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Мапирањето следи квантитативно-квалитативен методолошки пристап. 
Преку партиципативен процес направен е опис на состојбите со давањето 
услуги за сексуално и репродуктивно здравје (СРЗ) од страна на лекарите од 
примарната здравствена заштита, кои се специјалисти по семејна медицина. 
Истражувањето е спроведено со користење на следниве техники за прибирање 
примарни и секундарни податоци:

•   истражување на документи;
•   анкета; 
•   студии на случај; 
•   квалитативен консултативен процес. 

Квантитативната компонента е избрана како погодна во ситуации со веќе 
стекнати сознанија за насоката во која се движат показателите од областа 
што се истражува. Тоа дозволува употреба на стандардизирани методи 
за прибирање податоци, како што е анкетниот прашалник, а наменета е за 
документирање на преваленца, односно тестирање на хипотеза (Bowin-
ling 2002: 194). Квантитативната анализа се базира врз истражување на 
документи, како и врз анкета со структуриран прашалник. Анкетата вклучува 
и квалитативни елементи (отворени прашања), наменети да го насочат 
понатамошното квалитативно истражување. Квалитативната компонента на 
истражувањето е застапена преку истражување на документи, опсервации и 
студии на случај. Таа е вклучена поради потребата да се истражи проблемот 
длабински и да се добијат покомплексни информации за организациската 
поставеност на процесот што се истражува. Иако податоците што се добиваат 
со квалитативните методи не се статистички репрезентативни, сепак, тие 
овозможуваат разбирање на дадената ситуација и добивање можна насока 
за отстранување на увидените пречки.

Истражувањето на документи опфаќа анализа и споредба на официјални 
податоци за семејните лекари, добиени, пред сè, од Фондот за здравствено 
осигурување на Република Северна Македонија, Здружението на лекари по 
семејна медицина и Катедрата по семејна медицина при Медицинскиот 
факултет на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“, Скопје. Беа користени и 
официјални демографски податоци од Државниот завод за статистика.
 
Анкетата како стандарден квантитативен метод е ретроспективна 
дескриптивна, реализирана како студија на пресек (cross-sectional).  Дизајнот 
на анкетата е приспособен на намерата да се опфати што поголем дел од 
целната група. Анкетниот прашалник опфаќа структурирани, претходно 
кодирани прашања, со кои се проценуваат:

Дизајн и техники за 
прибирање на податоци
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• пристапност и достапност до семејните лекари (макро- и микролокација);
• есенцијална инфраструктура, опременост и пристапност; 
• опфат на жени во репродуктивна возраст и лица со попреченост; 
• компетенции на семејните лекари за давање услуги за СРЗ (образовна 

рамка – едукација и доедукација, пракса и опфат со услуги за СРЗ);
• ставови за пречки за давање услуги за СРЗ;  
•    мерки за отстранување на секоја од утврдените пречки.

Анкетата е дизајнирана да одговори на поставените задачи од перспектива на 
здравствениот систем, односно давателите на здравствени услуги.

Вклучени се и одредени прашања што би помогнале во понатамошна 
евалуација на проектот, односно проценка на базичната состојба, во однос на 
која ќе се следува резултатот од предвидените активности.

Анкетата е спроведена преку електронско доставување и пополнување 
на прашалниците од страна на лекарите кои беа дел од целната група. 
Прашалникот е претходно тестиран на помала група испитаници. Прашалникот 
содржи и отворени прашања од квалитативна природа, со цел да се поттикнат 
информаторите да дадат дополнителен придонес кон истражувањето, надвор 
од однапред дадените одговори, преку изразување на отворени ставови и 
практики. 

Во рамки на мапирањето прикажани се и седум студии на случај. За нивно 
конструирање се користени методи на теренски опсервации и длабински 
интервјуа со специјалисти по семејна медицина коишто работат на примарно 
ниво на здравствена заштита како избрани лекари, заради добивање 
подлабока база на знаења и ставови од стручната фела. Направени се  
и интервјуа со раководен кадар на јавните здравствени установи. Целна 
група на интервјуата се професионалци од потесниот регион кој е главна цел  
на проектот. Длабинските интервјуа и опсервациите се спроведени паралелно 
со анкетата, во Македонски Брод, Крушево, Радовиш, Кратово, Штип,  
Крива Паланка и Ресен. 

Квалитативниот консултативен процес се состои од средби на консултативна 
експертска група, сочинетa од намерно избрани професионалци кои поседуваат 
знаење и разновидно искуство и кои би биле драгоцени за истражувачкиот 
процес: лекари специјалисти по семејна медицина, лекари специјалисти по
гинекологија и акушерство од примарно и терцијарно ниво на здравствена 
заштита, специјалисти од областа на јавното здравје, економист, правник, 
претставници од граѓански организации и од заедниците. Дел од членовите 
на групата се претставници на релевантните институции од областа на 
здравството, имено на Министерството за здравство и на Фондот за здравствено 
осигурување. Реализирани се 8 консултативни средби/работилници, на кои 
членовите на консултативно-експертската група придонесуваат со знаења и
ставови за областа на сексуалното и репродуктивно здравје, но и од областа 
на организација на здравствената заштита на примарно ниво.
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Мапирањето се однесува за целата територија на Македонија. Сепак, 
подеталните податоци што беа добиени се однесуваат на регионите: 
Македонски Брод, Пробиштип, Крушево, Радовиш, Демир Хисар, Кратово, 
Делчево, Штип, Крива Паланка и Ресен.  

Критериум за вклучување во мапирањето се сите лекари кои работат  
како избрани во примарната здравствена заштита (кои имаат договор  
со Фондот), а кои имаат стекнато звање специјалист по семејна медицина, 
или преку целосна специјализација или преку доедукација на Катедрата по 
семејна медицина. 

За организирање, обработка и претставување на собраните податоци 
користена е листа на главни тематски групи/аналитички категории: достапност 
и пристапност на кадарот, опрема, давање здравствени услуги за СРЗ и 
компетенции, пречки за реализирање на услуги за СРЗ од страна на семејните 
лекари и механизми за нивно отстранување.
 
Овие категории се разложени на претходно дефинирани поткатегории, 
но и други истражувачки прашања се индуктивно генерирани и развиени 
паралелно со прибирањето на податоци. Сите податоци што се релевантни за 
одредена категорија и концепт се идентификувани, прегледани и споредени 
со останатите податоци. Оваа меѓувремена анализа го води понатамошното 
прибирање податоци и пречистувањето на истражувачките прашања. 

Категориските варијабли се претставени во апсолутни и релативни бројки.

Истражувачки локации 
и примерок

Обработка и анализа 
на податоците 
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Спроведени се следниве мерки за обезбедување на внатрешна и надворешна 
валидност на резултатите:

• триангулација на резултатите добиени од различните користени методи за 
   собирање податоци;
• употреба на електронски метод за дистрибуција и пополнување на анкетата, 
   со што се избегнува отклонувањето (пристрасност, грешка) од страна на
   истражувачот;
• избегнување на наведувачки прашања и изнесување на лични судови
   и ставови за време на длабинските интервјуа, како начин да се намали
   потенцијалот за грешка (отклонување) поради оној кој го води разговорот;
• транскрибирање на забелешките од интервјуата брзо после нивното
   завршување, со што би се избегнала грешка поради помнењето.

Сепак, беше идентификувана закана за валидноста на резултатите поради 
можноста за „грешка (отклонување) поради помнењето“, земајќи предвид дека 
анкетата содржи прашања кои бараат проценка на состојбата со давањето 
здравствени услуги во 2019 година. Имено, 2020 година беше избегната како 
нерепрезентативна за понатамошно толкување и споредба, поради состојбата 
со пандемијата на корона-вирусот.

Исто така, за одредени истражувачки прашања беше применет принципот на 
„самопроценка“, кој со себе го носи ризикот од субјективност во давањето 
одговори. Кога се зборува за самопроценка на компетенциите, субјективноста 
е цел сама по себе. И во случајот на добивање податоци за бројот на дадени 
услуги беше применет принципот на „самопроценка“, но од причина што беше 
утврдено дека не постои друг начин за добивање на тие податоци. Имено, беше 
констатирано дека системот на евиденција на услугите кај избраните лекари 
во ПЗЗ не е приспособен на начин што може да даде прецизни податоци за 
бројот на услуги за сексуално и репродуктивно здравје.   

Валидност на 
резултатите 
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РЕЗУЛТАТИ
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Во здравствениот систем на Македонија во 2021 година евидентирани се 
337 лекари специјалисти по семејна медицина, а уште 102 лекари сè уште ја 
немаат дозавршено специјализацијата. Најголемиот дел од специјалистите 
по семејна медицина – 314,  работат во приватни здравствени установи од 
дејноста „општа медицина“ во примарната здравствена заштита и имаат 
склучено договор со Фондот. Тринаесет лекари во моментот не работат 
во здравствена установа, двајца се пензионирани, седум работат во 
специјалистичко-консултативна дејност во јавна здравствена установа, а 
еден лекар е истовремено и специјалист гинеколог и има договор од областа 
гинекологија1,2. Дополнително, има уште 102 лекари кои се запишани на 
специјализација/доедукација по семејна медицина.

Од 30 здравствени региони во земјата3, лекари специјалисти по семејна 
медицина во ПЗЗ4 има во 25 региони, и тоа: 

Табела 1: Број на семејни лекари во ПЗЗ по градови (здравствени региони)

1 Извор: Преглед од Здружение на лекари по семејна медицина, март 2021
² Извор: Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, јуни 2021
³ Согласно поделбата на Институтот на јавно здравје. Достапно на: http://iph.mk/wp-content/uploads/2014/09/ZK-MK-2019.pdf&gt;
4 Податоците што се претставени во понатамошниот текст се однесуваат само на лекари специјалисти по семејна
медицина, кои имаат договор со Фондот во примарна здравствена заштита за дејноста „општа медицина“.

Истражување 
на документи

Здравствен регион Бр. на семејни 
лекари во ПЗЗ

БИТОЛА 11

М. БРОД 3

ВАЛАНДОВО 3

ВЕЛЕС 4

ВИНИЦА 9

ГЕВГЕЛИЈА 6

ГОСТИВАР 19

ДЕЛЧЕВО 7

КАВАДАРЦИ 10

КИЧЕВО 10

КОЧАНИ 15

КРИВА ПАЛАНКА 4

КУМАНОВО 9

Здравствен регион Бр. на семејни 
лекари во ПЗЗ

НЕГОТИНО 3

ОХРИД 7

ПРИЛЕП 16

ПРОБИШТИП 1

РАДОВИШ 4

РЕСЕН 2

СВЕТИ НИКОЛЕ 4

СКОПЈЕ 116

СТРУГА 4

СТРУМИЦА 10

ТЕТОВИ 29

ШТИП 8

ВКУПНО 314
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Во Берово, Дебар, Демир Хисар, Кратово и Крушево воопшто нема лекари 
специјалисти по семејна медицина, кои работат како избрани лекари во ПЗЗ.

На следните графикони е претставен соодносот на бројот на семејни лекари 
со бројот на жени во репродуктивен период (на возраст 15 – 49 години)5 во 
одделните здравствени региони:

Графикон 1: Семејни лекари на 1.000 жители на 15-49 г. 

Графикон 2: Жени на 15-49 г. на еден семеен лекар

5 Статистичките податоци за бројот на население се преземени од Државниот завод за статистика и се со датум
31.12.2016 г.
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Во Македонија има, во просек, 0,61 семеен лекар на 1.000 жени во репро-
дуктивен период (15 – 49 г.), односно 1.632 жени на еден семеен лекар. Од 
графиконите се забележува нерамномерна застапеност на семејните лекари 
по градови, при што Виница и Кочани се градови со најголем број, додека 
Пробиштип, Велес, Куманово и Струга имаат најмал број семејни лекари 
сметано на 1.000 жители – жени во репродуктивниот период. 

Во однос на 10-те региони кои се целна група на проектот – во Демир Хисар, 
Кратово и Крушево воопшто нема семејни лекари; Пробиштип, Радовиш и 
Ресен се меѓу градовите со застапеност на семејни лекари која е под просекот; 
додека Македонски Брод, Делчево, Крива Паланка и Штип имаат добра 
застапеност и достапност на семејните лекари во споредба со останатите 
градови. Добар показател е тоа што на специјализацијата по семејна медицина 
се запишани лекари од седум од овие региони (по еден лекар од Демир Хисар, 
Крива Паланка, Пробиштип и Радовиш, по двајца лекари од Кратово и Ресен и 
дури 6 лекари од Штип). Сепак, овој факт не значи дека овие лекари ќе останат 
во своите градови по завршување на специјализацијата. 

