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ПредметПредметПредметПредмет: Известување за начинот на упатување на повисоко ниво на 

здравствена заштита  

 

 

Почитувани, 

 

 

Ве извествуваме дека во “Службениот весник на Република 

Македонија” број. 105 од 01.08.2011 година е објавен Правилникот за 

содржината и начинот на остварување на правата и обврските од 

задолжителното здравствено осигурување, донесен од страна на УО на 

Фондот. 

Со Правилникот се направени измени, допополнувања и 

допрецизирање  во  начинот на остварување на здравствените услуги на 

осигурените лица на повисоко ниво, со што се овозможува обезбедување 

на поголема достапност и подобар квалитет на здравствените услуги на 

осигурените лица.  

 

Најголем дНајголем дНајголем дНајголем дел од измените  за упатување утврдени во ел од измените  за упатување утврдени во ел од измените  за упатување утврдени во ел од измените  за упатување утврдени во 

Правилникот ќе се применуваат од 01. 09. 2011 годинаПравилникот ќе се применуваат од 01. 09. 2011 годинаПравилникот ќе се применуваат од 01. 09. 2011 годинаПравилникот ќе се применуваат од 01. 09. 2011 година::::    

    

Започнувајќи од 01 септември 2011 годинаЗапочнувајќи од 01 септември 2011 годинаЗапочнувајќи од 01 септември 2011 годинаЗапочнувајќи од 01 септември 2011 година, упатувањето на 

осигурените лица за остварување на здравствена заштита во 

специјалспецијалспецијалспецијалистичкоистичкоистичкоистичко----консултативна здравствена заштитаконсултативна здравствена заштитаконсултативна здравствена заштитаконсултативна здравствена заштита (амбулантски) 

како и до сега, ги остварува со упат од избраниот лекар или неговата 

замена. Во новиот правилник се направени допојаснувања и измени во 

однос на следните точки:   
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1. Биохемиски лабораториски анализи:Биохемиски лабораториски анализи:Биохемиски лабораториски анализи:Биохемиски лабораториски анализи:    

    

o Биохемиските лабораториски анализи за потребите на 

примарната здравствена заштита, осигуреното лице ги 

остварува со упат од избраниот лекар, врз основа на 

пропишан образец (лабораториски упат ЛУ1), со 

наведување од страна на избраниот лекар, на видот на 

услугите од образецот кои треба да се иследат. 

o Останатите биохемиски лабораториски анализи, 

осигуреното лице ги остварува врз основа на упатот на 

лекарот специјалист, односно субспецијалист, исто така, 

во пропишан образец (лабораториски упат ЛУ2), со 

наведување на видот на услугите од образецот кои 

треба да се иследат. 

o По исклучок, избраниот лекар гинеколог може да го 

упати осигуреното лице со издавање на  лабораториски 

упат ЛУ2, за утврдување на хормонскиот статус. 

    

2. Со упат осигуреното лице се упатува до здралице се упатува до здралице се упатува до здралице се упатува до здравствена установа вствена установа вствена установа вствена установа 

а осигуреното лице самостојно одлучува а осигуреното лице самостојно одлучува а осигуреното лице самостојно одлучува а осигуреното лице самостојно одлучува кај кој лекар кај кој лекар кај кој лекар кај кој лекар 

специјалистспецијалистспецијалистспецијалист во истата здравствена установа ќе ја користи 

здравствената услуга.    

    

3. ЛЛЛЛекарекарекарекарот кој го издава от кој го издава от кој го издава от кој го издава упатотупатотупатотупатот за специјалистичко-косултативна 

здравствена заштита должен е да ги е да ги е да ги е да ги приложприложприложприложииии си си си сите те те те претходно претходно претходно претходно 

направени направени направени направени наодинаодинаодинаоди и испитувања и испитувања и испитувања и испитувања кои се неопходни за следното 

ниво на здравствената заштита за дијагностика и третман на 

осигуреното лице.    

    

4. По завршување на специјалистичко консултативна здравствена 

услуга за која бил упатен осигуреното лице, ллллекаекаекаекарот рот рот рот 

специјалистспецијалистспецијалистспецијалист е должен сите е должен сите е должен сите е должен сите наоди од извршени наоди од извршени наоди од извршени наоди од извршенитететете преглед и  преглед и  преглед и  преглед и 

ииииспспспспитувањаитувањаитувањаитувањата да ги доставита да ги доставита да ги доставита да ги достави во вид на мислење односно 

извештај за здравствената состојба на осигуреното лице како и 
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препораки за понатамошното лекување до до до до лекарот кој го лекарот кој го лекарот кој го лекарот кој го 

упатил осигуренотоупатил осигуренотоупатил осигуренотоупатил осигуреното    лицлицлицлице.е.е.е.    

 

5. Осигуреното лице е должно по завршување на специјалистичко 

консултативните здравствени услуги да се јави кај избраниот 

лекар веднаш, но најдоцна во рок од три дена.    

 

6. Здравствени услуги од субспецијалистичка здравственасубспецијалистичка здравственасубспецијалистичка здравственасубспецијалистичка здравствена    

заштитазаштитазаштитазаштита (амбулантски) осигуреното лице, ги остварува со упат 

од лекар специјалист.  Упатувањето го врши специјалистот до 

кој претходно е упатено осигуреното лице  од страна на 

неговиот избран лекар.     

