
 
 
 

   

 
 

Скопје, 03.04.2019                                                                                                                     

 

Почитуван Г-дин Министер, Д-р Венко Филипче 

 
Во изминативе денови ни се обратија повеќе колеги, членови на МЗЛМН, кои работат во 

лаборатории во ПЗУ низ целата држава, како и лекарите кои се носители на дејност и управители 
во здравствените установи од примарната здравствена заштита, поради контролите спроведени од 
страна на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, кои завршуваат со одлуки за укинување 
на дозволата за работа на серумско железо. 

После опсежните проверки на постоечките законски и подзаконски документи, утврдивме 

дека во дозволите за работа кои им се дадени на сите лаборатории  во здравствените организации 

во примарната здравствена заштита, независно дали се јавни или приватни, во или вон мрежата, 

стои список на анализи кој е направен многу одамна, веројатно во средината на 90-тите години на 

минатиот век, кога постоеше само јавно (државно) здравство, кога не беше возможно одредени 

анализи да се работат во секоја лабораторија, поради можностите на методите и инструментите 

кои ги користевме во тоа време, како и поради стручните ставови и упатствата кои постоеа во тоа 

време за навремена и правилна дијагностика на состојбите кај пациентите. Тој список не само што 

не е во согласност со современата светска медицинска практика, туку и нема потпис и печат од 

стручно лице од областа на лабораториска медицина. 

Почитуван Г-дин Министер, Ве молиме да ја направите бараната измена и да го 

корегирате списокот на дозволени анализи, според овласувањата кои Ви се дадени единствено 

Вам, поради тоа што во моменталнава состојба се блокира работата на ЈЗУ и ПЗУ и што и да 

правиме, следат санкции и ги затвораат ординациите, не по наша вина или професионална 

грешка, туку поради неусогласеност на прописите за работа, т.е. листата на дозволени анализи 

кои се цитирани во дозволата за работа и листата на побарани анализи во електронските упати, 

образецот ЛУ 1а. 

Бараме во дозволата за работа да се искорегира постоечката листа со следните анализи: 

Анализите означени со жолто да се додадат во постоечкиот список кој се издава со дозволата за 

работа, бидејќи им се потребни на лекарите кои ординираат со пациентите,  



 
 
 

   

 
 

a означените со сино се во ЛУ 1а пакетот. 

Необоените се во постоечката листа. 

Предлог на МЗЛМН 

  

Квалитативен хемиски состав на урината - ЛУ 1а 

Седимент во урина - ЛУ 1а 

Ц-Реактивен протеин CRP - по стандардна метода – да се додаде 

Седиментација на еритроцити - ЛУ 1а 

Фибриноген – коагулациска метода 

Еритроцити - ЛУ 1а 

Хемоглобин - ЛУ 1а 

Леукоцити - ЛУ 1а 

Тромбоцити - ЛУ 1а 

Хематокрит - ЛУ 1a 

Хематолошки индекси MCV,MCH,MCHC – се добиваат на секој хематолошки инструмент 

Леукоцитна формула - ЛУ 1А 

Време на крварење – да се исфрли, непрецизна и застарена метода  

Време на коагулација - да се исфрли, непрецизна и застарена метода 

Протомбинско време – коагулациска метода 

Протромбински индекс - пресметка 

Гликемија - ЛУ 1а 

ОГТТ – се мери гликоза (гликемија) - ЛУ 1б – да се додаде 

Гликолиран хемоглобин - HbA1c - по стандардна метода - ЛУ 1б – да се додаде 

Креатинин во серум - ЛУ 1а 

Креатинин во урина 

Креатинин клиренс - пресметка 

Вкупни протеини во серум 

Протеини во 24 урина 

Албумини во серум 

Глобулини во серум - пресметка 



 
 
 

   

 
 

