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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

Врз основа на член 11 став (3) од Законот за медицинските студии и континуираното 
стручно усовршување на докторите на медицина („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 16/13), министерот за здравство, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВИДЕОСНИМАЊЕ НА МЕДИЦИНСКИ 
ИНТЕРВЕНЦИИ И ЗА НАЧИНОТ И ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ЧУВАЊЕ НА 

ВИДЕОСНИМКИТЕ

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на видеоснимање на сите ендоскопски и 

лапароскопски интервенции, роботска хирургија и сите други интервенции каде што 
опремата овозможува видеоснимање со висока резолуција, како и сите хируршки 
интервенции кои вклучуваат хируршки методи кои се нови или методи кои не ги имаат 
совладано мнозинството специјалисти, односно супспецијалисти во здравствената 
установа, на сите хируршки интервенции со отворена хируршка техника на специфични, 
невообичаени или ретки случаи потребни за образовни цели, како  и начинот и 
времетраењето на чување на видеоснимките.

Член 2
1) Медицинските интервенции од член 1 од овој правилник се снимаат како 

електронски видео запис со висока резолуција, со широкоаголна камера поставена 
централно над хируршкиот стол, при што се снима целото хируршко работно поле, 
односно со камера која го снима работното поле што се гледа со ендоскопскиот уред, 
лапароскопскиот уред или со друг уред.

(2) Видео записот од став (1) на овој член се меморира со висока резолуција на ЦД/ДВД 
или на хард диск, се заведува во деловодната книга на здравствената установа како 
архивска граѓа од трајна вредности и како таков се чува.

(3) Називот на видео записот мемориран на ЦД/ДВД или хард диск е во форма: Име на 
здравствената установа_број од деловодникот_датум.

(4) Доколку видео записот се запишува на ЦД/ДВД,  називот се запишува со траен 
маркер на самото ЦД/ДВД.

(5) Доколку видео записот се чува на хард диск се прави резервна копија на друг хард 
диск.

(6) ЦД/ДВД со видео записот се чува на место во здравствената установа каде пристап 
има само медицинскиот директор или од него овластеното лице.

Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.
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