
    ПОЈАСНУВАЊА ОД СЕКТОР  ЗА КОНТРОЛА НА ФОНД ЗА ЗДРАВСТВО 

 

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

„Сакаме да Ви укажеме дека во услови на пандемија со КОВИД 19 и иако се работи во 
вонредни услови, тоа не значи дека треба да не се почитуваат договорните и законски 
обврски и дека секое нивно прекршување ќе биде санкционирано“. 

Ова посебно се однесува за непочитување на  обврските за затварање на општи 
стоматолошки ПЗУ во мрежа (ставање на во мирување и работа од дома), како и на 
целосното затворање на специјалистичко консултативните ординации по ортодонција и 
стоматолошка протетика. 

На наше големо жалење имаме се почестото пријавувања од колеги кои ги почитуваат 
одредбите и задолженијата на Министерството за здравство и Фондот за здравство, дека 
некои колеги работат и понатаму во своите ординации непочитувајќи ги наведените 
одредби и задолженија и што е уште пострашно, неколегијално, срамно и понижувачки, 
истите колеги презапишуваат пациенти (ги крадат истите) од свои колеги. 

Од она што пристига до Кризната група можеме да укажеме дека сме крајно разочарани, 
но и дека сме спремни да постапиме многу ригорозно. 

По завршување на вонредната состојба, првин ќе поднесеме барање за разгледување на 
сите прекршувања од страна на Комисијата за стоматолошка етика и деонтологија, како и 
отварање на постапки пред Суд на честа на Комората, како органи и тела кои се 
најодговорни за вакви постапки во Комората. 

Исто така ќе се обратиме и до Секторот за контрола на Фондот, за разгледување на сите 
прекршувања и санкционирање на истите што нема да е воопшто тешко за докажување 
бидејќи сите прекршувања по однос на незатварање на ординација, како и секое 
презапишување во периодот на задолжението за неработење се многу јасно покажани во 
системот на Фондот. 

Етичките и законските норми се блиску во нивната суштина, но тие, сепак, не се 
истозначајни. Законските решенија секогаш се стремат да бидат етички засновани, но тие 
никогаш не можат да ги санкционираат сите етички норми, па токму заради тоа етичките 
норми често се построги од законските.   

Изворните норми и начела на Кодексот на стоматолошката етика и деонтологија 
произлегуваат од Хипократовата заповед и Свечената изјава што ја потпишува секој што се 
стекнал со диплома за доктор на стоматологија. 



Стапувајќи во стоматолошката професија, докторот на стоматологија помеѓу другото 
свечено се обврзува дека кон колегите доктори на стоматологија ќе се однесува со респект 
и должно почитување на нивниот личен интегритет и нивниот труд и за секое 
прекршување, сите колеги треба да се свесни дека Комората ќе превземе се да дојде и до 
заслужена казна, која нема да е  цел сама за себе, туку средство за превенција и заштита, 
за обезбедување на совесно и одговорно општествено, колегијално, етично однесување, 
особено во исклучително тешки времиња, како што е ова време на тешка епидемија која 
убива и  кај  нас и низ целиот свет и кога непочитувањето на забрана за работа многу 
веројатно е дека може да донесе и кривична одговорност  од надлежните органи. 

Поради ова, на сите кои прекршуваат одредби и задолженија кои се воведени за 
спречување на ширење на епидемијата, сакаме сериозно да укажеме дека  ќе направиме 
се што е во рамките на овластувањата кои ги имаме како Комора, да ги спречиме со сите 
законски средства, па и со адекватни казни. 

Како последно, но не и најмалку битно, ги молиме сите колеги кои имаат сознание за 
направени прекршувања од неколегијални колеги и кои имаат информација за работење 
за времетрање на задолжението на Министерството за здравство, како и за превземање на 
нивни пациенти, да не се воздржуваат и да достават докази со препраќање на 
известувањата од Фонд за здравство за одјавување на пациентите на  е-меил skm@skm.mk 
по што истите итно ќе се процесуираат од страна на  етичката комисија. 

Со почит, кон сите одговорни колеги,  

но и сериозно укажување кон оние „колеги???“ кои не успеваат или не сакаат да прифатат 
дека е време на свест, совест, лична и колективна одговорност и се однесуваат  
неколегијално, срамно и понижувачки кон сите одговорни колеги и населението во 
нашата држава.                       
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