Во два од регионите во кои нема семеен лекар, нема ниту матичен гинеколог. 
Тоа се Демир Хисар и Крушево. Сепак, во некои региони, како што се Брод, 
Делчево, Свети Николе, Прилеп, бројот на семејни лекари е повисок од 
просекот, додека бројот на матични гинеколози е значително под просекот.6

Графикон 3: Матични гинеколози на 1.000 жени на 15-49 г.

6  Извор: Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, www.fzo.org.mk, септември 2021.
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Во Прилог 2 е дадена бројната состојба на матичните гинеколози во сите 
здравствени региони во земјата.

Според географски региони7 застапеноста на семејни лекари е следнава:

Табела 2: Семејни лекари по региони

И од овој преглед се забележуваат големи дискрепанци во различни региони. 
Во Источниот Регион, како регион со најмногу лекари специјалисти по семејна 
медицина, бројот на семејни лекари на 1.000 жени во репродуктивен период 
изнесува 0,97, додека во Североисточниот Регион овој индикатор е повеќе од 
трипати понизок, т.е. изнесува 0,3. 

До сличен заклучок се доаѓа и доколку се анализира индикаторот за 
процентот (уделот) на семејни лекари во вкупниот број матични лекари од 
општа пракса. На ниво на држава 21 % од матичните лекари се специјалисти 
по семејна медицина, во Источниот Регион тој процент изнесува 33 %, додека 
во Североисточниот е 10 %.  

Регион
Број на 
семејни 
лекари

Семејни лекари 
на 1.000 жени 
на 15 – 49 г.

Вкупен број 
матични лекари 

од општа
пракса8

Удел на семејните 
лекари во вкупниот 
број матични лекари 

од општа пракса

Вардарски 21 0,60 115 18 %

Источен 40 0,97 122 33 %

Југозападен 24 0,41 134 18 %

Југоисточен 23 0,56 133 17 %

Пелагониски 29 0,55 155 19 %

Полошки 48 0,54 216 22 %

Североисточен 13 0,30 133 10 %

Скопски 116 0,76 476 24 %

Вкупно 314 0,61 1.484 21 %

7 Овие се осумте неадминистративни региони во државата, поделени според Номенклатурата НТЕС (Номенклатура на
територијални единици за статистика), усогласена со европската регулатива. Извор: Државен завод за статистика,
достапно на: https://www.stat.gov.mk/PrikaziPoslednaPublikacija.aspx?id=32&gt;
8 Извор: Годишен извештај за 2020 година, ФЗОРСМ, 
Достапно на: http://fzo.org.mk/WBStorage/Files/Godisen%20izvestaj%202020.pdf&gt

https://www.stat.gov.mk/PrikaziPoslednaPublikacija.aspx?id=32&gt;
http://fzo.org.mk/WBStorage/Files/Godisen%20izvestaj%202020.pdf&gt;
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Во продолжение е даден осврт на прикрепените осигуренички во репродук-
тивен период кај семејните лекари. 

Графикон 4: Осигуреници на 15-49 г. на еден семеен лекар

Во просек, во Македонија има 375 осигуренички во репродуктивен период 
прикрепени кај еден семеен лекар. Гледано по градови, овој индикатор 
укажува на градови кои, иако имаат релативно мал број семејни лекари,  
сепак имаат прикрепено поголем број осигуренички во репродуктивна  
возраст од просекот. Такви се Струмица, Радовиш, Тетово, Гостивар, Неготино.
 
Од друга страна, пак, иако застапеноста на семејни лекари во Виница, Кочани, 
Брод, Делчево, е меѓу најдобрите, сепак, тие прикрепуваат релативно помала 
бројка на осигуренички во репродуктивна возраст. Ова може да се поврзе со 
густината на населението во првите назначени локации, наспрема вторите. 

Во однос на регионите кои се целна група на проектот – семејните лекари 
во Пробиштип, Македонски Брод, Делчево, Крива Паланка и Ресен имаат  
помалку, додека семејните лекари во Радовиш и Штип имаат прикрепено  
повеќе осигуренички во репродуктивен период од националниот просек. 
Соодносот помеѓу семејните лекари од Крива Паланка како „најмалку 
оптоварени“ и семејните лекари од Штип, како „најоптоварени“, изнесува 
речиси 1 : 2.
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Графикон 5: Сооднос на осигуренички наспроти жители жени на 15-49 г.

Со овој графикон е претставен процентот на жени во репродуктивен период во 
одреден град, кои се прикрепени кај семејните лекари. Во просек, во државата 
овој индикатор изнесува 23 %, но се движи од 44,5 % во Виница, околу 39 % 
во Кочани и Валандово, па сѐ до 7 % во Велес и Струга. Овој индикатор, во 
основа, има сличен тренд со индикаторот за достапност на семејните лекари 
во конкретниот град. На пример: во Виница околу 70 % од матичните лекари 
од општа пракса се семејни лекари, во Валандово околу 60 %, во Кочани околу 
50 %, додека во Струга и Пробиштип тој процент е околу 10 %, а во Велес е и 
понизок од 10 %. 

Во Прилог 1 е дадена табела со податоците по региони, од кои се изведени 
прикажаните графикони и анализи.
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Во рамки на истражувањето електронската анкета им беше пратена на сите 
314 лекари специјалисти по семејна медицина, кои работат во приватни 
здравствени установи од дејноста „општа медицина“ во примарната 
здравствена заштита и имаат склучено договор со Фондот. Одговор беше 
добиен од 134 лекари (42,5 %), од кои во анализата беа вклучени 133 (42,4 %), 
бидејќи еден од испитаниците немаше дадено дозвола за статистичка 
обработка на податоците и нивно користење во публикации/извештаи, како 
дел од истражувањето. Лекарите вклучени во анализата се од 129 приватни 
здравствени установи.

Во табелите 3 и 4 е прикажан степенот на одговор на анкетата во различните 
региони:

Табела 3: 

Анкета 

Здравствен
регион 

Географски 
регион

Вкупно семејни 
лекари

Бр. на семејни 
лекари вклучени 

во анализата
%

Берово Источен 0
Битола Пелагониски 11 3 27 %

Брод Југозападен 3 2 67 %
Валандово Југоисточен 3 1 33 %

Велес Вардарски 4 1 25 %
Виница Источен 9 4 44 %

Гевгелија Југоисточен 6 1 17 %
Гостивар Полошки 19 9 47 %

Дебар Југозападен 0
Делчево Источен 7 3 43 %

Демир Хисар Пелагониски 0
Кавадарци Вардарски 10 6 60 %

Кичево Југозападен 10 2 20 %
Кочани Источен 15 6 40 %
Кратово Североисточен 0

Крива Паланка Североисточен 4 2 50 %
Крушево Пелагониски 0

Куманово Североисточен 9 3 33 %
Неготино Вардарски 3 2 67 %

Охрид Југозападен 7 2 29 %
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Здравствен
регион 

Географски 
регион

Вкупно семејни 
лекари

Бр. на семејни 
лекари вклучени 

во анализата
%

Прилеп Пелагониски 16 10 63 %
Пробиштип Источен 1 0 0 %

Радовиш Југоисточен 4 2 50 %
Ресен Пелагониски 2 1 50 %

Свети Николе Вардарски 4 0 0 %
Скопје Скопски 116 47 41 %
Струга Југозападен 4 3 75 %

Струмица Југоисточен 10 7 70 %
Тетово Полошки 29 12 41 %
Штип Источен 8 4 50 %

Вкупно 314 133 42 %

Охрид Југозападен 7 2 29 %
Табела 4:

Географски
Регион

Вкупно
семејни лекари

Бр. на семејни 
лекари вклучени 

во анализата
%

Вардарски 21 9 43 %

Источен 40 17 43 %

Југозападен 24 9 38 %

Југоисточен 23 11 48 %

Пелагониски 29 14 48 %

Полошки 48 21 44 %

Североисточен 13 5 38 %

Скопски 116 47 41 %

Вкупно 314 133 42 %
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Анкетата покажа дека 83 % од семејните лекари кои се дел од истражувањето 
работат во ординации во градско подрачје, додека 17 % работат во рурално 
подрачје. За потребите на оваа анализа како рурално подрачје се смета секое 
село, без разлика на оддалеченоста од градот, густината на населението или 
други параметри.

Во поглед на растојанието на ординациите до најблиската јавна здравствена 
установа (здравствен дом, здравствена станица, општа болница итн.) се 
заклучува дека ординациите во кои работат 47 % од испитаниците се на 
растојание до 500 метри, 31 % се на растојание од 500 до 2.000 метри, а 22 % 
се на растојание поголемо од 2.000 метри. Од 23 лекари кои одговориле на 
анкетата, а работат во ординации во село, само една ординација е на растојание 
поблиско од 2.000 м од најблиската ЈЗУ (претставено во табела 5). 

Табела 5: 

Во поглед на микролокацијата и пристапноста на ординацијата за лица 
со тешкотии во движењето (лица со физичка попреченост, бремени жени, 
изнемоштени лица, лица со скршеници итн.), семејните лекари ги дале 
следниве одговори:

Макро- и микролокација 
на семејните лекари

Оддалеченост од 
најблиската ЈЗУ Градско Рурално Вкупно

0-500 м. 63 0 63 (47 %)

500-2.000 м. 40 1 41 (31 %)

Повеќе од 2.000 м. 7 22 29 (22 %)

Вкупно 110 23 133 (100 %)
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Од табелата се заклучува дека на ниво на државата 25 % од лекарите работат 
во ординации со несоодветна пристапност за лица со тешкотии во движењето 
(лекари кои дале одговори под (2) и (3)). Доколку се направи подетална анализа 
во поглед на разликите помеѓу градско и рурално подрачје, се заклучува дека 
во ординации со несоодветна пристапност за лица со тешкотии во движењето 
работат околу 23 % од испитаниците од градско подрачје и нешто повеќе  
(30 %) лоцирани во рурално подрачје.

Семејните лекари беа прашани за сопствениот став каде сметаат дека треба  
да се даваат услуги за СРЗ. Вкупно 62 % од докторите сметаат дека единствено во 
сопствената ординација може да даваат здравствени услуги за СРЗ (Табела 7), 
што најверојатно е поврзано со постоечките решенија за здравствена дејност 
што ги имаат. Сепак, разгледувано подетално од останатите одговори, може 
да се заклучи дека тие се отворени за работа во домашни услови за лица со 
тешкотии во движењето (60 %) и се отворени за соработка за давање услуги 
во мобилни амбуланти (50 %), во простории на ЈЗУ (50 %) и во простории 
на друга ПЗУ (51 %), доколку имаат соодветен простор и опрема. Ако се 
погледнат податоците во однос на местоположбата на ординациите (градска 
и рурална), може да се забележи дека докторите во руралните ординации се 
порасположени за давање здравствени услуги во домашни услови за лица со 
тешкотии (88 %, наспроти 54 % во градските средини) и за давање услуги во 
мобилни амбуланти (71 %, наспроти 46 % во градските средини).

 Табела 6: 

Ординацијата
Бр. на семејни 

лекари вклучени  
во анализата

%

1) Се наоѓа на приземје и има непречена пристапност 
за лица со тешкотии во движењето (лица со физичка 

попреченост, бремени жени, изнемоштени лица, 
лица  со скршеници итн.)

90 68 %

2) Се наоѓа на приземје, но пристапноста за лица со 
тешкотии во движењето е отежната 26 20 %

(3) Се наоѓа на кат, но има пристап со лифт 7 5 %

(4) Се наоѓа на кат, но нема пристап со лифт 7 5 %

(5) Друго 3 2 %

Вкупно 133 100 %
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Табела 6: Став на лекарите каде треба да се даваат здравствени услуги 
за СРЗ

ДА НЕ

 
Вкупно 

одговори

Градско Рурално Градско Рурално

Да, сметам дека единствено во нашата 
ординација можеме да даваме услуги  

за СРЗ

82 (62 %) 51
133

62
(58 %)

19 (79 
%) 46 5

Би вршеле и прегледи во домашни услови 
за лица со тешкотии во движењето

80 (60%) 53
133

59
(54 %)

21 
(88 %) 50 3

Би давале здравствени услуги и во 
мобилна амбуланта

67 (50 %) 66
133

50
(46 %)

17
(71 %) 59 7

Би давале здравствени услуги и  
во простории на ЈЗУ

67 (50 %) 66
133

59
(54 %)

12
(50 %) 54 12

Би давале здравствени услуги и во 
простории на друга ПЗУ, која има 

соодветен простор и опрема

68 (51 %) 65
133

55
(50 %)

13
(54 %) 54 11

Графикон 6: Став на лекарите каде треба да се даваат здравствени услуги 
за СРЗ
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Од 129 приватни здравствени установи од примарна здравствена заштита 
(ПЗЗ), во кои работат лекарите вклучени во анкетата, 60 % се установи во кои 
работи само еден избран лекар и тој има специјалност семејна медицина. Во 
13 % од установите работат по двајца избрани семејни лекари, 20 % се установи 
во кои работи еден специјалист по семејна медицина и еден лекар со друг 
профил. Само 6 % од ординациите имаат вработено повеќе лекари. 

