2

Начинот на практикување на медицина заснована на докази при згрижување на 
машки хипогонадизам и хормонска замена е даден во прилог, кој е составен дел на ова 
упатство.

 

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност згрижување на машки хипогонадизам и хормонска замена, по 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 на машкиот хипогонадизам и хормонска,  при што од страна на докторот 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. 07-2825/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 82 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 83



 Стр. 84 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 85

1101.

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  

МЕНОПАУЗАЛНИ ТЕГОБИ
 

Член 1

Со ова упатство се пропишува  практикување на медицина заснована на докази при 
згрижување на менопаузалните тегоби.

 

Член 2

Начинот на практикување на медицина заснована на докази при згрижување на 
менопаузалните тегоби е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

 

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност згрижување на менопаузални тегоби, по 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 на менопаузалните тегоби,  при што од страна на докторот 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. 07-2826/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 86 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 87



 Стр. 88 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1102.

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 АЛДОСТЕРОНИЗАМ (КОНОВ СИНДРОМ)
 

Член 1

Со ова упатство се пропишува  практикување на медицина заснована на докази при 
згрижување на примарен алдостеронизам (Конов синдром).

Член 2

Начинот на практикување на медицина заснована на докази при згрижување на 
примарен алдостеронизам (Конов синдром) е даден во прилог, кој е составен дел на ова 
упатство.

 

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност згрижување на примарен алдостеронизам (Конов синдром), по правило согласно 
ова упатство.

 По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може 
да се отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за 
причините и потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинско 
згрижување на примарниот алдостеронизам (Конов синдром),  при што од страна на 
докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на 
пациентот.

Член 4

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

 

      Бр. 07-2827/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 89



 Стр. 90 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 91



 Стр. 92 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1103.

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  

ПОЛИЦИСТИЧЕН ОВАРИЈАЛЕН СИНДРОМ

Член 1

Со ова упатство се пропишува  практикување на медицина заснована на докази при 
згрижување на полицистичен оваријален синдром.

 

Член 2

Начинот на практикување на медицина заснована на докази при згрижување на 
полицистичен оваријален синдром е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

 

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност згрижување на полицистичен оваријален синдром, по правило согласно ова 
упатство.

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може 
да се отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за 
причините и потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на медицинско 
згрижување на полицистичниот оваријален синдром,  при што од страна на докторот тоа 
соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

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

      Бр. 07-2828/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 93



 Стр. 94 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 95



 Стр. 96 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 97

1104.

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  

СУБАКУТЕН ТИРОИДИТ

Член 1

Со ова упатство се пропишува  практикување на медицината, заснована на докази 
при згрижување на субакутен тироидит.

Член 2

Начинот на практикување на медицина заснована на докази при згрижување на 
субакутен тироидит е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

 

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
згрижување на субакутен тироидит, по 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 на субакутниот тироидит, при што од страна на докторот 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. 07-2829/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 98 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 99



 Стр. 100 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1105.

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 

ПОЛИУРИЈА 
 

Член 1

Со ова упатство се пропишува дијагностицирањето и терапијата на полиурија. 

  

Член 2

Начинот на поставување дијагноза и терапија на полиурија е даден во прилог, кој е 
составен дел на ова упатство.

  

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност во нефрологијата при поставувањето дијагноза и терапија на полиурија, по 
правило согласноова упатство.

 По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот, може 
да се отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за 
причините и потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек во 
поставувањето дијагноза и терапија на полиурија, при што од страна на докторот тоа 
соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

  

Член 4

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

      Бр. 07-3059/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 101



 Стр. 102 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 103



 Стр. 104 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1106.
ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА

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 БОЛКА 

ВО ВРАТОТ И ВО РАМОТО

 Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување преку практикување на 
медицина заснована на докази при болка во вратот и во рамото.

Член 2

Начинот на третман на болка во вратот и во рамото 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 болка во вратот и во рамото, по 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. 07-2830/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 105



 Стр. 106 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 107



 Стр. 108 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 109



 Стр. 110 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 111

1107.

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  

АКУПУНКТУРА

 Член 1

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

Член 2

Начинот на примена на акупунктурата 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 акупунктурата, по 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 примената на 
акупунктурата, при што од страна на докторот 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. 07-2831/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 112 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 113



 Стр. 114 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 115



 Стр. 116 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1108.

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  

МУСКУЛОСКЕЛЕТНА БОЛКА

 Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување преку практикување на 
медицина заснована на докази при мускулоскелетна болка.

Член 2

Начинот на третман на мускулоскелетна болка 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 мускулоскелетна болка, по правило согласно ова упатство.

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот, 
може да се отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за 
причините и потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на 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. 07-2832/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 117



 Стр. 118 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 119



 Стр. 120 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1109.

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 МУСКУЛ

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување преку практикување на 
медицина заснована на докази при повреди на мускул.

Член 2

Начинот на третман на повредите на мускул 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 мускул, по 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. 07-2833/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 121



 Стр. 122 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 123

1110.

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 
РАСТЕЧКИ БОЛКИ ВО ЕКСТРЕМИТЕТИТЕ (“НЕВИНИ БОЛКИ”)  КАЈ ДЕЦА

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување преку практикување на 
медицина заснована на докази при растечки болки во екстремитетите кај деца.