Вкупен Билирубин 

Директен билирубин 

Мочна киселина 

Вкупен холестерол - ЛУ 1а 

Триглицериди - ЛУ 1а 

HDL – Холестерол - спектрофотометриска метода – да се додаде 

LDL- Холестерол - спектрофотометриска метода – да се додаде 

AST - ЛУ 1а 

ALT - ЛУ 1а 

Алкална фосфатаза 

LDH 

CK 

CK-MB – спектрофотометриска метода – да се додаде 

Натриум – јон селективна потенциометрија – да се додаде 

Калиум – јон селективна потенциометрија – да се додаде 

Хлориди – јон селективна потенциометрија – да се додаде 

Калциум – спектрофотометриска метода – да се додаде 

Магнезиум – спектрофотометриска метода – да се додаде 

Железо (Fe) – спектрофотометриска метода - ЛУ 1а 

Фосфор неоргански – спектрофотометриска метода – да се додаде 

АСЛО - Анти стрептолизински тест – квантитативно – по стандардна метода – да се додаде 

Тест за бременост - бХЦГ во серум - ЛУ 1а 

Списокот на анализи кој го издава Министерството за здравство во прилог на дозволата за 
работа на СЕКОЈА лабораторија, независно дали е државна или приватна, и независно каква е 
областа на здравствената дејност, е следен: 

1 Квалитативен хемиски состав на урината 

2 Седимент во урина 

3 Седиментација на еритроцити 

4 Хемоглобин 

5 Еритроцити 

6 Хематокрит 



 
 
 

   

 
 

7 Леукоцити 

8 Тромбоцити 

9 Хематолошки индекси MCV,MCH,MCHC 

10 Леукоцитна формула 

11 Време на крварење 

12 Време на коагулација 

         

13 Протомбинско време 

14 Протромбински индекс 

15 Вкупен Билирубин 

16 Директен билирубин 

17 Уреа во серум 

18 Уреа во урина 

19 Уреа клиренс 

20 Креатинин во серум 

21 Креатинин во урина 

22 Креатинин клиренс 

23 Вкупни протеини во серум 

24 Протеини во 24 урина 

25 Албумини во серум 

26 Глобулини во серум 

27 Гликемија 

28 ОГТТ 

29 Вкупен холестерол 

30 Триглицериди 

31 CK 

32 LDH 

33 AST 

34 ALT 

35 Фибриноген 

36 Алкална фосфатаза 

37 Мочна киселина 

 



 
 
 

   

 
 

Во меѓувреме се уредени многу законски и подзаконски акти, но очигледно е дека тој список 

од тогаш не е ревидиран од релевантните институции и стручни здруженија, а серумското железо, 

како и тестот за бременост во серум, кои се во електронските упати ЛУ 1а, воопшто не постојат во 

списокот на анализи кој се дава заедно со дозволата за работа.  

Со пакетот ЛУ1а, обврзани сме да изработиме серумско железо, но дозволата за работа тоа 

не ни го дозволува. 

Од таа причина, сега се воочени одредени недоследности, поради кои инспекторите од Државниот 

санитарен и здравствен инспекторат реагираат на терен. 

Воедно би сакале да напоменеме дека измената во листата на дозволени анализи не креира 

дополнителни инвестиции од страна на ФЗОМ.  

Дополнително би сакале да го објасниме и техничкиот проблем што се појавува при превземање 

на електронски упат ЛУ1а од страна на лабораторијата за која упатот гласи. Поради ваквиот 

пропуст,  лабораториската услуга за железо треба да се избрише од електронскиот упат, а 

пациентот за таа анализа треба дополнително да се обрати во друга ЈЗУ лабораторија со нов 

лабораториски упат за таа анализа. Со тоа се пролонгира комплетната лабораториска услуга, што 

влијае врз квалитетот и сигурноста на здравствената услуга, а со тоа и грижата околу здравјето на 

пациентите.  

Во исто време лабораториите  набавиле реагенси за серумското железо од пари кои им ги дава 

Фондот, истите не смеат да ги искористат, со што реално се ствараат трошоци, а реагенсите треба 

да се фрлат. 

Крајниот најважен ефект е дека, поради овој пропуст, на лекарите и на пациентите не им се дава 

соодветната услуга, која инаку е законски уредена, а во исто време, на тие корисници на услугите 

треба да им ја вратиме довербата во системот. Не би сакале ни да помислиме дека ова е намерно 

направено со цел да сите пациенти одат во одредени лаборатории. 

