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Почитувани,

Денес, 24.03.2020 г., се дојде до првични  резултати од интензивните комуникации помеѓу Стоматолошката 
комора на Македонија, Министерството за здравство на РСМ и Комисијата за заразни болести на која се 
приклучи и ФЗОРСМ.

По разгледување на предлозите на Комората на денешната средба се донесе следниот заклучок:

Неопходно е сите граѓани на Република Северна Македонија да имаат достап до итна стоматолошка услуга, 
а воедно исто така е неопходно, на дневно ниво да имаме штедење на персоналот, здравствениот работник 
и човечкиот потенцијал, со тоа што наместо наведените над 3.000 стоматолошки здравствени работници, ќе 
работат и ќе се движат околу 800 здравствени работници, со што ќе се оптимизира и употребата на лични 
заштитни материјали и средства за  дезинфекција.

Поради тоа Министерство за здравство ќе предложи на Кординативното тело на Владата на РСМ да се донесе 
уредба во која ќе се постави рамка за понатамошниот  режим за работа на стоматолошките здравствени 
установи која ќе овозможи:

1.Преадаптирање  на стоматолошкиот здравствен систем за негово максимално финкционирање во услови на 
вонредна состојба и епидемија на КОВИД 19 

2.Дефинирањето на „Листа на итни стоматолошки процедури“ е надлежност на Комората

Режимот, препораките и протоколите по кои ќе се работи, ќе се на предлог на Комората и усогласен со 
правилниците на Фондот, кои ќе претрпат измени согласно очекуваната уредба на Влада на РСМ за што 
Комората и Фондот ќе го известуваат Министерство за здравство

3.Во преадаптираниот стоматолошкиот здравствен систем обврски ќе треба пред се да ги превземат Приватните 
здравствени установи  на примарно ниво (матичните стоматолози на  кои ќе им се исплаќа капитацијата во 
целост) кои се во мрежа и кои сите ќе се вклучат во системот (сакаме да го имаме во предвид и бројот на 
матични пациенти кои ги има секој матичен стоматолог зошто не може исти обврски да има оној кој има до 
500 пациенти со оној стоматолог што има 1500-2000 пациенти), Итните  стоматолошки оделенија во ЈЗУ, како и 
оралните и максилофацијалните хирурзи во ПЗУ и ЈЗУ 

5.Затворање на ПЗУ од областа на протетиката, ортодонцијата, орална и максилофацијална хирургија во мрежа, 
како и сите забни техники во мрежа 

- Тимовите на здравствени работници од областа на ортодонција и протетика, кај кои по природа на дејност  не 
постои итност во нивна работа, ќе бидат должни да останат дома и достапни на телефон за совет и консултација 
на пациентите и комуникација со матичните стоматолози.

- Тимовите на здравствени работници од областа на орална и максилофацијална хирургија (онаму каде што ги 
има), ќе  бидат должни да останат дома и да се вклучат во работа по повик од матичните стоматолози

-- Во периодот на важење на мерките, доколку здравствените установи од специјалистичко консултативна 
здравствена заштита не можат да ги  пружат здравствени услуги на осигурените лица во рамките на утврдениот 
месечен надоместок, неискористените средства ќе може да ги искористат  по завршување на мерката, односно 
до крајот на годината.

6.Сите други Приватни здравствени установи вон мрежа можат да работат , и тоа само итни стоматолошки 
интервенции ( наведени на Листата на итни стоматолошки процедури на Комората) при што постојано ќе се 
контролираат од надлежните органи .

Ако се утврди нарушување на режимот на работење ќе бидат санкционирани согласно одлуките на Влада и 
министерство за здравство.

Исто така сакаме да напоменеме дека сите стоматолошки установи надвор од мрежа може доколку покажат 
интерес може да помогнат во заедничкиот, солидарен систем на работење во услови на епидемијата за што 
Комората ќе  вложи напор да тоа се препознае и соодветно надомести.

За другите детали од нашите предлози, како и за  сите детали кои ќе произлезат од денешниот заклучок и од 
Уредбата на Влада на РСМ ќе Ве информираме редовно согласно динамиката на случувањата.

Со почит,                                                           

 Кризна група на Стоматолошка комора на Македонија 

 Претседател на  Стоматолошка комора на Македонија

Др Маријан Денковски 