Табела 8: 

Вкупно 92 % од испитаниците имаат завршено специјализација од 6, 9 или 
12 месеци (т.е. доедукација за семеен лекар). Само 6 % имаат завршено 
специјализација во времетраење од 3 години, а 2 % се со доедукација од три 
месеци. 

Кадар

Во ординацијата работат Бр. на лекари Бр. на ПЗУ

Двајца избрани лекари со специјалност 
семејна медицина 20 15 % 17 13 %

Еден избран лекар со специјалност 
семејна медицина 78 59 % 78 60 %

Еден избран лекар со специјалност 
семејна медицина и уште еден избран 

лекар од друга специјалност
26 19 % 26 20 %

Повеќе избрани лекари 9 7 % 8 6 %

Вкупно 133 100 % 129 100 %

Времетраење на специјализацијата 
(доедукацијата) Бр. на лекари %

3 месеци 3 2 %

6 месеци 42 32 %

9 месеци 43 32 %

12 месеци 37 28 %

36 месеци 8 6 %

Вкупно 133 100 %
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Во поглед на вкупниот стаж како лекар во примарна здравствена заштита 
(ПЗЗ), добиени се следниве одговори:

Табела 10:

Лекарите кои имаат доедукација од 6 месеци се во групата лекари кои имаат 
стаж во ПЗЗ поголем од 15 години, оние со 9-месечна доедукација имаат стаж 
во ПЗЗ поголем од 10 години, додека лекарите со 12-месечна доедукација по 
семејна медицина се изјасниле дека работат во ПЗЗ повеќе од 5 години. Меѓу 
осумте испитаници кои завршиле полна специјализација од 36 месеци, има 
лекари со различно времетраење на стажот како примарен лекар (помеѓу 7 и 
21 година).

Конечно, прашани да се изјаснат колкав стаж имаат како лекари специјалисти 
по семејна медицина, лекарите ги дале следниве одговори:

Табела 11:

Стаж како лекар во ПЗЗ Бр. на лекари %

6-10 г. 16 12 %

11-15 г. 34 26 %

16-20 г. 35 26 %

21-25 г. 28 21 %

26-30 г. 11 8 %

31-40 г. 9 7 %

Вкупно 133 100 %

Стаж како специјалист 
по семејна медицина Бр. на лекари %

0-3 г. 34 26 %

4-6 г. 48 36 %

7-10 г. 49 37 %

Повеќе од 10 години 2 2 %

Вкупно 133 100 %
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Опрема Поседуваат ... лекари %

апарат за крвен притисок 133 100 %

стетоскоп 133 100 %

ЕКГ 132 99 %

отоскоп 125 94 %

пулсоксиметар 125 94 %

невролошко чеканче 118 89 %

инхалатор 118 89 %

стерилизатор 74 56%

офталмоскоп 65 49 %

риноскоп 44 33 %

стол за гинеколошки преглед 4 3 %

Опрема Поседуваат ... лекари %

не се изјасниле за друга опрема 81 61 %

ПЕФ-метар 12 9 %

боца за кислород 12 9 %

ЕХО-апарат 11 8 %

Опрема

Анкетираните семејни лекари беа прашани за опремата што ја поседуваат 
нивните ординации. Од ставките кои беа претходно дефинирани со анкетата, 
следниов процент лекари се изјасниле дека ги има во нивните ординации:

Табела 12: 

Освен наведената, дел од лекарите наведоа дека во нивните ординации има и 
друга опрема, имено: 

Табела 12: 
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Опрема Поседуваат ... лекари %

Солукс ламба 6 5 %

глукометар 7 5 %

спирометар 7 5 %

дигитален термометар 4 3 %

лабораторија 4 3 %

Александров шприц/сет за испирање 3 2 %

дефибрилатор 3 2 %

УВ-ламба 3 2 %

вага за бебе 3 2 %

сет за мала хирургија 3 2 %

холтер 2 2 %

концентратор за кислород 3 2 %

вага за возрасен 3 2 %

апарат за ЦРП и АСО 1 1 % 

анализатор на урина 1 1 %

опрема за коронарен стрес-тест 1 1 %

окуларен тонометар 1 1 %

звучна виљушка 1 1 %

Вудова ламба 1 1 %

пулсоксиметар 1 1 %

витафон 1 1 %

негативоскоп 1 1 %

Биоптрон ламба 1 1 %

колоскоп 1 1 %

ЦТГ 1 1 %

Со оглед на тоа што податоците за оваа опрема беа добиени преку отворено 
прашање, процентите за застапеност не можат да се толкуваат како 
статистички репрезентативни за целиот примерок, ниту за целната група, а 
треба да се толкуваат само информативно.
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Осигуреници со 
попреченост

Давање услуги – 
компетенции

На прашањата за број на осигуреници со попреченост кои ги имаат прикрепено 
лекарите, од 133 испитаници, 128 дале валиден одговор. Притоа, како 
невалидни беа сметани одговори кои индицираа на прикрепена бројка на 
осигуреници со попреченост која е повисока од 15 % од вкупно прикрепените 
осигуреници. 

Околу 77 % од лекарите се изјасниле дека имаат до 10 осигуренички со 
попреченост, а 70 % дека имаат до 10 осигуреници мажи со попреченост. Само 
6 од лекарите се изјасниле дека немаат осигуренички со попреченост и 10 
дека немаат осигуреници мажи со попреченост.

Мора да се истакне дека во обработката на податоците за ова прашање 
беа забележани многу невалидни одговори, што ја поставува дилемата за 
точноста во податоците и во дефинирањето на лицето со попреченост. Не 
постои систематска евиденција и следење кај матичните лекари на бројот на 
лицата со попреченост и типот на попреченост.

Од анализата на податоците за самооценка за компетенциите при давањето 
услуги од СРЗ се забележуваат разлики во зависност од видот на здравствена 
услуга. Позитивно е што докторите се сметаат компетентни за услугите 
поврзани со превенција на рак на дојката, при што над 60 % се самооцениле со 
највисоката оценка 5. Просечната оценка за услугите поврзани со рак на дојка 
(советување и едукација) изнесува помеѓу 4,3 и 4,5, додека советувањето за 
превенција на рак на простата е оценето со 4,2. 

Компетенциите за другите услуги поврзани со советување, исто така, се 
релативно добро оценети, со оценка помеѓу 3,5 и 4. Тука спаѓа советувањето
со преглед за СПИ и ХИВ, советување поврзано со сексуални проблеми, 
семејно планирање и употреба на контрацепција, ПМС и менструално здравје, 
родово базирано насилство и менопауза.
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Релативно добро (оценка 3,8 и 3,9) семејните лекари ги оцениле и своите 
компетенции за изведување на одредени здравствени услуги кај бремени 
жени, а тоа се брз тест за урина и превенција на гестациски дијабетес мелитус.
 
Сепак, анкетираните специјалисти по семејна медицина сметаат дека за 
одредени услуги ги немаат потребните компетенции. Тоа се однесува, пред 
сè, на здравствените услуги што се поврзани со гинеколошки преглед, каде 
просечната оценка на скала од 1 (најниска) до 5 (највисока) се движи од 2,09 
за услугата вагинален преглед; 2,13 за услугата земање брис за ПАП-тест; 2,25 
земање вагинален брис; до 2,53 за услугата преглед на бремени жени, без 
разлика дали е поврзан или не е поврзан со бременоста. Кај овие услуги над 
40 % од испитаниците се самооцениле со најниската оценка 1. 

Табела 14: Самооценка – степен на компетенции што испитаниците сметаат 
дека ги имаат за давање услуги поврзани со СРЗ (1 е најниска, а 5 е највисока 
оценка)

Oценка 1 2 3 4 5 Вкупно
одговори

Просечна 
оценка

Едукација за самопреглед 
на дојка 1 2 23 14 93 133 4,47

Советување поврзано со 
превенција на рак на дојка 2 5 21 18 83 133 4,29

Советување поврзано со 
превенција на рак на простата 4 7 25 17 80 133 4,22

Советување поврзано со 
менопауза 5 11 29 26 62 133 3,97

Скрининг и превенција на 
гестациски дијабетес мелитус, 
вклучувајќи и советување за 

исхрана, физичка активност во 
бременост итн.

8 17 18 25 65 133 3,92

Изведување брз тест за проверка 
на урина кај бремени жени 11 20 20 12 70 133 3,83

Советување поврзано со 
сексуални проблеми кај  

жени и мажи
9 13 32 18 61 133 3,82

Советување и преглед поврзани 
со семејно планирање и  

употреба на контрацепција кај 
жени и мажи

9 16 35 21 52 133 3,68

Советување и преглед поврзани 
со сексуално преносливи 

инфекции и ХИВ кај  
жени и мажи

11 17 32 23 50 133 3,63

Советување поврзано со  
родово базирано насилство кај 

жени и мажи
11 16 32 29 45 133 3,61

Советување и преглед поврзани 
со ПМС и менструално здравје 10 25 31 20 47 133 3,52
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Доколку се анализираат податоците за самооценка на компетенциите во 
однос на локацијата на семејните лекари – градско наспроти селско подрачје 
(прикажано во табела 15), се забележува дека за сите здравствени услуги кои 
се дел од анкетниот прашалник, просечната оценка е повисока кај семејните 
лекари кои работат во село отколку кај семејните лекари кои работат во 
град. Најголема разлика се забележува кај специфичните гинеколошки 
интервенции: земање вагинален брис, земање брис за ПАП-тест, вагинален 
преглед; советување и преглед поврзани со неплодност кај жени и мажи и 
преглед на бремени жени, без разлика дали е поврзан или не е поврзан со 
бременоста, додека најмала е разликата кај здравствените услуги поврзани 
со советување како едукација за само-преглед на дојка, советување поврзано 
со превенција на рак на простата и советување поврзано со менопауза.

