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РЕЗУЛТАТИ ОД АНКЕТА! 

 

Почитувани, 

Ви ги даваме на увид резултатите од анкетните прашања кои беа доставени на е-маил на сите 

приватни здравствени стоматолошки установи вон мрежа во среда 08.04.2020 и на кој требаше да 

се одговори до петок 10.04.2020 година. 

 

Од досега пристигнати и анализирани одговори видливо е дека огромно мнозинство сметаат дека: 

 

1. треба сите ПЗУ надвор од мрежа комплетно да се стават во мирување/да се затворат додека 

е на сила вонредна та состојба----------------91.10% 

 



2. треба да се инсистира од Владата на Република Северна Македонија за дополнителна 

финансиско-економска поддршка-----------97.40% 

- која освен покривање на нето минимална плата по вработен ќе содржи и  покривање на 

бруто минимална плата по вработен за оние ПЗУ кои ги исполнуваат и останатите 

критериуми зададени од Владата на Република Северна Македонија, 

-која нема да ги исклучува и основачите/управителите на ПЗУ 

-која нема да  е обврска за поврат на средствата во  2021 година како што е предвидено со 

предложените економски мерки 

3. Стоматолошка комора на Македонија да ја превземе обврската за организирање и 

процесуирање на прибирање и поделба на доброволно донираната помош на средства за 

работа и лична заштитна опрема од Ваша страна до пунктовите за Итна стоматолошка 

служба во ЈЗУ---------------------------------------88.60% 

 

4. Додека за третото прашање има поделеност, и тоа: 

-  43.03% сопствени простории и со сопствени средства за работа и заштита 

-  45.50% во просториите на постоечките Итни стоматолошки служби  

(со сопствен кадар и волонтирање во тимовите во јавните пунктови со што секој од Вас во 

рамките на своите можности и убедувања за време на неговиот волонтерски ангажман во 

тимовите на јавното здравство би се вклучил и со донација на средства за работа и заштита 

кои дополнително би ги потпомогнале Итните стоматолошки служби? 

 

Анализата ќе ја завршиме во понеделник, во 12.00 часот по што за истата ќе се свика 

состанок со иницијаторите на неформалната група на ПЗУ вон мрежа, во вторник на 

14.04.2020 година за усогласување на заедничкото барање до Координативното тело  Владата 

на РСМ, Вице премиерката за економски прашања на Влада на РСМ Мила Царовска и 

Министерство за здравство. 

 

Со почит,  

Кризна група на Стоматолошка комора на Македонија 

                                            

 



 

 

АНКЕТЕН ЛИСТ 

 

1. Дали се согласувате Стоматолошката комора на Македонија да достави барање/мислење до Комисијата 

за заразни болести и Миностерството за здравство, дека треба сите ПЗУ надвор од мрежа комплетно 

да се стават во мирување/да се затворат додека е на сила вонредна та состојба, со што би им се 

одземала и сегашната можност да примаат исклучиво само итни пациенти, со цел подржување на 

заложбите за минимизирање на движење на населението и спречување на ширењето на заразата на 

докторите и пациентите и на тој начин? 

 

ДА                        НЕ  

 

2. Дали се согласувате, доколку има позитивен одговор по однос на претходното прашање(најпрво од Вас, 

па потоа и од МЗ) да се инсистира од Владата на Република Северна Македонија за дополнителна 

финансиско-економска поддршка: 



- која освен покривање на нето минимална плата по вработен ќе содржи и  покривање на бруто минимална 

плата по вработен за оние ПЗУ кои ги исполнуваат и останатите критериуми зададени од Владата на 

Република Северна Македонија, 

-која нема да ги исклучува и основачите/управителите на ПЗУ 

-која нема да  е обврска за поврат на средствата во  2021 година како што е предвидено со предложените 

економски мерки? 

 

ДА                        НЕ  

 

3. Приватните здравствени установи надвор од мрежата, кои би изразиле подготвеност да се вклучат во 

работата на Итните стоматолошки служби, (доколку Министерството за здравство одлучи дека  има 

потреба) истите  би се вклучиле во работата на Итните стоматолошки служби во: (да се заокружи) 

a) сопствени простории и со сопствени средства за работа и заштита? 

b) во просториите на постоечките Итни стоматолошки служби (со сопствен кадар и волонтирање во 

тимовите во јавните пунктови со што секој од Вас во рамките на своите можности и убедувања за 

време на неговиот волонтерски ангажман во тимовите на јавното здравство би се вклучил и со 

донација на средства за работа и заштита кои дополнително би ги потпомогнале Итните 

стоматолошки служби? 

4. Дали се согласувате Стоматолошка комора на Македонија да ја превземе обврската за организирање и 

процесуирање на прибирање и поделба на доброволно донираната помош на средства за работа и 

лична заштитна опрема од Ваша страна до пунктовите за Итна стоматолошка служба во ЈЗУ, независно 

од одговорите на сите предходни прашања? 

 

 ДА                        НЕ  