Член 2

Начинот на третман на растечки болки во екстремитетите 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 растечки болки во екстремитетите 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. 07-2834/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 124 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 125



 Стр. 126 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1111.

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 СИНДРОМ НА СПАСТИЧНА КАРЛИЦА

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување преку практикување на 
медицина заснована на докази при синдром на спастична карлица.

Член 2

Начинот на третман на синдром на спастична карлица 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 синдром на спастична 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 третманот на 
синдром на спастична карлица, при што од страна на докторот 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. 07-2835/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 127



 Стр. 128 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 129

1112.

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  

СКОЛИОЗА И КИФОЗА

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување преку практикување на 
медицина заснована на докази при сколиоза и кифоза.

Член 2

Начинот на третман на сколиоза и кифоза 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 сколиоза и кифоза, по 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. 07-2836/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 130 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 131



 Стр. 132 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1113.

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 СТРЕС 

ФРАКТУРА

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

медицина заснована на докази при стрес фрактура.

Член 2
Начинот на третман на стрес фрактура 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 стрес фрактура, по 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. 07-2837/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 133



 Стр. 134 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 135



 Стр. 136 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 137

1114.

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
ОД ОБЛАСТА НА ОРТОПЕДИЈАТА И НА ФИЗИКАЛНАТА МЕДИЦИНА И 
РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА 

ДОКАЗИ ПРИ ЗАКОЧЕН ПРСТ

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување преку практикување на 
медицина заснована на докази при закочен прст.

Член 2

Начинот на третман на закочен прст 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 закочен прст, по 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. 07-2838/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 138 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 139

1115.

ИНФЕКТОЛОГИЈА

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 

БАКТЕРИСКИ БОЛЕСТИ ВО ТОПЛИ КЛИМАТСКИ ОБЛАСТИ  

 
Член 1

Со ова упатство се пропишува дијагноза и третман при бактериски болести во 
топли климатски области.

  
Член 2

Начинот на дијагноза и третман на бактериски болести во топли климатски области 
е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.
 
 

Член 3
Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 

дејност на дијагноза и третман при бактериски болести во топли климатски области, по 
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 дијагнозата и 
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. 07-2839/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 140 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 141



 Стр. 142 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 143



 Стр. 144 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 145



 Стр. 146 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 147



 Стр. 148 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 149



 Стр. 150 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 151

1116.

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 

CLOSTRIDIUM DIFFICILE АСОЦИРАНА ДИЈАРЕЈА

 
Член 1

Со ова упатство се пропишува третман и превенција при Clostridium difficile 
асоцирана дијареја. 

 

Член 2

Начинот на третман и превенција на Clostridium difficile асоцирана дијареја е даден 
во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

 

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност на третман и превенција при  Clostridium difficile асоцирана дијареја, по 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 и 
превенцијата, при што од страна на докторот 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. 07-2840/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 152 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 153



 Стр. 154 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 155

1117.

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  

ЕНТЕРОВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ 

Член 1

Со ова упатство се пропишува дијагноза и третман при ентеровирусни инфекции.

 

Член 2

Начинот на дијагноза и третман на ентеровирусни инфекции е даден во прилог, кој 
е составен дел на ова упатство.

 

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност на дијагноза и третман при ентеровирусни инфекции, по 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 дијагнозата и 
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. 07-2841/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 156 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 157



 Стр. 158 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1118.

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  

ЛАЈШМАНИЈАЗА
 

Член 1

Со ова упатство се пропишува  дијагноза и третман  при лајшманијаза.

 

Член 2

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

 

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност на  дијагноза и третман  при  лајшманијазата, по 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 дијагнозата и 
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. 07-2842/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 159



 Стр. 160 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 161



 Стр. 162 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1119.

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  

ПАТНИЧКА ДИЈАРЕЈА 

 
Член 1

Со ова упатство се пропишува  дијагноза и третман при патничка дијареја.

 

Член 2

Начинот на дијагноза и третман на патничка дијареја е даден во прилог, кој е 
составен дел на ова упатство.

 

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност на  дијагноза и третман при  патничка дијареја, по 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 дијагнозата и 
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. 07-2843/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 163



 Стр. 164 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 165



 Стр. 166 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 167



 Стр. 168 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1120.

КАРДИОЛОГИЈА

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 

ПЕРИФЕРНА АРТЕРИСКА БОЛЕСТ-БОЛЕСТ НА ДОЛНИТЕ ЕКСТРЕМИТЕТИ

Член 1
Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување при периферна артериска 

болест-болест на долните екстремитети.

Член 2
Начинот на згрижување при периферна артериска болест-болест на долните 

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

Член 3
Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 

дејност на згрижување при периферна артериска болест-болест на долните екстремитети, 
по 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. 07-2844/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 169



 Стр. 170 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 171



 Стр. 172 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 173



 Стр. 174 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 175



 Стр. 176 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 177

1121.

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 

ПУЛМОНАЛНА ХИПЕРТЕНЗИЈА

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување при пулмонална 
хипертензија.