Табела 15: Просечна вредност за самооценка – степен на компетенции што 
испитаниците сметаат дека ги имаат за давање услуги поврзани со СРЗ, во 
зависност од локацијата на амбулантата (градско-селско подрачје)

Просечна оценка Градско 
подрачје

Рурално
подрачје

Просечна
оценка

Едукација за самопреглед 
на дојка 4,47 4,50 4,47

Советување поврзано со превенција на рак на дојка 4,31 4,17 4,29

Советување поврзано со превенција на рак на простата 4,20 4,29 3,97

Советување поврзано со менопауза 3,96 4,00 3,97

Скрининг и превенција на гестациски дијабетес мелитус, 
вклучувајќи и советување за исхрана, физичка активност во 

бременост итн.
3,84 4,25 3,92

Изведување брз тест за проверка на урина кај бремени жени 3,79 4,00 3,83

Oценка 1 2 3 4 5 Вкупно
одговори

Просечна 
оценка

Препишување/ординирање 
на контрацепција (орална 

контрацепција, кондоми...) кај 
жени и мажи

15 28 30 22 38 133 3,30

Советување и преглед поврзани 
со неплодност кај жени и мажи 16 39 28 21 29 133 3,06

Советување поврзано со 
промени на грлото на матката 34 28 29 20 22 133 2,76

Преглед на бремени жени, без 
разлика дали е поврзан или не е 

поврзан со бременост
42 27 32 15 17 133 2,53

Земање вагинален брис 55 26 26 16 10 133 2,25

Земање брис за ПАП-тест 64 24 19 16 10 133 2,13

Вагинален преглед 59 28 29 9 8 133 2,09
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Просечна оценка Градско 
подрачје

Рурално
подрачје

Просечна
оценка

Советување поврзано со сексуални проблеми кај  
жени и мажи 3,75 4,13 3,82

Советување и преглед поврзани со семејно планирање и  
употреба на контрацепција кај жени и мажи 3,61 4,04 3,68

Советување и преглед поврзани со сексуално преносливи 
инфекции и ХИВ кај жени и мажи 3,54 4,04 3,63

Советување поврзано со  
родово базирано насилство кај жени и мажи 3,55 3,88 3,61

Советување и преглед поврзани со ПМС и 
менструално здравје 3,46 3,79 3,52

Препишување/ординирање на контрацепција (орална 
контрацепција, кондоми...) кај жени и мажи 3,22 3,67 3,30

Советување и преглед поврзани со неплодност 
кај жени и мажи 2,94 3,63 3,06

Советување поврзано со промени на грлото на матката 2,67 3,17 2,76

Преглед на бремени жени, без разлика дали е поврзан 
или не е поврзан со бременоста 2,41 3,08 2,53

Земање вагинален брис 2,09 2,96 2,25

Земање брис за ПАП-тест 1,97 2,83 2,13

Вагинален преглед 1,94 2,75 2,09

Давање услуги – простор
 и опрема

Податоците во однос на исполнување на условите за простор и опрема за 
давање здравствени услуги поврзани со СРЗ се прикажани во Табела 16. 
Од нивната анализа може да се забележи дека специјалистите по семејна 
медицина сметаат дека ги немаат соодветните услови во простор и опрема 
за обезбедување на здравствените услуги што се поврзани со гинеколошки 
преглед. Притоа само 9,8 % од нив сметаат дека имаат услови за услугата 
вагинален преглед, 11,2 % за услугата земање брис за ПАП-тест и 16,5 % за 
услугата земање вагинален брис. Спротивно, докторите сметаат дека ги имаат 
соодветните услови (процентите се движат до 90 %) за останатите услуги за кои 
не е потребна специфична опрема, а тоа се услугите поврзани со советување 
за превенција на рак на дојка и простата, менопауза, сексуални проблеми итн.  
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Советување поврзано со сексуални проблеми кај  
жени и мажи 97 28 8 133

Советување и преглед поврзани со семејно 
планирање и  употреба на контрацепција кај 

жени и мажи
94 27 12 133

Советување и преглед поврзани со сексуално 
преносливи инфекции и ХИВ кај жени и мажи 91 22 20 133

Советување поврзано со  
родово базирано насилство кај жени и мажи 89 36 8 133

Советување и преглед поврзани со ПМС и 
менструално здравје 86 30 17 133

Препишување/ординирање на контрацепција 
(орална контрацепција, кондоми...)  

кај жени и мажи
77 34 22 133

Советување и преглед поврзани со  
неплодност кај жени и мажи 65 44 24 133

Советување поврзано со промени на  
грлото на матката 57 37 39 133

Преглед на бремени жени, без разлика дали е 
поврзан или не е поврзан со бременоста 41 42 50 133

Земање вагинален брис 22 25 86 133

Земање брис за ПАП-тест 15 20 98 133

Вагинален преглед 13 29 91 133

Табела 16: Самооценка – услови (простор и опрема) за кои испитаниците 
сметаат дека ги имаат за давање услуги поврзани со СРЗ 

ДА ДЕЛУМНО НЕ ВКУПНО

Едукација за самопреглед 
на дојка 122 9 2 133

Советување поврзано со превенција на рак на 
дојка 116 12 5 133

Советување поврзано со превенција на рак на 
простата 109 17 7 133

Советување поврзано со менопауза 109 21 3 133

Скрининг и превенција на гестациски дијабетес 
мелитус, вклучувајќи и советување за исхрана, 

физичка активност во бременост итн.]
104 21 8 133

Изведување брз тест за проверка на урина кај 
бремени жени 103 17 13 133
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Mал број на осигуренички на возраст од 12 до 19 г. побарале здравствени 
услуги кај семејните лекари поврзани со сексуалното и репродуктивното 
здравје во 2019 г.9 (семејно планирање и контрацепција, советување за сексу-
алност, сексуално преносливи инфекции, карцином на репродуктивни органи/
дојки, антенатална грижа итн.). Само кај 14 % од лекарите има повеќе од 30 
случаи годишно, кај 19 % нема ниту еден случај, додека кај останатите лекари 
се работи за инцидентни случаи.

Графикон 7: Самопроценка на број на осигуренички на возраст од 12 до 19 г. 
кои од испитаниците побарале здравствени услуги поврзани со СРЗ во 2019 г. 

Во однос на осигуренички на возраст од 20 до 49 г., кај 10 % од специјалистите 
не е побарана ниту една здравствена услуга за СРЗ, кај 63 % се работи за 
инцидентни случаи (до 50 осигуренички), додека кај останатите 27 % од 
специјалистите годишно над 50 осигуренички побарале ваков тип услуги.

Барање здравствени 
услуги за СРЗ од страна
на осигурени лица

0

1-10

11-30

30-100

9  Во прегледите за самопроценка на број на дадени услуги, како вкупен број на семејни лекари кои дале валиден одговор е земен 127, 
бидејќи само тие работеле како специјалисти по семејна медицина во 2019 г. Како година за анализа е земена 2019, бидејќи 2020 
година не е репрезентативна поради изменетата структура на здравствени услуги на примарно ниво, како резултат на пандемијата 
на корона-вирусот.
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Сличен тренд има и состојбата со број на осигуреници од машки пол кои 
побарале услуги поврзани со сексуалното и репродуктивното здравје 
(сексуално преносливи инфекции, советување за сексуалност, семејно 
планирање и контрацепција, карцином на простата итн.) во 2019 г., прикажана 
во следниот графикон. Кај 15 % од лекарите не е побарана ниту една  
здравствена услуга за СРЗ од страна на мажите, кај 71 % се работи за  
инцидентни случаи (до 50 осигуреници), додека кај останатите 14 % од 
специјалистите над 50 осигуреници побарале ваков тип услуги во 2019 година.

Графикон 9: Самопроценка на број на осигуреници од машки пол кои од 
испитаниците побарале здравствени услуги поврзани со СРЗ во 2019 г. 

Графикон 8: Самопроценка на број на осигуренички на возраст од 20 до 49 г. 
кои од испитаниците побарале здравствени услуги поврзани со СРЗ во 2019 г. 
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Податоците за дадените здравствени услуги за СРЗ се во иста насока со 
состојбата во однос на компетенциите, условите со опрема и простор и 
барањата на осигурениците. Над 95 % од семејните лекари во 2019 година 
не дале ниту една услуга поврзана со вагинален преглед, само 6 доктори 
направиле вагинален преглед, 4 зеле вагинален брис, а 5 зеле брис за ПАП-
тест. Спротивно на овие услуги, само 5 доктори не дале услуги поврзани со 
превенција на рак на дојка. Од останатите услуги најмногу се во групата со 
дадени од 1 до 30 услуги, потоа е групата на услуги од 31 до 100, додека многу 
мал број доктори дале над 100 услуги во текот на годината.

Tабела 17: Самопроценка на бројот на дадени услуги од страна на лекарите 
во текот на 2019 г.  

Давање здравствени 
услуги за СРЗ – проценка 
на бројот на дадени 
здравствени услуги

Број на дадени услуги 0 1-30 31-100 >100 Вкупно*

Вагинален преглед 121 6 0 0 127

Земање вагинален брис 123 4 0 0 127

Советување и преглед поврзани со сексуално 
преносливи инфекции и ХИВ кај жени и мажи 26 86 11 4 127

Преглед на бремени жени, без разлика дали е 
поврзан или не е поврзан со бременоста 40 68 14 5 127

Изведување брз тест за проверка на 
урина кај бремени жени 68 43 11 5 127

Скрининг и превенција на гестациски дијабетес 
мелитус, вклучувајќи и советување за исхрана, 

физичка активност во бременост итн.
24 81 14 8 127S

Советување поврзано со сексуални 
проблеми кај жени и мажи 25 72 22 8 127

Советување и преглед поврзани со семејно 
планирање и употреба на контрацепција 

кај жени и мажи
29 76 14 8 127

Препишување/ординирање на контрацепција 
(орална контрацепција, кондоми...) 

кај жени и мажи
48 66 8 5 127

Советување и преглед поврзани со неплодност 
кај жени и мажи 35 74 13 5 127

Советување и преглед поврзани со ПМС и 
менструално здравје 21 78 23 5 127
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Графикон 10: Проценка на бројот на дадени услуги од страна на вашата 
установа во текот на 2019 година

* Земени се предвид само оние лекари кои во 2019 г. работеле како специјалисти по семејна медицина во ПЗЗ

Број на дадени услуги 0 1-30 31-100 >100 Вкупно*

 
Советување поврзано со промени на 

грлото на матката 57 60 8 2 127

Земање брис за ПАП-тест 122 4 1 0 127

Советување поврзано со родово базирано 
насилство кај жени и мажи 32 81 11 3 127

Советување поврзано со превенција 
на рак на дојка 7 62 44 14 127

Едукација за самопреглед на дојка 5 61 44 17 127

Советување поврзано со превенција на 
рак на простата 17 67 30 13 127

Советување поврзано со менопауза 14 79 33 10 127

Во анкетата, на дополнителното прашање кои други услуги од СРЗ (покрај 
претходно дефинираните) ги дале лекарите во текот на 2019, само мал број 
навеле такви услуги, и тоа: брис од уретра кај мажи и жени, брис од гланс; 
ехосонографски прегледи кај трудници, жени во менопауза и млади лица и 
совет за хигиена на гениталии.  
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На прашањето за пречките во давањето услуги за СРЗ, докторите на прво 
место го наведуват недостигот на опрема и материјали во ординациите, на 
второ место недостигот на протоколи за реализација на услугите, додека на 
трето место е недоволната мотивација кај лекарите. Голем број од докторите 
(над 75 %) како пречка го наведуваат и нискиот степен на свесност за овие 
услуги кај населението, додека за околу 50 % пречка претставува и недостигот 
на вештини на семејните лекари. Околу 22 % од докторите сметаат дека нема 
пречки за давање услуги за СРЗ.

На дополнителното отворено прашање да се наведат други пречки во 
давањето услуги од СРЗ, само мал број доктори (11) одговориле и како пречки 
го навеле следното: преоптовареност со административна работа (4); односот 
на државата и институциите кон специјалистите по семејна медицина (4); 
недоволна практична работа; недостиг на време/голем број на пациенти и 
ограничувања во препишувањето на терапија на рецепт на товар на Фондот. 

Пречки во давањето 
услуги за СРЗ

ДА НЕ Вкупно

Недостиг на соодветна опрема и материјали во ординациите 126 7 133

Недостиг на протоколи за реализирање на услугите на 
примарно ниво 122 11 133

Недоволна мотивација кај лекарите за 
реализирање на услугите 114 19 133

Низок степен на свесност за потребата од услуги
кај целното население 101 32 133

Недостиг на вештини на семејните лекари 65 68 133

Несоодветна пристапност за лица со тешкотии во движењето 29 104 133

Нема пречки за давање услуги за СРЗ 29 104 133
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Студија на случај бр. 1

Датум и локација на посета и интервјуа – 2.6.2021 г. – Македонски Брод

Истражувачки тим – претставници од Министерството за здравство, Центар 
за семејна медицина и ХЕРА

Наоди за Македонски Брод – Здравствениот дом во Македонски Брод 
има еднаш неделно, секој петок, присутен гинеколог кој доаѓа со цело 
работно време. Во Македонски Брод има двајца семејни лекари кои се во 
Здравствениот дом, но едниот од нив во периодов се сели во нов приватен 
простор. Едниот од нив има вработена докторка, која работи 1 година. Самиот 
Здравствен дом нема лифт, гинеколошките ординации и простории од старото 
родилиште се на вториот кат. Има слободен простор што би можеле да го 
отстапат за користење. Ординацијата на гинекологот е со стар гинеколошки 
стол (не е хидрауличен). На 20 км е Пласница и тие заедно со останатите 
села (Црешнево, 50 км оддалечено), кои се планински, користат услуги во 
Здравствениот дом. За породувања се оди во Кичево, кое е на 30 км (но 
таму нема анестезиолог) и во Прилеп, на 40 км (за царски рез). Во регионот 
нема невладина организација. Во моментов Здравствениот дом има пратено 
на специјализација по гинекологија еден доктор (3-та година е, има уште  
2 години до крај). Докторката од с. Пласница е моментално на доедукација и 
е заинтересирана да учествува во проектот. Во Македонски Брод се лекуваат 
и лица со попреченост сместени во Манастирец.

