Службен весник на РМ, бр. 96 од 18.05.2016 година

20160962413
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
Врз основа на член 144-к став (16) од Законот за здравствената заштита („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016),
министерот за здравство донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА СПЕЦИЈАЛИЗАНТСКИОТ
ДНЕВНИК ЗА ДНЕВНИТЕ ВИЗИТИ И НАЧИНОТ НА НЕГОВОТО ПОПОЛНУВАЊЕ
Член 1
Со овој правилник се утврдуваат формата и содржината на специјализантскиот дневник
за дневните визити кои постариот специјализант ги изведува во текот на третата година од
специјализација и начинот на неговото пополнување.
Член 2
При спроведувањето на дневните визити постариот специјализант во
специјализантскиот дневник за дневните визити (во натамошниот текст: специјализантски
дневник) запишува податоци кои се однесуваат на посетата на секој хоспитализиран
пациент во здравствената установа во која го спроведува специјалистичкиот турнус.
Специјализантскиот дневник е со правоаголна форма во големина од 29,8х21,1 со
корици изработен од обична хартија во бела боја.
На надворешната страна од корицата во средината стои „СПЕЦИЈАЛИЗАНТСКИ
ДНЕВНИК ЗА ДНЕВНИ ВИЗИТИ“ а под него во 6 посебни редови се внесувааат
податоци за името и презимето на специјализантот, за гранката на специјализација, за
годината на специјалистички стаж, за времетраењето на турнусот преку внесување на
датум на почеток и датум на завршување на турнусот (од-до), за титулата, името и
презимето на менторот и за титулата, името и презимето на едукаторот.
Внатрешната страница од корицата не е испишана со текст.
На првата страница од специјализантскиот дневник во горниот лев агол стои текст
„Здравствена установа во која се спроведува специјалистичкиот стаж/турнус:“, а под него
табела во која постариот специјализант при посетата на секој хоспитализиран пациент
запишува податоци кои се однесуваат особено на: датумот на посетата, името и презимето
на хоспитализираниот пациент и број на болничка соба и кревет, како и број на неговото
медицинско досие, иследувања и наоди, дијагноза, терапија/интервенција, податок дали е
постапувано согласно медицина базирана на докази со внесување на зборот „да“ или
зборот „не“, прогрес/несакани ефекти од терапијата и податоци за споредба со
активностите на докторите кои го лекуваат пациентот и за превземените активности до
колку не е постапено согласно упатствата за медицина базирана на докази.
Под табелата стои текст во два посебни реда: „Специјализантскиот дневник е правилно
и целосно пополнет“ и „Дневните визити се целосно реализирани“ кои се пополнуваат со
внесување на зборот „да“ или зборот „не“.
На долниот лев агол од првата страница има место за потпис на постариот
специјализант, а во долниот десен агол место за потпис на менторот, за потпис на
едукаторот и за потпис на директорот на здравствената установа во која се спроведува
специјалистичкиот стаж/турнус.
Првата страница на специјализантскиот дневник се повторува се додека не завршат
сите денови предвидени за спроведување на соодветниот турнус.
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Секоја страница од специјализантскиот дневник се нумерира со арапски број и се
заверува со печатот на здравствената установа во која се спроведува турнусот.
Образецот на специјализантскиот дневник од ставот 1 од овој член е даден во прилог и
е составен дел на овој правилник.
Член 3
Постариот специјализант специјализантскиот дневник го пополнува сам, своерачно или
електронски, секој ден по завршувањето на дневната визита која што специјализантот ја
спроведува индивидуално, не во група со други специјализанти и која не смее да биде во
исто време со редовната визита на специјалистите.
Специјализантскиот дневник го потпишуваат од левата страна постариот специјализант
кој ја извршил дневната визита, а од десната страна со свој потпис и факсимил по
завршување на турнусот менторот, едукаторот и директорот на установата во која се
спроведува турнусот од соодветната специјализација.
Специјализантскиот дневник по завршувањето на сите турнуси станува составен дел на
досието на специјализантот.
Член 4
Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави на веб
страницата на Министерството за здравство и во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 22-4660/1
17 мај 2016 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.
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