
                           ПОЈАСНУВАЊА ОД ПРАВЕН СЕКТОР НА ФОНД ЗА ЗДРАВСТВО 

Почитувани,  

 Од Правниот сектор на Фондот за здравство на РСМ пристигнаа следниве појаснувања 
како одговор од стрaна на прашањата на Комората: 

Согласно Соопштението на Фондот од 06 април 2020 година (објавено на веб страната на 
Фондот) во делот на 

 „Здравствени услуги од специјалистичко - консултативна здравствена заштита и 
општа стоматологија“, 

 каде е наведено дека стоматолошки услуги на осигурените лица ќе се пружаат во Итна 
стоматолошка служба организирана во здравствените домови во РСМ и во градовите каде 
нема услови за организирање на итна стоматолошка служба во Здравствен дом, МЗ и 
Стоматолошката комора на Македонија ги организираат дежурствата од редот на 
приватните здравствени установи по општа стоматологија, 

 Ви укажуваме за следното: 

1. Јавните здравствените установи кои имаат организирана Итна стоматолошка служба се 
должни од Фондот да обезбедат број на факсимил на докторот на стоматологија  и шифра 
со назив „ДЕЖУРНА СЛУЖБА“ и за тоа е потребно да достават: список на доктори на 
стоматологија  кои ќе работат  во Итна стоматолошка служба и копија од нивни важечки 
лиценци издадени од Стоматолошка комора на Македонија, за да може Фондот да им 
издаде шифра со назив „ДЕЖУРНА СЛУЖБА, која ќе ја користи докторот на стоматологија, 
само за време на дежурството. 

 2. Во градовите каде нема услови за организирање на итна стоматолошка служба во 
Здравствен дом, или каде има дополнување на Итната стоматолошка служба во ЈЗУ од 
страна на ПЗУ , МЗ со Стоматолошката комора на Македонија  ги организираат дежурствата 
од редот на приватните здравствени установи по општа стоматологија.  

ПЗУ се  должни да достават список на доктори на стоматологија  вработени во дежурната  
ПЗУ - итна стоматолошка  служба и копија од важечка лиценца на докторите на 
стоматологија  издадена од Стоматолошка комора на Македонија.  

Избраните доктори на стоматологија кои дежураат во градовите каде нема организирано 
итна стоматолошка служба во Здравствен дом, можат да пропишуваат лекови само за 
своите пациенти. Во случај да има потреба од пропишување на терапија/рецепт  
дежурниот доктор на стоматологија  треба да го упати пациентот кај неговиот избран 
доктор на стоматологија  кој ќе треба да го пропише лекот. 



3.      По однос на упатување на пациентот кај  доктор  на стоматологија-специјалист од 
орална и максилофацијална хирургија во итни случаи, не треба да се креира упат, 
бидејќи на пациентот како на итен случај ќе му биде креиран упат од страна на 
соодветниот специјалист каде е пратен. 

4.       Министерството за здравство е надлежна институција која го одредува распоредот 
и работното време на јавните и приватните здравствени установи. 

 

Со почит,                              

      Кризна група на Стоматолошка комора на Македонија 

                                                                                 Стоматолошка комора на Македонија 

                                                                                   Претседател   Др Маријан Денковски 

                                                                                             

  