Студија на случај бр. 2

Датум и локација на посета и интервјуа – 3.6.2021 г. – Кратово и Крива Паланка

Истражувачки тим – претставници од Министерството за здравство, Центар 
за семејна медицина и ХЕРА

Наоди за Кратово – Во Здравствениот дом има гинеколог концесионер, кој 
е 2 години пред пензија. Ординациите и просторот што би ги отстапиле за 
користење е на вториот кат. Има стари, нехидраулични столови. Лифт има, 
но не работи 20 години. Кратово има 5-6.000 жители, а заедно со селата има 
околу 12.000 жители. Населението е старо. Годишно има 10-тина породувања. 
Породувања се вршат во Куманово, кое е на 56 км. Од Кратово во моментов 
има 2 семејни лекари на доедукација. Најблизок центар е Куманово. Основен 
проблем е што нема доктори кои би биле заинтересирани да се вработат во 
Здравствен дом Кратово.

Студии на 
случај
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Наоди за Крива Паланка – Состанок со директорот на Здравствениот дом. Во 
Крива Паланка има 2 гинеколози кои работат со Фондот. Во родилиштето, кое 
е во склоп на Здравствениот дом, со нивна поддршка се вршат по 5-6 раѓања 
годишно, кога процесот на породување почнува природно. Здравствен дом 
Крива Паланка ја има сочувано гинекологијата како дејност. Сите останати 
раѓања се праќаат во Куманово, а оттаму многу често во Скопје. Директорот 
за 2020 г. имал планирано и добил специјализација за гинеколог за 
Здравствен дом Крива Паланка, но таа е стопирана поради ковид-состојбата 
и нема информација што ќе се случи со неа. Во Крива Паланка нема цитолог, 
брисевите за ПАП-тестовите се праќаат во Куманово во „Цитолаб“. Има 
слободен простор кој може да се отстапи, има постаро ехо, ЦТГ и колпоскоп. 
Гинеколошките столови се стари, не се хидраулични. Има 1 сестра акушерка 
вработена во Здравствениот дом. Генерално, и тука нема доктори кои се 
заинтересирани за вработување во Здравствениот дом Крива Паланка. 
Повеќе би оделе на платена приватна специјализација без обврски да работат 
во јавното здравство. Во Здравствениот дом има 4 матични доктори, кои се 
концесионери (еден од нив, кој е семеен лекар, е заинтересиран да учествува 
во проектот). Докторот е заинтересиран за соработка и ќе се вклучи во 
процесот на пилотирање.

Студија на случај бр. 4 и 5

Датум и локација на посета и интервјуа – 4.6.2021 г. – Радовиш и Штип

Истражувачки тим – претставници од Министерството за здравство, Центар 
за семејна медицина и ХЕРА

Наоди за Радовиш – Состанок со директорката на Здравствениот дом 
(ЗД). Општината има годишно околу 300 раѓања. Во Здравствениот дом во 
Радовиш има 1 матичен гинеколог (пред пензија) и дополнително има уште 1 
матичен гинеколог во Радовиш, кој е во друг простор. Од Радовиш на приватна 
специјализација има 1 гинеколог (кој има татко општ лекар), но тешко дека ќе 
остане да работи во Радовиш по завршувањето. Здравствениот дом има и 
родилиште, кое може да се случи да има 1 раѓање годишно (во случај кога е 
повеќеротка и процесот природно започнал). Инаку, за породување девојките 
и жените патуваат во Штип и Струмица, како најблиски родилишта (30 км). 
Директорката би отстапила просторија во Здравствениот дом за потребите 
на проектот – гинекологија и родилиште; просторот што може да го дадат на 
користење е на 2 кат, а во ЗД нема лифт. Има 2 гинеколошки столови кои 
се стари, не се хидраулични. Во ЗД има 6 патронажни сестри. Радовиш има 
21 доктор. Има ромско население, кое е комплетно покриено со здравствено 
осигурување. Има организација за лица со попреченост (РЦПЛИП „Порака“, 
кои имаат и Дневен центар). Општина Радовиш и Општина Конче имаат 
околу 30.000 жители. Во Здравствениот дом Конче има еден матичен лекар 
концесионер. 

Препорака: доколку има можност, да се обезбедат и прават брзи тестови за 
СПИ. Нема лабараторија во Радовиш, СПИ-тестови се праќаат во Штип и се 
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чека по една недела за резултат. Брисевите за ПАП-тестови се праќаат во 
„Хистолаб“. 

Од разговорот и посетата на семеен лекар во Радовиш, добивме информација 
и препорака за унапредување на евиденцијата на услугите за СРЗ во 
електронскиот систем. Беше споделено дека во моментов, доколку дојде 
пациент/ка за терапија и потоа сака услуги за СРЗ, нема можност како да 
се евидентираат во системот. Дали може да се стават во Друго? Или како 
Дополнителни услуги? Инаку, докторката изрази отворена желба и можност 
за соработка. Иако е надвор од Здравствениот дом, нејзината ординација е 
блиску и би можела да користи опремена просторија за СРЗ услуги во ЗД.

Наоди за Штип – Состанок со директорката на Здравствениот дом Штип. 
Во ЗД Штип има 2 матични гинеколози и дополнително во Штип има уште 
2 матични гинеколози. Освен нив, во Штип како гинеколог работи и доктор 
кој е специјализиран за плодност и неплодност. Брисевите за ПАП-тестовите 
кои се земаат се праќаат во Скопје и во Куманово. Здравствениот дом 
е пристапен и има лифт, но нема простор кој би можел да се отстапи за 
потребите на проектот. Има можност за користење на одличен простор, кој 
се наоѓа во стариот Здравствен дом. Тој е пристапен, на приземје се сите 
ординации и простории, со одлична локација и обезбеден засебен влез кој 
што дава можност за приватност и доверливост. Во истиот објект се сместени 
и просториите на Ромските здравствени медијатори. Во Штип има НВОа кои 
работат и со лица со попреченост и со Роми. На состанокот со двајца семејни 
лекари беше поздравена иницијативата и проектот. Споделено беше дека има 
3 семејни лекари кои би се вклучиле, а треба да се провери дополнително со 
останатите. Во родилиштето, во Клиничката болница Штип работи гинеколог. 
Има и млади специјализанти по гинекологија, кои работат во болницата.

Студија на случај бр.6

Датум и локација на посета и интервјуа – 7.6.2021 г. – Ресен

Истражувачки тим – претставници од Министерството за здравство и ХЕРА

Наоди за Ресен: – На средбата директорката на Здравствениот дом Ресен 
изрази отворена поддршка за соработка и понуди простории за користење 
за потребите на проектот. Во Здравствениот дом има 6 патронажни сестри, 
3 матични лекари (1 педијатар и 2 општи лекари). Дополнително има 
семејна докторка која е и гинеколог и која изрази желба за соработка.  
Во Ресен и околината има просечно по 100 раѓања годишно. Од мапирањето  
и поддршката што ја обезбедуваат мобилните патронажни тимови (2 патро-
нажни  сестри, 2 болничари и 1 социјален работник) има регистрирано повеќе 
од 60 лица со попреченост. Мобилните тимови се исто така проект кој е 
започнат да се спроведува од 2018/2019 г. и за кој директорката обезбедува 
континуитет и систематизација. Инфраструктурно – Здравствениот дом нема 
лифт, а има гинеколошки столови кои не се хидраулични.
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Дополнително, уште една ординација со лекар специјалист педијатар и  
семејна медицина и уште еден лекар кој е на едукација по семејна 
медицина, исто така изразија поддршка и желба за соработка на проектот. 
Ординацијата која е надвор од Здравствениот дом е опремена и пристапна и 
за лица со попреченост (се наоѓа на приземје). Во склоп на просториите има и 
лабораторија, која е со концесија преку Фондот.

Студија на случај бр.7

Датум и локација на посета и интервјуа – 8.6.2021 г. – Крушево

Истражувачки тим – претставници од Министерството за здравство, Центар 
за семејна медицина и ХЕРА

Наоди за Крушево:  На состанокот директорката на Здравствениот дом истакна 
дека „идејата е премногу добра, ќе има многу заинтересирани жени, но за жал, 
нема доктори“. Во Здравствениот дом доаѓа лекар гинеколог од болницата од 
Прилеп еднаш месечно. Крушево со околината (Бучин, Житоше...) има 9.660 
жители. Има околу 3.000 жени во репродуктивен период, кои за раѓање одат 
во Прилеп или Битола. Во 2021 г. имало 11 новородени деца, а во 2021 г. до 
спроведувањето на студијата има 20. Во Здравствениот дом има 4 патронажни 
сестри, една во село Житоше. Директорката вели дека има простор и ќе го 
обезбеди за проектот. Во Здравствениот дом има лифт кој функционира. 
Гинеколошките столови се без хидраулика. Има ехо и колпоскоп кои може да 
се користат. Во Крушево нема семејни лекари, но многу млади општи лекари 
има и во Кривогаштани и тие би можеле да се мотивираат за вклучување и 
специјализација по семејна медицина.
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ДИСКУСИЈА



41

Примарната здравствена заштита во Македонија се состои од сегмент 
организиран во јавни здравствени установи, т.е. здравствените домови низ 
земјата, како и сегмент организиран во приватни здравствени установи, т.е. 
ординациите на избраните, односно „матични“ лекари. Со оглед на нивната 
бројност и територијална распределба, матичните лекари се стожер на 
примарната здравствена заштита и најголемиот здравствен ресурс кој има 
потенцијал да обезбеди пристап до здравствена услуга за сите граѓани. 
Дејноста што ја вршат избраните лекари е организирана во три оперативни 
сегменти – општа медицина, гинекологија и стоматологија. За секоја од овие 
дејности постои мрежа на приватни здравствени установи, ординации, кои 
имаат склучено договори со Фондот за здравствено осигурување. 

Во дејноста општа медицина во 2020 година имало 996 приватни здравствени 
установи во мрежата, во кои работеле 1.484 избрани лекари. Ова укажува на 
фактот дека најголем дел од лекарите работат во самостојни ординации. Овој 
факт кореспондира со податоците од ова истражување, кое исто така покажа 
дека најголем дел (околу 60 %) од специјалистите по семејна медицина се во 
самостојни установи. Вкупно во Македонија има 314 лекари од ПЗЗ, кои се 
стекнале со звање специјалист по семејна медицина. Дополнително, уште 102 
лекари се запишани на специјализација/доедукација по семејна медицина, 
од кои 14 се од градовите вклучени во пилот-проектот (Демир Хисар, Крива 
Паланка, Пробиштип, Радовиш, Кратово, Ресен и Штип).

Семејни лекари има во осумте географски региони, но не се рамномерно 
распоредени. Имено, Источниот Регион има најголема застапеност на 
семејните лекари во вкупната бројка на лекари од општа пракса, додека во 
Североисточниот овој показател е повеќе од трипати понизок. Во повеќе 
градови со околината нема ниту еден лекар специјалист по семејна медицина, 
кој работи како избран лекар – Берово, Пехчево, Дебар, Демир Хисар,  
Кратово и Крушево. Од друга страна, пак, постојат градови во кои има 
задоволителен број семејни лекари, но нема или има релативно мал број 

Организациска 
структура

Пристапност  
(макрo-и микролокација)
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матични гинеколози (Брод, Делчево, Свети Николе, Прилеп). Токму во 
ваквите локации може во иднина позасилено да се развиваат капацитетите 
и праксата за давање услуги за СРЗ од страна на семејните лекари. Исто така, 
на специјализацијата по семејна медицина се запишани лекари од седум од 
овие региони.

Една шестина од семејните лекари се наоѓаат во село, а најголемиот дел  
од нив се оддалечени повеќе од 2 км од најблиската јавна здравствена 
установа. Една четвртина од семејните лекари работат во ординации  
со несоодветна пристапност за лица со тешкотии во движењето, при  
што кај оние од руралните средини овој проблем е почест.

Повеќе од половината семејни лекари сметаат дека нивната ординација не е 
единственото место во кое би давале здравствени услуги; тие се расположени 
за давање услуги и во домот на лица со тешкотии во движењето, во мобилна 
амбуланта, како и во други ЈЗУ и ПЗУ. Сепак, постојат одредени разлики 
помеѓу лекарите во градско и рурално подрачје. Имено, семејните лекари  
од руралните подрачја се значително порасположени да даваат услуги 
во домашни услови за лица со тешкотии во движењето или во мобилна 
амбуланта. Ова може да е резултат на повеќе  фактори – одредени рурални 
лекари прикрепуваат помал број осигуреници, па можат да одвојат  
повеќе време за посети во домот, но исто така, тоа може да е резултат  
на нивната поголема сензитивност за тоа што значи „далечина“ и  
потреба на лица  со попреченост. Во однос на давање услуги во друга ЈЗУ и  
ПЗУ, оваа разлика во ставовите не постои, што е разбирливо, бидејќи 
ординациите кои се наоѓаат во село во помала мера имаат други ЈЗУ и ПЗУ  
во близина.