Член 2

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

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност на згрижување при пулмонална хипертензија, по 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. 07-2845/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 178 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 179



 Стр. 180 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 181



 Стр. 182 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 183



 Стр. 184 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 185



 Стр. 186 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 187



 Стр. 188 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 189



 Стр. 190 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 191



 Стр. 192 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 193



 Стр. 194 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 195



 Стр. 196 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 197



 Стр. 198 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 199



 Стр. 200 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 201



 Стр. 202 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 203



 Стр. 204 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 205



 Стр. 206 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 207



 Стр. 208 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 209

1122.

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 

РЕНАЛНА АРТЕРИСКА БОЛЕСТ

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување при ренална артериска 
болест.

Член 2

Начинот на згрижување при ренална артериска болест е даден во прилог, кој е 
составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност на згрижување при ренална артериска 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 
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. 07-2846/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 210 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 211



 Стр. 212 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 213

1123.

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 КАРДИОВАСКУЛАРНИТЕ ЗАБОЛУВАЊА ЗА ВРЕМЕ НА 
БРЕМЕНОСТ

Член 1

Со ова упатство се пропишува третманот на кардиоваскуларните заболувања за 
време на бременост.

Член 2

Начинот на третманот на кардиоваскуларните заболувања за време на бременост 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 кардиоваскуларните заболувања за време на бременост, по 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. 07-2847/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 214 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 215



 Стр. 216 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 217



 Стр. 218 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 219



 Стр. 220 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 221



 Стр. 222 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 223



 Стр. 224 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 225



 Стр. 226 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 227



 Стр. 228 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 229



 Стр. 230 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 231



 Стр. 232 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 233



 Стр. 234 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 235



 Стр. 236 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 237



 Стр. 238 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 239



 Стр. 240 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 241



 Стр. 242 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 243



 Стр. 244 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 245



 Стр. 246 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 247



 Стр. 248 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 249



 Стр. 250 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 251



 Стр. 252 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 253



 Стр. 254 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 255



 Стр. 256 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 257



 Стр. 258 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1124.

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 

ПЕРИФЕРНА АРТЕРИСКА БОЛЕСТ-БОЛЕСТ НА ДОЛНИТЕ ЕКСТРЕМИТЕТИ

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување при периферна артериска 
болест-болест на долните екстремитети.

Член 2

Начинот на згрижување при периферна артериска болест-болест на долните 
екстремитети е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност на згрижување при периферна артериска болест-болест на долните екстремитети, 
по 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. 07-2979/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 259



 Стр. 260 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 261



 Стр. 262 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 263



 Стр. 264 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 265



 Стр. 266 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1125.

НЕФРОЛОГИЈА

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 КАЈ ХРОНИЧНА БУБРЕЖНА БОЛЕСТ

Член 1

Со ова упатство се пропишува приодот кон дијагнозата и терапијата на анемијата 
кај хроничната бубрежна болест.

  

Член 2

Начинот на дијагнозата и терапијата на анемијата кај хроничната бубрежна болест 
е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

 

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност на дијагностицирање и терапија на анемија кај хронична бубрежна болест во 
нефрологијата, по правило согласно ова упатство.

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот, 
може да се отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за 
причините и потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на анемијата кај 
хроничната бубрежна болест, при што од страна на докторот тоа соодветно се 
документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

 

Член 4

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

      Бр. 07-2848/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 267



 Стр. 268 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 269



 Стр. 270 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 271



 Стр. 272 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 273



 Стр. 274 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 275



 Стр. 276 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 277



 Стр. 278 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 279



 Стр. 280 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 281



 Стр. 282 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 283



 Стр. 284 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 285



 Стр. 286 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 287



 Стр. 288 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 289



 Стр. 290 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 291



 Стр. 292 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 293



 Стр. 294 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 295



 Стр. 296 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 297



 Стр. 298 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 299



 Стр. 300 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 301



 Стр. 302 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 303



 Стр. 304 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 305



 Стр. 306 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 307



 Стр. 308 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 309



 Стр. 310 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 311



 Стр. 312 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 313



 Стр. 314 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 315



 Стр. 316 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 317



 Стр. 318 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 319



 Стр. 320 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 321



 Стр. 322 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 323



 Стр. 324 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 325



 Стр. 326 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1126.

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 НУТРИЦИЈА КАЈ ХРОНИЧНА БУБРЕЖНА БОЛЕСТ

 
Член 1

Со ова упатство се пропишува приодот кон нутрицијата кај хроничната бубрежна 
болест.  

 

Член 2

Начинот на нутритивниот пристап кај хроничната бубрежна болест е даден во 
прилог, кој е составен дел на ова упатство.

 

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност на нутритивниот пристап кај хроничната бубрежна болест во нефрологијата, по 
правило согласно ова упатство.

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот, 
може да се отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за 
причините и потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек при 
нутритивниот пристап кај хроничната бубрежна болест, при што од страна на докторот 
тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

 

Член 4

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

      Бр. 07-2849/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 327



 Стр. 328 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 329



 Стр. 330 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 331



 Стр. 332 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 333



 Стр. 334 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 335



 Стр. 336 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 337



 Стр. 338 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 339



 Стр. 340 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 341

1127.

