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СООПШТЕНИЕ
за потпишување на еРецепт со квалификуван дигитален сертификат (токен)
Со Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис, е регулирано дека општо
прифатен електронски потпис е електронски потпис ако: исклучиво и единствено е поврзан со
потписникот и може од него со сигурност да се утврди потписникот. Општо прифатлив
електронски потпис со квалификуван сертификат даден во врска со електронски податоци е
изедначен со своерачен потпис и затоа има еднаква важност и сила на доказ, како и своерачниот
потпис даден во врска со хартиени документи.
Поради тоа при пропишување на секој поединечен лек на рецепт на товар на Фондот, избраниот
лекар треба еРецептот да го потпише со квалификуван дигитален сертификат (токен). Само со
користење на квалификуваниот дигитален сертификат при потпишување на пропишаните
рецепти од страна на избраниот лекар, ќе се овозможи правна валидност на електронските
рецепти.
Избраните лекари веќе имаат обезбедено квалификуваниот дигитален сертификат (токен) со кој
електонски ги потпишуваат ИЛ обрасците за избор на лекар и другите електронски сервиси кои
ги обезбедува Фондот. Тоа значи дека со истиот квалификуваниот дигитален сертификат ќе
може да ги потпишуваат и пропишаните лекови на еРецепт.
Воедно
напоменуваме дека воведувањето на електронскиот печат и поврзување на
електронскиот потпис со времето на пропишување на лекот на еРецепт ќе се врши преку
системот на Фондот. Поради тоа избраните лекари нема потреба да набавуваат електронски
печат ниту временски печат.
Начинот на кој ќе се врши електронското потпишување и заверување со електронски печат на
здравствената установа на еРецептот подетално ќе биде опишано со Техничко упатство.
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