Овие наоди може да се искористат при креирањето политики за поголема 
поврзаност и соработка меѓу семејните доктори и поврзаност меѓу ПЗУ од 
примарната здравствена заштита и ЈЗУ, со цел искористување на постоечките 
ресурси во простор, опрема и кадар за добивање на поквалитетна и  
подостапна здравствена услуга. 
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Националниот просек на жени во репродуктивна возраст (од 15 до 49 години), 
кои избрале специјалист по семејна медицина како свој матичен лекар е 375 
по лекар. Во споредба со просекот на жени кои избрале матичен лекар без 
специјалност или со друга специјалност (337), тоа е за околу 10 % повеќе. 
Овој процент, иако оди во добра насока, сепак не е доволен за да се донесе 
заклучок за предноста на семејните лекари при прикрепувањето на пациентки 
во однос на останатите лекари од општа пракса. Имено, умерено повисокиот 
просек може да се должи на утврдената нееднаква распределба на лекарите 
по региони, потоа на фактот дека во „останати матични лекари“ се вбројуваат 
и педијатрите, за кои се претпоставува дека природно би имало помалку 
прикрепени осигуренички во репродуктивна возраст итн. 
 
Во анализата вреди да се споредат следните два соодноса, пресметани на 
национално ниво:

Земајќи предвид дека овие два соодноса се скоро еднакви, може да се 
заклучи дека семејните лекари земаат скоро ист „дел од целната група“ 
(жени во репродуктивна возраст) како и останатите матични лекари. Логична 
претпоставка е дека ова е случај и за останатите осигуреници.
Заради понатамошно планирање на политиките во областа на човечките 
ресурси, неопходна е подетална анализа (мапирање) на распределбата на 
избраните лекари и осигурениците кои ги прикрепуваат по специјалност, по 
региони итн., која ќе се однесува на целата примарна здравствена заштита, а 
не само на семејните лекари.

Иако националниот просек на осигуренички на еден семеен лекар е 375, сепак, 
утврдени се големи разлики меѓу регионите, кои се движат во распон од 214 
во Крива Паланка до 483 во Гостивар. Се претпоставува дека овој степен на 
разлики се забележува и кога ќе се земат предвид и останатите прикрепени 
осигуреници кај семејните лекари, а не се очекува различна ситуација и на 

Осигуреници

= 23%

= 21%
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Катедрата по семејна медицина на Медицинскиот факултет во Скопје е 
формирана во 2010 година, кога се воведени и дополнителните модули за 
едукација по семејна медицина во форма на специјализација и доедукација, 
што им овозможуваат на лекарите да стекнат звање специјалист по 
семејна медицина. Бројката од 314 лекари кои го имаат стекнато ова звање 
претставува 21 % од вкупниот број матични лекари од општа пракса. Но по 
региони, разликата е во сооднос 1 : 2,4, односно во Североисточниот Регион 
(Куманово, Кратово, Крива Паланка) само 10 % од матичните лекари се 
специјалисти по семејна медицина, додека во Источниот (Берово, Делчево, 
Виница, Кочани, Штип и Пробиштип) – 33 %. Најголем дел од специјалистите 
по семејна медицина (повеќе од 90 %) звањето го стекнале преку доедукација 
во времетраење од 3 до 12 месеци, што е дозволено за лекари кои имаат 
поголем работен стаж и работно искуство како матични лекари. Ова води до 
фактот дека во претходните единаесет години од воведување на можноста 
за специјализација по семејна медицина, само 2-3 % од матичните лекари  
од општа пракса станале специјалисти по семејна медицина со полна 
специјализација во времетраење од три години. 

Доколку се анализираат податоците за стажот на специјалистите по семејна 
медицина како лекари во примарната здравствена заштита, се забележува 
дека најголем дел се со стаж помеѓу 11 и 21 година, a возрасната распределба 
е рамномерна во тој распон (земена е предвид логичната претпоставка дека 
лекарите започнуваат со работа во ПЗЗ на приближно иста возраст). Стажот 
што го имаат како специјалисти по семејна медицина се движи во најголема 

Компетенции

ниво на сите матични лекари. Ова ги одразува огромните меѓусебни разлики 
во оптовареноста на матичните лекари, вклучително и семејните лекари. 
Во однос на регионите кои се целна група на проектот – семејните лекари 
во Пробиштип, Македонски Брод, Делчево, Крива Паланка и Ресен имаат 
помалку, додека семејните лекари во Радовиш и Штип имаат прикрепено 
повеќе осигуренички во репродуктивен период од националниот просек.

Најголемиот дел од семејните лекари (96 %) се изјасниле дека имаат осигуре-
ници со попреченост, при што кај 70 % од нив бројката се движи до 10. Сепак, 
останува фактот дека не постои систематска евиденција и следење кај 
матичните лекари на бројот на лицата со попреченост и типот на попреченост. 
Во рамки на анкетата ова резултираше со голем број невалидни одговори 
дадени од страна на семејните лекари.
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мера до 10 години, што кореспондира со времето на отворање на Катедрата. 
Сепак, се забележува значајно намалување на лекарите кои завршиле 
специјализација по семејна медицина и работат во ПЗУ од ПЗЗ во последните 
3-4 години.

Во рамките на ова истражување беше спроведена и проценка на сопственото 
чувство на семејните лекари за нивото на компетенции, кои ги имаат за 
реализирање на одредени услуги поврзани со СРЗ. Иако субјективен, овој 
показател укажува на одредени законитости. Имено, забележано е дека 
услугите што имаат компонента на советување и едукација се оценети подобро 
од услугите кои значат реализација на одредена интервенција. Највисоко се 
оценети услугите поврзани со советување и едукација за превенција на рак 
на дојка и простата; нешто послабо, но сепак сосем солидно над просекот 
се оценети останатите видови советувања (СПИ и ХИВ, сексуални проблеми, 
семејно планирање и употреба на контрацепција, ПМС и менструално здравје, 
родово базирано насилство и менопауза), но и одредени здравствени услуги 
кај бремени жени (брз тест за урина и превенција на гестациски дијабетес 
мелитус). Најслаба оценка на скалата на компетентност семејните лекари 
дале за здравствените услуги што се поврзани со гинеколошки/вагинален 
преглед, вклучително и земање брисеви и ПАП-тест. Ова може да е резултат и 
на тоа што најголемиот број на семејни лекари имаат завршено доедукација 
од 3 до 12 месеци, наместо полна специјализација, па времето кое во тек на 
доедукацијата се посветило на практична работа било недоволно. Значаен 
податок е што повеќе од половината од испитаните семејни лекари се 
чувствуваат спремни (дале оценка 4 и 5) за советување и преглед поврзани 
со семејно планирање и ординирање на контрацепција. Се очекува оваа 
состојба да биде и уште поповолна по усвојувањето на Упатството за семејно 
планирање, процес кој е во завршна фаза. Слична е и состојбата со услугите 
што опфаќаат советување поврзано со родово базирано насилство кај жени 
и мажи.  

Слична законитост следи и самооценката за исполнување на условите  
за простор и опрема за давање на горенаведените услуги. Ова може да 
се поврзе и со фактот дека, доколку не е исполнет условот за простор  
и опрема, лекарите немаат можности за развивање на своите компе-
тенции и на соодветна пракса. Овде може да се постави и прашањето 
зошто семејните лекари не инвестираат во опрема, со која би ги развивале  
своите компетенции и би го прошириле опсегот на услуги што ќе  
ги даваат. Една од причините за која може да се размислува во оваа насока 
е стравот од недоволен квалитет во давањето на услугата и чувството  
на одговорност кон пациентот, што е засилено со фактот дека речиси и 
не постојат протоколи и упатства приспособени за примарното ниво на 
грижа. Друга можна причина е и недостигот на финансиска мотивација 
за инвестирање во опрема и дополнителна обука, земајќи ги предвид 
утврдените слабости во начинот на плаќање на матичните лекари.

Во дискусијата за компетентноста на семејните лекари за реализација 
на услугите од нивна страна и степенот на упатување на повисоко ниво на 
здравствена заштита, вреди да се спомене и наодот даден од страна на СЗО, 
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во нивната анализа за состојбата со ПЗЗ во Македонија направена во 2018 
година. Таа укажува на тоа дека не постои разлика во степенот на упатување 
на секундарно и терциерно ниво помеѓу општите лекари и семејните лекари.

Во однос на локацијата, специјалистите по семејна медицина кои работат 
во рурално подрачје се чувствуваат покомпетентни во давањето  
здравствени услуги од дејноста на СРЗ. Ова е потврда на претпоставката  
дека поради оддалеченоста на здравствена установа од повисоко ниво, 
докторите кои работат во село во поголема мера ги задоволуваат потребите 
на пациентите генерално, со што стекнуваат поголема сигурност во својата 
пракса. Анкетата покажа дека 83 % од семејните лекари кои се дел од 
истражувањето работат во ординации во град, додека 17 % работат во село

Анкетата откри дека исклучително мал број жени во репродуктивен период и 
мажи бараат услуги поврзани со СРЗ од своите семејните лекари. Имено, кај 
најголем дел од семејните лекари се работи за инцидентни случаи – само кај 
30 % од семејните лекари во текот на 2019 година повеќе од 30 осигуренички 
на возраст од 12 до 19 години побарале услуга за СРЗ, кај 27 % од семејните 
лекари услуга за СРЗ побарале повеќе од 50 осигуренички на возраст од 20 до 
49 години, а кај 14 % од семејните лекари услуга за СРЗ побарале повеќе од 
50 мажи. Уште позначајно е дека околу 10 % од семејните лекари се изјасниле 
дека ниту една жена во репродуктивен период не побарала здравствена услуга 
за СРЗ, а таа бројка изнесува 15 % кога се работи за мажи.

Анализирано според видот на услугата, најголем дел од докторите во 2019 
година дале услуги од областа на превенција на рак на дојка, рак на простата 
и менопауза, а најмалку застапени се услугите при кои е потребен вагинален 
преглед. Овој наод е во корелација со проценката на лекарите за сопствените 
компетенции, како и капацитетите во однос на простор и опрема. Околу една 
четвртина од испитаните семејни лекари во 2019 година воопшто не дале 
услуги за советување за семејно планирање и родово базирано насилство, а 
кај околу 60 % бројката на дадени услуги од оваа област е до 30. Уште полоша 
е состојбата со препишувањето, односно ординирањето на контрацепција. 
Фактот што целна група на поголем дел од услугите за СРЗ се фактички здрави 
лица, сигурно би бил еден од факторите за нискиот степен на барање услуга. 
Од друга страна, пак, кај матичните лекари не постои пракса на проактивно 
повикување на прикрепените осигуреници, освен за услугите кои се влезени 
во целите за рано откривање на одредени заболувања, во кои не спаѓа ниту 
една услуга за СРЗ. 

Степен на реализирање 
на здравствени услуги 
за СРЗ
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Околу 80 % од семејните лекари се согласуваат дека има пречки за давање 
услуги за СРЗ од нивна страна. Притоа, постои голема „согласност“ меѓу 
нив дека главни пречки се недостигот на соодветна опрема и материјали, 
протоколи за реализација на услугите на примарно ниво, недостигот на 
мотивација кај лекарите за реализирање на услугите, како и нискиот степен 
на свесност за потребата од вакви здравствени услуги кај целното население. 
Токму во таа насока се и предлозите за надминување на пречките, дадени 
од страна на специјалистите по семејна медицина во рамки на анкетата. 
Тие го ставаат акцентот на едукација за лекарите, донесувањето соодветни 
протоколи, финансиската стимулација за давање услуги за СРЗ и едукацијата 
на населението.

Во периодот од десет години, колку што постои дополнителна едукација и 
специјализација по семејна медицина во Македонија, создадена е база од 
лекари кои се имаат стекнато со звање специјалист по семејна медицина и 
кои работат како матични лекари на примарно ниво на здравствена заштита. 
Во моментов тоа се 21 % од вкупниот број матични (избрани) лекари, при што 
најголемиот дел од нив звањето го имаат стекнато со доедукација од 6-12 
месеци. Забележан е тренд на намалување на лекарите кои се стекнуваат со 
ова звање во последните 3-4 години. 