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 И НЕГА НА ТРАНСПЛАНТИРАНИ ПАЦИЕНТИ
 

Член 1

Со ова упатство се пропишува приодот кон терапијатата и негата на 
трансплантирани пациенти.  

 

Член 2

Начинот на применувањето на терапија и нега на трансплантирани пациенти е 
даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

 

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност на терапија и нега на трансплантирани пациенти во нефрологијата и во 
урологијата, по правило согласно ова упатство.

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот, 
може да се отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за 
причините и потребата за отстапување во терапијата и негата и со проценка за 
натамошниот тек на состојбата на трансплантираните пациенти, при што од страна на 
докторот 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. 07-2850/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 342 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 343



 Стр. 344 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 345



 Стр. 346 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 347



 Стр. 348 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 349



 Стр. 350 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 351



 Стр. 352 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 353



 Стр. 354 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 355



 Стр. 356 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 357



 Стр. 358 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 359

1128.

НЕВРОЛОГИЈА

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  

НАРУШУВАЊА НА СЕТИЛОТО ЗА ВКУС
 

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување преку практикување на 
медицина заснована на докази при постоење на нарушувања на сетилото за вкус.

Член 2

Начинот на третман на нарушувања на сетилото за вкус 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 нарушувања на сетилото за вкус, по 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. 07-2851/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 360 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 361



 Стр. 362 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1129.

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  

НАРУШУВАЊА НА СЕТИЛОТО ЗА МИРИС
 

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување преку практикување на 
медицина заснована на докази при постоење на нарушувања на сетилото за мирис.

Член 2

Начинот на третман на нарушувања на сетилото за мирис 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 нарушувања на сетилото за мирис, по 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. 07-2852/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 363



 Стр. 364 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 365



 Стр. 366 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1130.

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  

МИОКИМИЈА НА ОЧНИОТ КАПАК 

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување преку практикување на 
медицина заснована на докази при постоење на  миокимија на очниот капак.

 

Член 2

Начинот на третман на миокимија на очниот капак 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 миокимија на очниот капак, по 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. 07-2853/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 367



 Стр. 368 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1131.

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  ЗАМОР 

ИЛИ УМОРЕН ПАЦИЕНТ
 

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување преку практикување на 
медицина заснована на докази при постоење на замор или уморен пациент.

 

Член 2

Начинот на третман на замор или уморен 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 при замор или уморен 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 
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. 07-2854/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 369



 Стр. 370 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 371



 Стр. 372 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 373

1132.

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 ЗА 

КЛИНИЧКА НЕВРОФИЗИОЛОГИЈА ВО ДИЈАГНОСТИКАТА 

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување преку практикување на 
медицина заснована на докази за клиничка неврофизиологија во дијагностиката.

 

Член 2

Техниките на клиничка неврофизиологија во дијагностиката се дадени во прилог, 
кој е составен дел на ова упатство.

 

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност на   медицинско згрижување за клиничка неврофизиологија во дијагностиката, по 
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. 07-2855/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 374 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 375



 Стр. 376 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 377

1133.

ОНКОЛОГИЈА

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 БУБРЕГОТ
 

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување преку практикување на 
медицина заснована на докази при карцином на бубрегот.

 

Член 2

Начинот на третман на карцином на бубрегот 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 карцином на бубрегот, по 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. 07-2866/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 378 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 379



 Стр. 380 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 381



 Стр. 382 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 383



 Стр. 384 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 385



 Стр. 386 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 387



 Стр. 388 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 389

1134.

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, АДЈУВАНТЕН ТРЕТМАН И СЛЕДЕЊЕ НА РАКОТ НА 
ДЕБЕЛОТО ЦРЕВО

 
Член 1

Со ова упатство се пропишува начинот на дијагностицирање, адјувантниот третман и 
следењето на ракот на дебелото црево. 

Член 2

Начинот на дијагностицирање, адјувантниот третман и следењето на ракот на дебелото 
црево е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
на дијагностицирање, адјувантен третман и следење на ракот на дебелото црево, по 
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. 07-2867/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 390 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 391



 Стр. 392 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 393



 Стр. 394 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 395



 Стр. 396 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 397



 Стр. 398 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 399

1135.

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  

ЕНДОМЕТРИЈАЛЕН КАРЦИНОМ 
 

Член 1

Со ова упатство се пропишува третманот при ендометријалниот карцином.

 

Член 2

Начинот на третман на ендометријалниот карцином 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 ендометријалниот 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 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. 07-2868/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 400 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 401



 Стр. 402 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 403



 Стр. 404 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 405



 Стр. 406 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 407



 Стр. 408 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 409



 Стр. 410 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 411

1136.

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  

ЕПИТЕЛИЈАЛЕН ОВАРИЈАЛЕН КАРЦИНОМ 
 

Член 1

Со ова упатство се пропишува третманот при епителијалниот оваријален карцином.

 

Член 2

Начинот на третман на епителијалниот оваријален карцином 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 епителијалниот оваријален 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 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. 07-2869/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 412 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 413



 Стр. 414 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 415



 Стр. 416 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 417



 Стр. 418 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 419



 Стр. 420 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 421



 Стр. 422 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 423



 Стр. 424 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 425



 Стр. 426 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1137.

