ЛЕКАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ODA E MJEKËVE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT
Партизански одреди бр.3, Скопје
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+ 389 2 31 24 066
+ 389 2 32 39 060
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БАРАЊЕ
за одобрување и категоризација на облиците на стручно усовршување од
страна на докторот на медицина
Име и презиме: ________________________________________________
Број на Регистар на ЛКРСМ: _________лиценцата важи до: _________
Адреса:_______________________________________________
(улица и број)
Телефон: _______________________Е-адреса:________________________
Вид на специјализација/супспецијализација_________________________
ОБВРСКИ НА ДОКТОРОТ НА МЕДИЦИНА НА ЛКРСМ
1.Докторот на медицина најмалку еднаш годишно, односно најмалку до
15 февруари од следната (претстојната) година до Комисијата за стручни
прашања на ЛКРСМ поднесува докази за стручно усовршување, а сите докази
на стручно усовршување докторот на медицина ги поднесува најдоцна три
месеци пред истекот на рокот од седум години од добивањето на лиценцата за
работа.
2. ЛКРСМ се обврзува најдоцна до 15 март од тековната година да
испрати известување до докторот на медицина за вкупниот број на бодови на
основа на стручно усовршување за претходната година (Анекс А на ова
барање).
ИНФОРМАЦИИ ЗА ИСПРАЌАЊЕТО НА БАРАЊЕТО
По пошта: Лекарска комора на Република Северна Македонија
Комисија за стручни прашања
ул.”Партизански одреди” бр. 3
1000 Скопје
Скопје
____________

Потпис на подносителот: ____________

✓

Личните податоци наведени во барањето задолжително се пополнуваат, во спротивно, лекарот

самиот ги сноси последиците кои произлегуваат од соодветни законски прописи.
✓

За веродостојноста на податоците во барањето подносителот сноси одговорност согласно

позитивните законски прописи.
✓

Лекарот е должен да ги пријави сите промени на податоците што ги наведува во барањето во

рок од 15 дена од настанатата промена. Субјектот на личните податоци наведени во барањето има право
на пристап до личните податоци. Податоците наведени во барањето ќе се користат за Регистарот на
членовите на Комората, Регистарот на здравствени работници и Регистарот на издадени, обновени,
продолжени и одземени лиценци за работа согласно Законот за здравствената заштита.
✓

Субјектот на личните податоци има право да бара од контролорот на личните податоци да ги

дополни, измени, избрише или да го сопре користењето на податоците, ако податоците се нецелосни,
неточни или не ажурирани и доколку нивната обработка не е во согласност со Законот за заштита на
личните податоци.