 

7. Здравствени услуги во болничка здравствена заштитаболничка здравствена заштитаболничка здравствена заштитаболничка здравствена заштита, како и 

до сега, заклучно со 31.12.2011 гозаклучно со 31.12.2011 гозаклучно со 31.12.2011 гозаклучно со 31.12.2011 годинадинадинадина,,,, осигуреното лице ги  осигуреното лице ги  осигуреното лице ги  осигуреното лице ги 

остварува врз основа на упат од избраниот лекар или остварува врз основа на упат од избраниот лекар или остварува врз основа на упат од избраниот лекар или остварува врз основа на упат од избраниот лекар или 

неговата замена.неговата замена.неговата замена.неговата замена. Упатувањето на болничко лекување го врши 

избраниот лекар во случаите  кога поради природата на 

заболувањето не е можно со успех да се спроведе амбулантно 

или домашно лекување:     

 

o Упатувањето од страна на избраниот лекар се врши во 

најблиската здравствена установа која врши соодветна 

болничка зравствена заштита и има склучен договор со 

Фондот.    

o Избраниот лекар е должен да ја напише упатната 

дијагноза и да ја приложи целокупната медицинска 

документација неопходна за понатамошно лекување.    

    

8. Доколку лекарите во болницата во која осигуреното лице е Доколку лекарите во болницата во која осигуреното лице е Доколку лекарите во болницата во која осигуреното лице е Доколку лекарите во болницата во која осигуреното лице е 

упатено на болничко лекување оценат дека лекувањето може упатено на болничко лекување оценат дека лекувањето може упатено на болничко лекување оценат дека лекувањето може упатено на болничко лекување оценат дека лекувањето може 

да се продолжи поуспешнода се продолжи поуспешнода се продолжи поуспешнода се продолжи поуспешно    или посоодветно во друга или посоодветно во друга или посоодветно во друга или посоодветно во друга 

бббболничка установаолничка установаолничка установаолничка установа, осигуреното лице упатува сосососо    

интерболнички односно интерклинички упат интерболнички односно интерклинички упат интерболнички односно интерклинички упат интерболнички односно интерклинички упат од една во друга 

болница односно клиника.    
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9. Интерболнички, односно интерклинички упат не може да се 

издаде кога осигуренотолице се упатува на медицинска 

рехабилитација.    

    

10. Итната медицинска помошИтната медицинска помошИтната медицинска помошИтната медицинска помош како и до сега заклучно со 31.12.2012 

година  осигуреното лице може да ја оствари без упат од 

избраниот лекар, во најблиската здравствена установа во која 

има организирано служба за итна медицинска помош, според 

местото на живеење односно според местото каде осигуреното 

лице се затекнало во времето на потребата од итна медицинска 

помош.     

 

11. По услугите во По услугите во По услугите во По услугите во иииитната помоштната помоштната помоштната помош кога ќе се оцени дека 

лекувањето треба да продолжи на повисоко ниво на 

здравствена заштита осигуреното лице треба да обезбеди упат 

од избраниот лекар за понатамошно лекување на повисокото 

ниво. Доколку поради итноста не можел веднаш да достави упат 

за лекување на повисоко ниво, упатот со целокупната потребна 

документација ги доставува во најкратко можно време по 

престанување на итноста во зависност од состојбата и 

можностите на осигуреното лице.     

    

12. Избраниот лекар/специјалист може да издаде упат за може да издаде упат за може да издаде упат за може да издаде упат за 

повисоко ниво на здравствена заштита само заповисоко ниво на здравствена заштита само заповисоко ниво на здравствена заштита само заповисоко ниво на здравствена заштита само за здравствени  здравствени  здравствени  здравствени 

установустановустановустановаааа    сосососо ко ко ко која ја ја ја Фондот Фондот Фондот Фондот има има има има склучсклучсклучсклучено ено ено ено договордоговордоговордоговор за соодветна 

здравствена услуга. Сите здравствени установи со кои Фонд    има 

склучено договори за сите нивоа на здравствена заштита се 

објавени на веб страницата на Фондот.     

 

Пропишаните обрасци за упатување кои се во примена според стариот 

правилник  ќе се применуваат до утврдувањето и пропишувањето на 

новите обрасци од страна на Фондот и нивната објава во Службен 

весник на РМ, а најдоцна до 31.12.2011 година. 
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За одредбите  од Правилникот кои се однесуваат за упатувањето на За одредбите  од Правилникот кои се однесуваат за упатувањето на За одредбите  од Правилникот кои се однесуваат за упатувањето на За одредбите  од Правилникот кои се однесуваат за упатувањето на 

повисоко ниво  на здравствена заштита, а кои ќе се применувповисоко ниво  на здравствена заштита, а кои ќе се применувповисоко ниво  на здравствена заштита, а кои ќе се применувповисоко ниво  на здравствена заштита, а кои ќе се применуваат од аат од аат од аат од 

01.01.2012  година дополнително ќе бидете известени.01.01.2012  година дополнително ќе бидете известени.01.01.2012  година дополнително ќе бидете известени.01.01.2012  година дополнително ќе бидете известени.    

    

* 

 

 
Се задолжуваат подрачните служби на Фондот да достават копија од 

Извесувањето до сите јавни и приватни здравствени установи кои вршат 

примарна, специјалистичко-консултативна или болничка здравствена 

заштита со седиште на нивната територија, а кои имаат склучен договор 

со Фондот за пружање на здравствени услуги за период април 2011 

заклушно со март 2012 година. 

 

Известување за начинот на упатување на повисоко ниво на здравствена 

заштита ќе биде објавено на веб страната на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија. 

 
 

 

Изработил: Бранислава Катушевска 

           Игор Неловски 

   Одобрил : М-р Татјана Лукановска 

 
      

По овластување број 04-13003/1 

       од 12.08.2011 

                      Директор,                                    Директор на сектор за трезор                                                                

       и сметководство 

М-р  Маја Парнарџиева Змејкова              М-р  Маја Богдановска- Стојаноска 