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, ТРЕТМАН И СЛЕДЕЊЕ НА ПЛАНОЦЕЛУЛАРНИТЕ 
КАРЦИНОМИ НА ГЛАВАТА И НА ВРАТОТ

 
Член 1

Со ова упатство се пропишува начинот на дијагностика, третман и следење на 
планоцелуларните карциноми на главата и на вратот.

 

Член 2

Начинот на дијагностика, третман и следење на планоцелуларните карциноми на 
главата и на вратот е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност на дијагностика, третман и следење на планоцелуларните карциноми на главата и 
на вратот, по 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 
дијагностиката, третманот и следењето, при што од страна на докторот 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. 07-2870/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 427



 Стр. 428 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 429



 Стр. 430 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 431



 Стр. 432 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1138.

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 ГРЛОТО НА МАТКАТА

Член 1

Со ова упатство се пропишува третманот при карциномот на грлото на матката.

 

Член 2

Начинот на третман на карциномот на грлото на матката 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 карциномот на грлото на матката, по 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. 07-2871/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 433



 Стр. 434 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 435



 Стр. 436 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 437



 Стр. 438 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 439



 Стр. 440 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 441



 Стр. 442 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 443



 Стр. 444 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1139.

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 ПРОСТАТАТА

Член 1

Со ова упатство се пропишува  третманот на  карцином на простатата.

Член 2

Начинот на третманот на  карцином на простатата 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  карцином на простатата, по 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. 07-2872/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 445



 Стр. 446 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 447



 Стр. 448 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 449



 Стр. 450 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 451



 Стр. 452 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 453



 Стр. 454 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 455

1140.

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  

МАЛИГНЕН ПЛЕВРАЛЕН МЕЗОТЕЛИЈОМ
 

Член 1

Со ова упатство се пропишува третман преку практикување на медицина заснована 
на докази при малигнен плеврален мезотелијом.

 

Член 2

Начинот на третман на малигнен плеврален мезотелијом 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 малигнен плеврален мезотелијом, по 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. 07-2873/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 456 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 457



 Стр. 458 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 459

1141.

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  ТУМОРИ 

НА ПРЕОДНИОТ ЕПИТЕЛ НА МОЧНИОТ МЕУР
 

Член 1

Со ова упатство се пропишува третман преку практикување на медицина заснована 
на докази при тумори на преодниот епител на мочниот меур.

 

Член 2

Начинот на третман на тумори на преодниот епител 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 третман на тумори на преодниот епител 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 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. 07-2874/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 460 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 461



 Стр. 462 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 463



 Стр. 464 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 465



 Стр. 466 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 467



 Стр. 468 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1142.

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, ТРЕТМАН И СЛЕДЕЊЕ КАЈ МЕКОТКИВНИ САРКОМИ И 
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЕН СТРОМАЛЕН ТУМОР  (ГИСТ )

 
Член 1

Со ова упатство се пропишува начинот на дијагноза, третман и следење кај 
мекоткивни саркоми и гастроинтестинален стромален тумор.

 

Член 2

Начинот на дијагноза, третман и следење кај мекоткивни саркоми и гастроинтести-
нален стромален тумор  е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

 

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност на дијагноза, третман и следење кај мекоткивни саркоми и гастроинтестинален 
стромален тумор, по 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 дијагнозата, 
третманот и следењето, при што од страна на докторот 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. 07-2875/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 469



 Стр. 470 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 471



 Стр. 472 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 473



 Стр. 474 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1143.

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, ТРЕТМАН И СЛЕДЕЊЕ НА МАЛИГЕН МЕЛАНОМ
 

Член 1

Со ова упатство се пропишува начинот на дијагностика, третман и следење на 
малиген меланом.

 

Член 2

Начинот на дијагностика, третман и следење на малиген меланом е даден во 
прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност на дијагностика, третман и следење на малиген меланом, по 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 
дијагностиката, третманот и следењето, при што од страна на докторот 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. 07-2876/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 475



 Стр. 476 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 477



 Стр. 478 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 479

1144.

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  

НЕМИКРОЦЕЛУЛАРЕН КАРЦИНОМ НА БЕЛИОТ ДРОБ
 

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување преку практикување на 
медицината, заснована на докази при немикроцелуларен карцином на белиот дроб.

 

Член 2

Начинот на третман на немикроцелуларен карцином на белиот дроб 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 немикроцелуларен карцином на белиот дроб, по 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. 07-2877/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 480 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 481



 Стр. 482 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 483



 Стр. 484 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 485



 Стр. 486 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 487



 Стр. 488 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 489



 Стр. 490 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 491



 Стр. 492 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 493



 Стр. 494 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 495



 Стр. 496 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 497

1145.

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  

НЕСЕМИНОМСКИ ТУМОРИ НА ТЕСТИС

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување преку практикување на 
медицина заснована на докази при несеминомски тумори на тестис. 

Член 2

Начинот на третман на несеминомски тумори на тестис 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 несеминомски 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 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. 07-2878/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 498 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 499



 Стр. 500 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 501



 Стр. 502 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 503



 Стр. 504 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 505



 Стр. 506 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 507



 Стр. 508 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 509



 Стр. 510 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 511



 Стр. 512 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1146.