Организирани во најголема мера во самостојни приватни здравствени 
установи, односно ординации од примарна здравствена заштита, семејните 
лекари се застапени во сите географски региони во државата, но не се 
рамномерно распоредени. Во два здравствени региона во државата (Крушево 
и Демир Хисар) нема ниту семеен лекар ниту гинеколог. Сепак, постојат 
региони (на пример, Македонски Брод, Делчево, Свети Николе, Прилеп) со мал 
број гинеколози, а доволен број семејни лекари, коишто би можеле поактивно 
да се вклучат во дополнително развивање на компетенциите и давање на 
одредени услуги за сексуално и репродуктивно здравје.

Пречки во давањето 
услуги за СРЗ

Заклучок
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Една шестина од семејните лекари се наоѓаат во село, а најголемиот дел од 
нив се оддалечени повеќе од 2 км од најблиската јавна здравствена установа. 
Една четвртина од семејните лекари работат во ординации со несоодветна 
пристапност за лица со тешкотии во движењето, при што кај лекарите од 
руралните средини овој проблем е почест. 

Повеќе од половината семејни лекари сметаат дека нивната ординација не е 
единственото место каде што би можеле да даваат здравствени услуги. Тие се 
расположени за давање услуги и во домот на лица со тешкотии во движењето, 
во мобилна амбуланта, како и во други ЈЗУ и ПЗУ.

Не постојат докази кои го поддржуваат заклучокот дека семејните лекари 
прикрепуваат повеќе пациенти во однос на останатите лекари од општа 
пракса. 

Најголемиот дел од семејните лекари се изјасниле дека имаат осигуреници со 
попреченост, но голем проблем е тоа што не постои систематска евиденција 
и следење кај матичните лекари на бројот на лицата со попреченост и видот 
на попреченост.

Меѓу различни региони во државата постојат огромни меѓусебни разлики во 
оптовареноста на матичните лекари, вклучувајќи ги тука и семејните лекари.
Исклучително мал дел од жените во репродуктивен период и мажите бараат 
услуги поврзани со СРЗ од страна на семејните лекари. Од услугите кои биле 
дадени во 2019 година, најголем дел се од областа на превенција на рак на 
дојка, рак на простата и менопауза, а најмалку застапени се услугите во кои 
е потребен вагинален преглед. Овој наод е во корелација со проценката на 
лекарите за сопствените компетенции, како и капацитетите во поглед на 
простор и опрема. 

Проценките укажуваат на сосема солидна спремност на семејните лекари 
за давање услуги, кои во основа претставуваат одреден вид на советување 
(превенција на рак на дојка и простата, семејно планирање, родово базирано 
насилство, СПИ, сексуални проблеми, менопауза, ПМС и менструално здравје). 
Од услугите за бремени жени беа испитувани само две базични услуги – 
скрининг и превенција за гестациски дијабетес мелитус и проверка на урина 
кај бремени жени, за кои семејните лекари исто така искажале релативно 
добра спемност. Послаба е сигурноста во сопствените компетенции кога 
се работи за ординирање терапија (контрацепција) и за неплодност, а 
најниска е спремноста за она што значи медицинска интервенција, односно 
услуги кои се поврзани со вагинален преглед (земање брис за ПАП-тест, 
советување поврзано со рак на грло на матка, земање друг вагинален брис). 
Сепак, генерално земено, чувството за нивото на компетенции не резултира 
во поголема реализација на услугите на примарно ниво и помал степен на 
упатување од страна на семејните лекари во однос на останатите лекари од 
општа пракса. 
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Специјалистите по семејна медицина кои работат во село се чувствуваат 
покомпетентни во давањето на здравствени услуги од дејноста на СРЗ, 
споредено со колегите чии ординации се сместени во град. 

Постои голема „согласност“ меѓу семејните лекари дека главни пречки 
за давање услуги за СРЗ се недостигот на соодветна опрема и материјали,  
како и немањето протоколи за реализација на услугите на примарно ниво, 
недостигот на мотивација кај лекарите за реализирање на услугите, но и 
нискиот степен на свесност за потребата од вакви здравствени услуги кај 
целното население.
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Здравствен
регион 

Географски 
регион

Број на 
семејни 
лекари 

(состојба 
јуни 2021)

Број на 
жени на 
возраст 

15 – 49 г. 
(состојба 

на 
31.12.2016)

Осигуренички 
на 

12 – 14 г., 
прикрепени

 кај семејните

Осигуренички 
на 12 – 14 г., 
прикрепени 

кај семејните

Сооднос 
осигуре-

нички 
наспроти 
жители 
жени на

 15 – 49 г.

Жени на 
15 – 49 г. 
на еден 
семеен 
лекар 

Семејни 
лекари 

на 1.000 
жени 

на 15 – 
49 г.

Осигуре 
нички 

на 
15 – 49 

г. 
на еден
 семеен 
лекар

Свети 
Николе Вардарски 4 3.952 43 963 24,4% 988 1,01 241

Скопје Скопски 116 152.469 3316 46.360 30,4% 1.314 0,76 400
Струга Југозападен 4 19.111 188 1.447 7,6% 4.778 0,21 362

Струмица Југоисточен 10 22.485 192 3.893 17,3% 2.249 0,44 389
Тетово Полошки 29 54.505 1136 11.914 21,9% 1.879 0,53 411
Штип Источен 8 12.461 75 3.259 26,2% 1.558 0,64 407

Вкупно 314 512.572 7527 117.785 23% 1.632 0,67 375

Охрид Југозападен 7 13.272 57 1.938 14,6 % 1.896 0,53 277

Прилог 1

Здравствен
регион 

Географски 
регион

Број на 
семејни 
лекари 

(состојба 
јуни 2021)

Број на 
жени на 
возраст 

15 – 49 г. 
(состојба 

на 
31.12.2016)

Осигуренички 
на 

12 – 14 г., 
прикрепени

 кај семејните

Осигуренички 
на 12 – 14 г., 
прикрепени 

кај семејните

Сооднос 
осигуре-

нички 
наспроти 
жители 
жени на

 15 – 49 г.

Жени на 
15 – 49 г. 
на еден 
семеен 
лекар 

Семејни 
лекари 

на 1.000 
жени 

на 15 – 
49 г.

Осигуре 
нички 

на 
15 – 49 

г. 
на еден
 семеен 
лекар

Берово Источен 0 2.887
Битола Пелагониски 11 23.506 144 4.045 17,2 % 2.137 0,47 368

Брод Југозападен 3 2.630 78 826 31,4 % 877 1,14 275
Валандово Југоисточен 3 3.354 31 1.364 39,5 % 1.151 0,87 455

Велес Вардарски 4 14.900 148 1.040 7 % 3.725 0,27 206
Виница Источен 9 4.783 90 2.127 44,5 % 531 1,88 236

Гевгелија Југоисточен 6 7.087 59 1.870 26,4 % 1.181 0,85 312
Гостивар Полошки 19 33.994 520 9.174 27 % 1.789 0,56 483

Дебар Југозападен 0 7.829
Делчево Источен 7 6.537 100 2.021 30,9 % 934 1,07 289

Демир Хисар Пелагониски 0 1.709
Кавадарци Вардарски 10 10.762 221 3.463 32,2 % 1.076 0,93 346

Кичево Југозападен 10 15.557 200 4.300 27,6 % 1.556 0,64 430
Кочани Источен 15 11.173 201 4.406 39,4 % 745 1,34 294
Кратово Североисточен 0 2.002

Крива 
Паланка Североисточен 4 5.150 14 855 16,6 % 1.288 0,78 214

Крушево Пелагониски 0 2.087
Куманово Североисточен 9 36.321 115 2.894 8 % 4.036 0,25 322
Неготино Вардарски 3 5.453 105 1.252 23 % 1.818 0,55 417
Прилеп Пелагониски 16 21.739 386 5.899 27,1 % 1.359 0,74 369

Пробиштип Источен 1 3.313 15 258 7,8 % 3.313 0,30 258
Радовиш Југоисточен 4 7.806 55 1.543 19,8 % 1.952 0,51 386

Ресен Пелагониски 2 3.638 38 674 18,5 % 1.819 0,55 337
Охрид Југозападен 7 13.272 57 1.938 14,6 % 1.896 0,53 277
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Прилог 1Прилог 2

Здравствен
регион 

Географски 
регион

Број на матични 
гинеколози (состојба 

септ. 2021)

Жени 15 – 49 г. на еден матичен 
гинеколог 

Матични гинеколози на 1.000 жени 
15 – 49 г.

Радовиш Југоисточен 2 3.903 0,26
Ресен Пелагониски 1 3.638 0,27
Свети 

Николе Вардарски 1 3.952 0,25

Скопје Скопски 58 2.629 0,38
Струга Југозападен 7 2.730 0,37

Струмица Југоисточен 5 4.497 0,22
Тетово Полошки 8 6.813 0,15
Штип Источен 6 2.077 0,48

Вкупно 157 3.340 0,30

Охрид Југозападен 5 2.654 0,38

Здравствен
регион 

Географски 
регион

Број на матични 
гинеколози (состојба 

септ. 2021)

Жени 15 – 49 г. на еден матичен 
гинеколог 

Матични гинеколози на 1.000 жени 
15 – 49 г.

Берово Источен 2 1.444 0,69
Битола Пелагониски 8 2.938 0,34

Брод Југозападен 0 0
Валандово Југоисточен 1 3.454 0,29

Велес Вардарски 6 2.483 0,40
Виница Источен 2 2.932 0,42

Гевгелија Југоисточен 2 3.544 0,28
Гостивар Полошки 5 6.799 0,15

Дебар Југозападен 2 3.915 0,26
Делчево Источен 2 3.269 0,31

Демир Хисар Пелагониски 0 0
Кавадарци Вардарски 5 2.152 0,46

Кичево Југозападен 6 2.593 0,39
Кочани Источен 4 2.793 0,36
Кратово Североисточен 1 2.002 О,50

Крива 
Паланка Североисточен 2 2.575 0,39

Крушево Пелагониски 0
Куманово Североисточен 8 4.540 0,22
Неготино Вардарски 2 2.727 0,37
Прилеп Пелагониски 5 4.348 0,23

Пробиштип Источен 1 3.313 0,30
Охрид Југозападен 5 2.654 0,38
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Прилог 3 - Анкета

Мапирање на лекари од примарна пракса – специјалисти по 
семејна медицина 

Информирана согласност (да се прочита и означи пред да се продолжи со 
прашањата)

Вие сте поканети да учествувате во анкетата. Пред да одлучите дали ќе 
учествувате, важно е да разберете зошто се прави анкетата.

Целта на анкетата е да се изврши мапирање на семејните лекари кои работат 
во примарната здравствена заштита во Македонија, кое ќе опфати и проценка 
на капацитетите во поглед на простор, опрема и кадар, со посебен осврт на 
капацитетите и потенцијалот за давање услуги од областа на сексуалното 
и репродуктивното здравје. Резултатите од анкетата ќе бидат употребени 
за изработка на национален план за вклучување на семејните лекари во 
нудењето услуги за сексуалното и репродуктивното здравје.  

Информациите од оваа електронска анкета, кои ќе се соберат во текот 
на истражувањето, ќе се чуваат строго доверливо и ќе бидат достапни 
само за членовите на истражувачкиот тим. Вие нема да можете да бидете 
идентификувани во какви било извештаи или публикации, освен ако не дадете 
јасна согласност за тоа.

Собраните прашалници ќе бидат подложени на статистичка анализа. 
Резултатите од анализата ќе се користат за да се извлечат заклучоци  
и препораки од ова истражување, како и да се насочат следни квалита- 
тивни истражувања. Обработените резултати, во форма на публикација, 
ќе бидат споделени со сите информатори по нивната обработка. Поради 
природата на истражувањето, резултатите може да бидат објавени во 
рецензирано списание.

Повеќе информации околу анкетата и истражувањето може да добиете 
од Здружението на лекари по семејна медицина, на следниов мејл:  
contact@semejnamedicina.mednet.mk 

Одлуката дали да учествувате во истражувањето е лично Ваша. Доколку 
решите да учествувате во истражувањето и да ја пополните анкетава, Ве 
молиме означете ги следниве полиња:

• Ги разбирам целите на оваа анкета.
• Разбирам дека учеството во истражувањето е доброволно. 
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Анкета бр.    