Со оглед на промените во денешната дијагностика и трендот на медицина базирана на 

докази, кој е дефиниран во Член 27 од ЗЗЗ, наше стручно мислење е дека листата која е во прилог, 

која е припремена околу почетокот на 90-тите години на минатиот век, содржи анализи кои за 

следење на здравствената состојба во примарната заштита, одамна веќе не е релевантна, поради 



 
 
 

   

 
 

што БАРАМЕ таа да биде КОРЕГИРАНА СПОРЕД НАШИОТ ПРЕДЛОГ. Ако лабораторијата има 

средства, опрема, простор и кадар да работи квалитетно и останати анализи, и да дава квалитетна 

услуга, треба да се дозволи да изработува и други анализи, а анализите за кои институцијата има 

склучено договор за изработка според ЛУ обрасците да  бидат на сметка на Фондот за здравствено 

осигурување.  

Контролата над работата треба да биде со помош на учество во интернационални програми 

за контрола на квалитет, акредитација, и контрола од страна на стручна комисија формирана од 

Македонското Здружение за Лабораториска Медицина и Наука, Македонското Здружение за 

Медицинска Биохемија и Лабораториска Медицина и Министерството, како што е секаде во светот. 

Цитати од Законската регулатива: 

Според ЗЗЗ, III Здравствена дејност, (Службен весник на РМ, бр.42 од 29.3.2012 година) 
 

Содржина на здравствената дејност, 
Член 26, Став (1) 

Потточка 10 – дејност на лабораториска медицина 
Став (3) Листите на здравствени услуги по нивоа на здравствената заштита, што може да се вршат по 
одделни дејности и видови на здравствени установи, ги утврдува министерот за здравство. 

ЗЗЗ, Содржина на дозволата за работа на здравствената установа 

Член 63 

(1) Здравствените установи се должни да имаат дозвола за работа за да вршат здравствена дејност.  

(2) Дозволата за работа на здравствената установа ги содржи следниве податоци: - назив и седиште на 
здравствената установа, - име и презиме, односно назив на основачот, матичен број и адреса, односно 
седиште, - вид на здравствената установа, - одговорен носител на здравствената дејност и другите 
здравствени работници (лично име и презиме, звање, адреса на постојаното или привременото живеалиште), 
- вид и начин на вршење на здравствената дејност во мрежата или вид и начин на вршење на здравствената 
дејност надвор од мрежата и - листа на здравствени услуги кои, според условите што се исполнети, може 
да ги врши здравствената установа, а врз основа на листите од членот 26 став (3) од овој закон.  

(3) Во случај на промена на податоците од ставот (2) на овој член, по барање на здравствените установи се 
врши промена на дозволата за работа врз основа на документација со која се докажува промената.  

(4) Називот на здравствената установа не смее да содржи поими и/или зборови кои упатуваат на вид и дејност 
на здравствена установа што се различни од видот и дејноста на установата што се основа.  



 
 
 

   

 
 

Со оглед на промените во денешната дијагностика и трендот на медицина базирана на докази, кој е 
дефиниран во  

Упатства за медицина заснована на докази 

Член 27 од ЗЗЗ 

(1) Здравствената дејност во здравствените установи од страна на здравствените работници и 
здравствените соработници задолжително се врши согласно со стручни упатства за медицина заснована на 
докази кои согласно со современата светска медицинска практика, ги пропишува министерот за здравство.  

(2) Фондот за здравствено осигурување како купувач на здравствени услуги дава претходно мислење на 
стручните упатства од ставот (1) на овој член од финансиски аспект.  

(3) Надзор над вршењето на здравствена дејност согласно со стручните упатства од ставот (1) на овој член 
вршат Министерството за здравство и Државниот санитарен и здравствен инспекторат, како и Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија во делот на финансирањето на вршењето на здравствените услуги.   

(4) Здравствената дејност во здравствените установи од организациски аспект задолжително се врши 
согласно со протоколи кои ги пропишува министерот за здравство. 

 

 

 

 



 
 
 

   

 
 

 

 

 

Испратено до: 

Министер за здравство 

Државен санитарен и здравствен инспекторат 

Лекарска комора на Македонија 

Здружение на приватни лекари 

Македонско Лекарско Друштво 

Фонд за Здравствено осигурување на Македонија 

 