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, ТРЕТМАН И СЛЕДЕЊЕ НА РАКОТ НА НАЗОФАРИНКСОТ 

Член 1

Со ова упатство се пропишува начинот на дијагностицирање, третман и следење на 
ракот на назофаринксот. 

Член 2

Начинот на дијагностицирање, третман и следење на ракот на назофаринксот е 
даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност на дијагностицирање, третман и следење на ракот на назофаринксот, по 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. 07-2879/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 513



 Стр. 514 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 515



 Стр. 516 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 517

1147.

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  РАКОТ 

НА ДОЈКАТА

 
Член 1

Со ова упатство се пропишува третманот на ракот на дојката.

 

Член 2

Начинот на третман на ракот на дојката 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 ракот на дојката, по 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. 07-2880/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 518 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 519



 Стр. 520 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 521



 Стр. 522 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 523



 Стр. 524 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 525



 Стр. 526 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 527



 Стр. 528 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 529



 Стр. 530 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 531



 Стр. 532 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 533



 Стр. 534 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 535



 Стр. 536 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 537



 Стр. 538 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 539



 Стр. 540 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 541



 Стр. 542 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 543



 Стр. 544 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 545



 Стр. 546 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 547



 Стр. 548 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1148.

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  

СЕМИНОМСКИ ТУМОРИ НА ТЕСТИС
 

Член 1

Со ова упатство се пропишува третманот на семиномски тумори на тестис.

 

Член 2

Начинот на третман на семиномски тумори на тестис 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 семиномски тумори на тестис, по 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. 07-2881/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 549



 Стр. 550 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 551



 Стр. 552 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 553



 Стр. 554 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 555



 Стр. 556 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 557



 Стр. 558 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 559



 Стр. 560 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1149.

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  

СИТНОКЛЕТОЧЕН БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ
 

Член 1

Со ова упатство се пропишува третманот на ситноклеточен белодробен карцином.

 

Член 2

Начинот на третман на ситноклеточен белодробен карцином 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 ситноклеточен белодробен 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 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. 07-2882/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 561



 Стр. 562 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 563



 Стр. 564 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 565



 Стр. 566 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 567

1150.

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  
ДИЈАГНОЗАТА, ТРЕТМАНОТ И СЛЕДЕЊЕТО НА КАРЦИНОМОТ НА 

ЖЕЛУДНИКОТ
 

Член 1

Со ова упатство се пропишува дијагнозата, третманот и следењето на карциномот 
на желудникот.

 

Член 2

Начинот на дијагнозата, третманот и следењето на карциномот на желудникот е 
даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

 

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност на дијагноза, третман и следење на карциномот на желудникот, по 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 дијагнозата, 
третманот и следењето, при што од страна на докторот 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. 07-2883/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 568 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 569



 Стр. 570 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 571



 Стр. 572 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 573



 Стр. 574 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 575



 Стр. 576 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1151.

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  

ДИЈАГНОЗАТА, ТРЕТМАНОТ И СЛЕДЕЊЕТО НА МЕТАСТАТСКИ КАРЦИНОМ 
НА ДЕБЕЛОТО ЦРЕВО

 
Член 1

Со ова упатство се пропишува дијагнозата, третманот и следењето на 
метастатскиот карциномот на дебелото црево.

 

Член 2

Начинот на дијагнозата, третманот и следењето на метастатскиот карциномот на 
дебелото црево е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

  

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност на дијагноза, третман и следење на метастатскиот карциномот на дебелото црево, 
по 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 дијагнозата, 
третманот и следењето, при што од страна на докторот 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. 07-2884/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 577



 Стр. 578 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 579



 Стр. 580 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 581



 Стр. 582 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 583



 Стр. 584 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 585

1152.

РЕВМАТОЛОГИЈА

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  

АНТИМАЛАРИЦИ ВО ТЕРАПИЈАТА НА РЕВМАТСКИТЕ ЗАБОЛУВАЊА

Член 1
Со ова упатство се пропишува практикувањето на медицина  заснована на докази при  

терапија на ревматските заболувања со антималарици. 

Член 2

Начинот на терапијата на ревматските заболувања со антималарици е даден во прилог, 
кој е составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
на терапијата на ревматските заболувања со антималарици, по 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. 07-2885/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 586 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 587



 Стр. 588 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1153.

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 НА РЕВМАТОИДЕН АРТРИТИС СО АУРОТИОМАЛАТ 

Член 1
Со ова упатство се пропишува практикувањето на медицина заснована на докази 

при  терапијата на ревматоиден артритис со ауротиомалат. 

Член 2

Начинот на терапијата на ревматоиден артритис со ауротиомалат е даден во 
прилог, кој е составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност на терапија на ревматоиден артритис со ауротиомалат, по правило, согласно со ова 
упатство.

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот, 
може да се отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за 
причините и потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на терапијата, 
при што од страна на докторот 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. 07-2886/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 589



 Стр. 590 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 591

1154.

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

ТЕРАПИЈА НА РЕВМАТСКИТЕ БОЛЕСТИ СО ЦИКЛОСПОРИН  

Член 1
Со ова упатство се пропишува практикувањето на на медицина заснована на докази 

при терапија на ревматоиден артритис со циклоспорин.