Датум на пополнување на анкетата*   

Назив на ПЗУ*      

Име на лекар*       

Имејл*        

(во прашањата со повеќе избори се одбира еден од нив, освен во случај кога до 
прашањето е назначено дека се можни повеќе избори; одговорот на прашањата 
означени со * е задолжителен)

Мапирање на простор, кадар и опрема

Макро- и микролокација

1. Во кој град/општина/населено место се наоѓа Вашата ординација?*  
   
        

2. Колкаво е растојанието од Вашата ординација до најблиската јавна 
здравствена установа (здравствен дом, здравствена станица, општа 
болница...)*: 

• 0 – 500 м
• 500 м – 2.000 м
• Повеќе од 2.000 м 

3. Која е најблиската јавна здравствена установа до Вашата ординација?*  
          

4. Вашата ординација* 

• Се наоѓа на приземје и има непречена пристапност за лица со 
тешкотии во движењето (лица со физичка попреченост, бремени жени, 
изнемоштени лица, лица со скршеници итн.)

• Се наоѓа на приземје, но пристапноста за лица со тешкотии во движењето 
е отежната

• Се наоѓа на кат, но има пристап со лифт
• Се наоѓа на кат, но нема пристап со лифт
• Друго 

 

• Разбирам дека моите податоци нема да бидат споделени со лица надвор 
од проектот.

• Разбирам и се согласувам моите одговори да бидат статистички обработени 
и користени во публикации, извештаи, на веб-страници, како дел од 
истражувањето. 
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Опрема 

5. Вашата ординација поседува*: 

• апарат за крвен притисок
• EКГ
• стерилизатор 
• стол за гинеколошки преглед
• инхалатор
• стетоскоп
• отоскоп
• риноскоп
• офталмоскоп
• пулсоксиметар
• невролошко чекаче 

6. Вашата ординација поседува друга опрема која не е наведена претходно 
(наведете ја): 
 
 
 
Кадар 

7. Во Вашата ординација работат* 

• еден избран лекар со специјалност семејна медицина
• двајца избрани лекари со специјалност семејна медицина
• еден избран лекар со специјалност семејна медицина и уште еден избран 

лекар од друга специјалност 
• повеќе избрани лекари 

8. Колку траеше Вашата специјализација/доедукација по семејна 
медицина?* 

• 3 месеци
• 6 месеци
• 9 месеци
• 12 месеци
• 36 месеци 

9. Колкав е Вашиот работен стаж како лекар во примарната здравствена 
заштита (наведете години)?*  
 
 

10. Од тој стаж, колку години сте специјалист по семејна медицина (години)?* 
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Давање услуги 

11. Колку вкупно осигуреници имате прикрепено?* (може да наведете и 
приближна бројка) 
 
 

12. Проценка на број на осигуренички во репродуктивна возраст (12 – 49 г.) 
кои ги имате прикрепено*: 

• 0 – 200
• 200 – 300
• 300 – 400
• 400 – 500
• повеќе од 500 

13. Доколку знаете точна или приближна бројка, Ве молиме наведете ја.  
 
 

14. Колку осигуренички ЖЕНИ со попреченост имате прикрепено?* (може да 
наведете и приближна бројка) 
 
 

15. Колку осигуреници МАЖИ со попреченост имате прикрепено?* (може да 
наведете и приближна бројка) 
 
 

16. Проценка на број на осигуренички на возраст од 12 до 19 г. кои од Вас 
побарале услуги поврзани со сексуално и репродуктивно здравје – СРЗ во 
2019 г. (семејно планирање и контрацепција, советување за сексуалност, 
сексуално преносливи инфекции, карцином на репродуктивни органи/
дојки, антенатална грижа итн.)* 

• 0
• 1 – 10
• 11 – 30
• 30 – 100
• повеќе од 100
• во 2019 година не сум бил избран семеен лекар 

17. Доколку знаете точна или приближна бројка, Ве молиме наведете ја.
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18. Проценка на број на осигуренички на возраст од 20 до 49 г. кои од Вас 
побарале услуги поврзани со сексуално и репродуктивно здравје – СРЗ во 
2019 г. (семејно планирање и контрацепција, советување за сексуалност, 
сексуално преносливи инфекции, карцином на репродуктивни органи/
дојки, антенатална грижа итн.)* 

• 0
• 1 – 50
• 51 – 100
• 101 – 200
• 201 – 300
• повеќе од 300
• во 2019 година не сум бил избран семеен лекар 

19. Доколку знаете точна или приближна бројка, Ве молиме наведете ја. 
 
 

20. Проценка на број на осигуреници од машки пол кои побарале услуги 
поврзани со сексуално и репродуктивно здравје – СРЗ во 2019 г. 
(сексуално преносливи инфекции, советување за сексуалност, семејно 
планирање и контрацепција, карцином на простата итн.)* 

• 0
• 1 – 50
• 51 – 100
• 101 – 200
• 201 – 300
• повеќе од 300
• во 2019 година не сум бил избран семеен лекар 

21. Доколку знаете точна или приближна бројка, Ве молиме наведете ја. 
 
 

22. Колкав степен на компетенции сметате дека Вие како лекар имате за 
давање на следниве услуги поврзани со СРЗ? (означете со оценка од 1 до 
5, при што 1 е најниска, а 5 е највисока оценка)*  

1. Вагинален преглед
2. Земање вагинален брис
3. Советување и преглед поврзани со сексуално преносливи инфекции и ХИВ 
кај жени и мажи
4. Преглед на бремени жени, без разлика дали е поврзан или не е поврзан со 
бременоста
5. Изведување на брз тест за проверка на урина кај бремени жени
6. Скрининг и превенција на гестациски дијабетес мелитус, вклучувајќи и 
советување за исхрана, физичка активност во бременост итн.
7. Советување поврзано со сексуални проблеми кај жени и мажи
8. Советување и преглед поврзани со семејно планирање и употреба на 
контрацепција кај жени и мажи
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9. Препишување/ординирање на контрацепција (орална контрацепција, 
кондоми...) кај жени и мажи
10. Советување и преглед поврзани со неплодност кај жени и мажи
11. Советување и преглед поврзани со ПМС и менструално здравје
12. Советување поврзано со промени на грлото на матката
13. Земање брис за ПАП-тест
14. Советување поврзано со родово базирано насилство кај жени и мажи
15. Советување поврзано со превенција на рак на дојка
16. Едукација за самопреглед на дојка
17. Советување поврзано со превенција на рак на простата
18. Советување поврзано со менопауза 

23. Кои услуги поврзани со СРЗ сметате дека имате услови (простор и 
опрема) да ги дадете?*  

1. Вагинален преглед
ДА  НЕ  ДЕЛУМНО
2. Земање вагинален брис
ДА  НЕ  ДЕЛУМНО
3. Советување и преглед поврзани со сексуално преносливи инфекции и ХИВ 
кај жени и мажи
ДА  НЕ  ДЕЛУМНО
4. Преглед на бремени жени, без разлика дали е поврзан или не е поврзан со 
бременоста
ДА  НЕ  ДЕЛУМНО
5. Изведување на брз тест за проверка на урина кај бремени жени
ДА  НЕ  ДЕЛУМНО
6. Скрининг и превенција на гестациски дијабетес мелитус, вклучувајќи и 
советување за исхрана, физичка активност во бременост итн.
ДА  НЕ  ДЕЛУМНО
7. Советување поврзано со сексуални проблеми кај жени и мажи
ДА  НЕ  ДЕЛУМНО
8. Советување и преглед поврзани со семејно планирање и употреба на 
контрацепција кај жени и мажи
ДА  НЕ  ДЕЛУМНО
9. Препишување/ординирање на контрацепција (орална контрацепција, 
кондоми...) кај жени и мажи
ДА  НЕ  ДЕЛУМНО
10. Советување и преглед поврзани со неплодност кај жени и мажи
ДА  НЕ  ДЕЛУМНО
11. Советување и преглед поврзани со ПМС и менструално здравје
ДА  НЕ  ДЕЛУМНО
12. Советување поврзано со промени на грлото на матката
ДА  НЕ  ДЕЛУМНО
13. Земање брис за ПАП-тест
ДА  НЕ  ДЕЛУМНО
14. Советување поврзано со родово базирано насилство кај жени и мажи
ДА  НЕ  ДЕЛУМНО
15. Советување поврзано со превенција на рак на дојка
ДА  НЕ  ДЕЛУМНО
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16. Едукација за самопреглед на дојка
ДА  НЕ  ДЕЛУМНО
17. Советување поврзано со превенција на рак на простата
ДА  НЕ  ДЕЛУМНО
18. Советување поврзано со менопауза
ДА  НЕ  ДЕЛУМНО 

24. Назначете Ваша проценка за бројот на дадени услуги од страна на Вашата 
установа во текот на 2019 година, за секое од наведеното:  

1. Вагинален преглед  
• 0  • 1 – 30 • 31 – 100  • >100
2. Земање вагинален брис
• 0  • 1 – 30 • 31 – 100  • >100
3. Советување и преглед поврзани со сексуално преносливи инфекции и ХИВ 
кај жени и мажи
• 0  • 1 – 30 • 31 – 100  • >100
4. Преглед на бремени жени, без разлика дали е поврзан или не е поврзан со 
бременоста
• 0  • 1 – 30 • 31 – 100  • >100
5. Изведување на брз тест за проверка на урина кај бремени жени
• 0  • 1 – 30 • 31 – 100  • >100
6. Скрининг и превенција на гестациски дијабетес мелитус, вклучувајќи и 
советување за исхрана, физичка активност во бременост итн.
• 0  • 1 – 30 • 31 – 100  • >100
7. Советување поврзано со сексуални проблеми кај жени и мажи
• 0  • 1 – 30 • 31 – 100  • >100
8. Советување и преглед поврзани со семејно планирање и употреба на 
контрацепција кај жени и мажи
• 0  • 1 – 30 • 31 – 100  • >100
9. Препишување/ординирање на контрацепција (орална контрацепција, 
кондоми...) кај жени и мажи
• 0  • 1 – 30 • 31 – 100  • >100
10. Советување и преглед поврзани со неплодност кај жени и мажи
• 0  • 1 – 30 • 31 – 100  • >100
11. Советување и преглед поврзани со ПМС и менструално здравје
• 0  • 1 – 30 • 31 – 100  • >100
13. Советување поврзано со промени на грлото на матката
• 0  • 1 – 30 • 31 – 100  • >100
14. Земање брис за ПАП-тест
• 0  • 1 – 30 • 31 – 100  • >100
15. Советување поврзано со родово базирано насилство кај жени и мажи
• 0  • 1 – 30 • 31 – 100  • >100
16. Советување поврзано со превенција на рак на дојка
• 0  • 1 – 30 • 31 – 100  • >100
17. Едукација за самопреглед на дојка
• 0  • 1 – 30 • 31 – 100  • >100
18. Советување поврзано со менопауза
• 0  • 1 – 30 • 31 – 100  • >100
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25. Наведете други услуги поврзани со СРЗ кои сте ги извршиле и во  
кој обем.            
 
 
 
 
Ставови 
 
 

26. Според Вас, што е пречка во давањето услуги за СРЗ од страна на 
семејните лекари?*(можни се повеќе одговори) 

• Недостиг на соодветна опрема и материјали во ординациите
• Низок степен на свесност за потребата од услуги кај целното население
• Недоволна мотивација кај лекарите за реализирање на услугите 
• Недостиг на протоколи за реализирање на услугите на примарно ниво
• Недостиг на вештини на семејните лекари
• Несоодветна пристапност за лица со тешкотии во движењето
• Нема пречки за давање услуги за СРЗ
• Друго  

 
           

27. Според Вас, што е пречка во давањето услуги за СРЗ од страна на 
семејните лекари? (наведете ДРУГО што не е споменато погоре) 
 
 
 
 

28. Дали Вашата ПЗУ би давала здравствени услуги за СРЗ само во 
ординацијата?* (можни се повеќе одговори) 

• Да, сметам дека единствено во нашата ординација можеме да даваме 
услуги за СРЗ

• Би вршеле и прегледи во домашни услови за лица со тешкотии во 
движењето

• Би давале здравствени услуги и во мобилна амбуланта
• Би давале здравствени услуги и во простории на ЈЗУ 
• Би давале здравствени услуги и во простории на друга ПЗУ, која има 

соодветен простор и опрема  

29. Предлози за мерки за отстранување на пречките при давање услуги за 
СРЗ од страна на семејните лекари:       
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