Член 2

Начинот на терапијата на ревматоиден артритис со циклоспорин е даден во прилог, 
кој е составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност на терапија на ревматоиден артритис со циклоспорин, по 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. 07-2887/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 592 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 593



 Стр. 594 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1155.

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  

ФАРМАКОЛОШКИ КОРТИКОСТЕРОИДЕН ТРЕТМАН

Член 1
Со ова упатство се пропишува практикувањето на медицина заснована на докази 

при  фармаколошки кортикостероиден третман.

Член 2

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

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност на фармаколошки кортикостероиден третман, по 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. 07-2888/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 595



 Стр. 596 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 597



 Стр. 598 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 599

1156.

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  ГИХТ

Член 1
Со ова упатство се пропишува практикувањето на на медицината заснована на 

докази при  гихт. 

Член 2

Начинот на медицинското згрижување при гихт 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 гихт, по 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. 07-2889/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 600 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 601



 Стр. 602 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 603



 Стр. 604 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1157.

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  

ХОЛЕСТЕРОЛНА ЕМБОЛИЗАЦИЈА

Член 1
Со ова упатство се пропишува практикувањето на медицина заснована на докази 

при  холестеролна емболизација.

Член 2

Начинот на медицинското згрижување на холестеролната емболизација 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 холестеролна емболизација, по 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. 07-2890/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 605



 Стр. 606 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 607

1158.

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  

ХОНДРОКАЛЦИНОЗА (ПСЕВДОГИХТ)

Член 1
Со ова упатство се пропишува практикувањето на на медицина заснована на докази 

при хондрокалциноза (псевдогихт). 

Член 2

Начинот на медицинското згрижување при хондрокалциноза (псевдогихт) 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 хондрокалциноза (псевдогихт), по 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. 07-2891/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 608 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 609

1159.

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  

МЕШАНО СВРЗНОТКИВНА БОЛЕСТ

Член 1
Со ова упатство се пропишува практикувањето на на медицина заснована на докази 

при мешано сврзноткивна болест. 

Член 2

Начинот на медицинското згрижување при мешано сврзноткивна болест 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 мешано сврзноткивна болест, по правило 
согласно ова упатство.

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот, 
може да се отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за 
причините и потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на 
медицинското згрижување, при што од страна на докторот тоа соодветно се документира 
во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

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

      Бр. 07-2892/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 610 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 611



 Стр. 612 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1160.

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 ОД ОБЛАСТА 

НА РЕВМАТОЛОГИЈАТА И НА ПЕДИЈАТРИЈАТА ПРИ  ЈУВЕНИЛЕН 
ИДИОПАТСКИ АРТРИТИС (ЈУВЕНИЛЕН РЕВМАТОИДЕН АРТРИТИС)

Член 1
Со ова упатство се пропишува практикувањето на на медицина заснована на докази 

при  јувенилен идиопатски артритис (јувенилен ревматоиден артритис).

Член 2

Начинот на медицинското згрижување при јувенилен идиопатски артритис 
(јувенилен ревматоиден артритис) 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 јувенилен идиопатски артритис (јувенилен 
ревматоиден артритис), по 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. 07-2893/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 613



 Стр. 614 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 615



 Стр. 616 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1161.

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  

КЛИНИЧКИТЕ ИСПИТУВАЊА КАЈ ПАЦИЕНТИ СО ЗГЛОБНО ВОСПАЛЕНИЕ 
ВО ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1
Со ова упатство за пропишува практикување на медицина заснована на докази при 

клиничките испитувања кај пациенти со зглобно воспаление во примарната здравствена 
заштита.

Член 2

Начинот на клиничките испитувања кај пациенти со зглобно воспаление во 
примарната здравствена заштита е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност на вршење на клинички испитувања кај пациенти со зглобно воспаление во 
примарната здравствена заштита, по правило согласно ова упатство.

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот, 
може да се отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за 
причините и потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на клиничките 
испитувања, при што од страна на докторот 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. 07-2894/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 617



 Стр. 618 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 619



 Стр. 620 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 621

1162.

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 СО ЛОКАЛНИ ИНЈЕКЦИИ НА КОРТИКОСТЕРОИДИ ВО МЕКИТЕ 
ТКИВА И ВО ЗГЛОБОВИТЕ

Член 1
Со ова упатство се пропишува третманот со локални инјекции на кортикостероиди 

во меките ткива и во зглобовите.

Член 2

Начинот на третман со локални инјекции на кортикостероиди во меките ткива и во 
зглобовите е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност на третман со локални инјекции на кортикостероиди во меките ткива и во 
зглобовите, по 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. 07-2895/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 622 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 623



 Стр. 624 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 625

1163.

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 ЗА 

МЕТОТРЕКСАТ ВО ТЕРАПИЈАТА НА РЕВМАТСКИТЕ ЗАБОЛУВАЊА

Член 1
Со ова упатство се пропишува практикувањето на на медицина заснована на докази 

при терапијата на ревматските заболувања со метотраксат.

Член 2

Начинот на терапијата на ревматските заболувања со метотраксат е даден во 
прилог, кој е составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност на терапија на ревматските заболувања со метотраксат, по 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. 07-2896/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 626 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 627



 Стр. 628 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1164.

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  

ПСОРИЈАТИЧНА АРТРОПАТИЈА

Член 1
Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување при псоријатична 

артропатија.

Член 2

Начинот на медицинското згрижување при псоријатична артропатија 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 псоријатична артропатија, по 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. 07-2897/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 629



 Стр. 630 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1165.

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  

РЕАКТИВЕН АРТРИТИС

Член 1
Со ова упатство се пропишува практикувањето на на медицина заснована на докази 

при реактивен  артритис. 

Член 2

Начинот на медицинското згрижување при реактивен артритис 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 реактиевн артритис, по 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. 07-2898/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 631



 Стр. 632 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 633



 Стр. 634 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1166.

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 РЕЈНО 

ФЕНОМЕН И АКРОЦИЈАНОЗА

Член 1
Со ова упатство се пропишува практикувањето на на медицина заснована на докази 

при Рејно феномен и акроцијаноза. 

Член 2

Начинот на медицинското згрижување при Рејно феномен и акроцијаноза 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 Рејно феномен и акроцијаноза, по 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. 07-2899/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 635



 Стр. 636 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 637



 Стр. 638 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015

1167.

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  

СИНДРОМ НА СУВИ ОЧИ

Член 1
Со ова упатство се пропишува практикувањето на медицина заснована на докази 

при  синдромот на суви очи. 

Член 2

Начинот на медицинското згрижување при синдромот на суви очи 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 синдром на суви очи, по 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. 07-2900/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 639



 Стр. 640 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 641

1168.

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  

СИСТЕМСКА СКЛЕРОЗА

Член 1
Со ова упатство се пропишува практикувањето на медицина заснована на докази 

при системска склероза. 

Член 2

Начинот на медицинското згрижување при системска склероза 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 системска склероза, по правило согласно ова 
упатство.

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот, 
може да се отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за 
причините и потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на 
медицинското згрижување, при што од страна на докторот тоа соодветно се документира 
во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

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

      Бр. 07-2901/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.
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10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 643



 Стр. 644 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 645

1169.

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  ЛУПУС 

ЕРИТЕМАТОЗУС

Член 1
Со ова упатство се пропишува практикувањето на медицина заснована на докази 

при  лупус еритематозус. 

Член 2

Начинот на медицинското згрижување при лупус еритематозус 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 лупус еритематозус, по 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. 07-2902/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.
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10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 647



 Стр. 648 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 649
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1170.

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  

СЈОГРЕНОВ СИНДРОМ

Член 1
Со ова упатство се пропишува практикувањето на на медицина заснована на докази 

при Сјогренов синдром. 

Член 2

Начинот на медицинското згрижување при Сјогренов синдром 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 Сјогренов синдром, по правило согласно  ова 
упатство.

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот, 
може да се отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за 
причините и потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на 
медицинското згрижување, при што од страна на докторот тоа соодветно се документира 
во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

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

      Бр. 07-2903/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 651



 Стр. 652 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 653

1171.

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  

СПЕЦИФИЧНИ СИМПТОМИ И ЗНАЦИ КАЈ ПАЦИЕНТИ СО ВОСПАЛИТЕЛНИ 
ЗГЛОБНИ БОЛЕСТИ

Член 1
Со ова упатство за практикување на медицина заснована на докази се пропишува 

згрижувањето на пациенти со воспалителни зглобни болести со специфични симптоми и 
знаци. 

Член 2
Начинот на грижување на пациенти со воспалителни зглобни болести со 

специфични симптоми и знаци 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 пациенти со воспалителни зглобни болести со специфични 
симптоми и знаци, по 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. 07-2904/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.
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10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 655
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10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 657



 Стр. 658 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 659

1172.

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 ОД ОБЛАСТА 

НА РЕВМАТОЛОГИЈАТА И НА ОФТАЛМОЛОГИЈАТА ПРИ  ТЕМПОРАЛЕН 
(ГИГАНТОКЛЕТОЧЕН) АРТЕРИТИС И ПОЛИМИЈАЛГИЈА РЕВМАТИКА

Член 1

Со ова упатство за практикување на медицина заснована на докази се пропишува 
медицинското згрижување при постоење на темпорален (гигантоклеточен) артеритис и 
полимијалгија ревматика.

Член 2

Начинот на третман на темпорален (гигантоклеточен) артеритис и полимијалгија 
ревматика е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност на згрижување на темпорален (гигантоклеточен) артеритис и полимијалгија 
ревматика, по правило согласно ова упатство.

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот, 
може да се отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за 
причините и потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на 
згрижувањето, при што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена 
форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

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

      Бр. 07-2905/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.
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10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 661
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10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 663



 Стр. 664 - Бр. 36                                                                                          10 март 2015



10 март 2015 Бр. 36 - Стр. 665

1173.

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 НА РЕВМАТОИДЕН АРТРИТИС СО ЛЕКОВИ

Член 1
Со ова упатство се пропишува практикувањето на на медицина заснована на докази 

при терапијата на ревматоиден артритис со лекови.

Член 2

Начинот на терапијата на ревматоиден артритис со лекови е даден во прилог, кој е 
составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност на терапија на ревматоиден артритис со лекови, по 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. 07-2906/1

12 март 2014 година

          Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.
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