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Како резултат на анализите спроведени од ХЕРА, како и на извештаите 
за состојбите во примарната здравствена заштита во Република Северна 
Македонија спроведени од други меѓународни институции и асоцијации (СЗО, 
Светската банка, ЕУ), започнат е процес на реформи чија главна цел е да 
обезбедат поголема достапност и подобар квалитет на здравствените услуги 
на примарно ниво на здравствена заштита, преку целосно искористување  
на компетенциите на матичните доктори и медицинските сестри. 
Поттикнувањето на квалитетни услуги за сексуално и репродуктивно  
здравје од страна на лекарите специјалисти по семејна медицина е еден од 
чекорите што водат кон остварување на целта на реформите во примарната 
здравствена заштита.

Во процесот се вклучени околу стотина професионалци од институциите 
(МЗ и Фондот) и стручната фела: здруженијата на лекари, Лекарската комора 
и универзитетските клиники, а со свој активен придонес учествуваат и 
меѓународните организации СЗО, УНПФА, Светската банка и граѓанските 
здруженија како што е ХЕРА. Активностите се следат и координираат од  
страна на Надзорна група формирана од министерот за здравство.  

На 15 јуни 2021 година, со решение од министерот за здравство - Венко 
Филипче, беше формирана и работна група за услуги за сексуално и 
репродуктивно здравје во примарна здравствена заштита. Работната група 
е иницирана преку проектот „Семејните лекари - партнери во процесот на 
давање на услуги за сексуално и репродуктивно здравје“, финансиран од Ja-
pan Trust Fund. Оваа работна група имаше за задача да поготви петгодишен 
национален план за имплементација на услуги за сексуално и репродуктивно 
здравје во примарна здравствена заштита и модел за пресметка и плаќање 
на услуги за сексуално и репродуктивно здравје. Во групата учествуваа 
претставници од Министерството за здравство, Управата за електронски 
здравство, Фондот за здравствено осигурување, Здружението на приватни 
лекари, Здружението на лекари Албанци, Здружението на приватни 
гинеколози - акушери, Центарот за семејна медицина при Медицинскиот 
факултет, Здружението на лекари по општа медицина, патронажна сестра 
од Здравствениот Дом Скопје, Комората на здравствени работници, ХЕРА-
Асоцијација за здравствена едукација и истражување, Канцеларијата на СЗО 
во Скопје, Канцеларијата на УНФПА во Скопје, Асоцијацијата за развој на жени 
Ромки „Лачо Диве“, претставничка на жени од рурална средина - Националната 
федерација на фармери, претставничка на девојки/жени со попреченост- 
Националниот сојуз на слепи и Здружението на граѓани за маргинализираните 
лица од ромската популација „ЛИЛ“.

Преку партиципативен пристап и вклученост на сите засегнати страни, 
се изработи и предлог-модел за подобрување на начинот на плаќање на 
здравствените услуги во примарната здравствена заштита, кои се даваат од 
страна на тимовите на семејните и општите лекари, како и на гинеколозите. 
Се очекува подобрувањата во механизмите на плаќање, преку својата 
стимулативна улога, да ги насочат реформите кон поставените цели.
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Здравствените услуги од областа на репродуктивното здравје се клучни 
за подобрување на здравјето на населението. Во меѓународното право 
и меѓународните документи за човекови права, како и во националните 
регулативи, репродуктивните права се признати како основни човекови права. 
Тие се засновани врз признавањето на правото за пристап до здравствени 
услуги по највисоки можни стандарди, на правото сите парови и поединци 
слободно и одговорно да можат да решаваат за бројот, редоследот и 
интервалот на раѓањето деца, како и да поседуваат информации и средства  
да го сторат тоа.

Обезбедувањето на здравствените услуги за унапредување и одржување  
на репродуктивното здравје сè уште претставува голем предизвик во  
многу земји, како резултат, пред сè, на честите реформи во здравствените 
системи, миграцијата на здравствените работници, растечките социјални  
и здравствени нееднаквости, сензитивната природа на репродуктивното 
здравје, епидемиолошката транзиција, воведувањето нови технологии итн. 
Како резултат, од една страна, на неефикасностите, слабостите во 
управувањето и надзорот во здравствените системи, а од друга страна,  
на немањето доволно здравствена работна сила, на  глобално ниво е  
утврдено дека 20-40 % од сите здравствени издатоци се залудно потрошени.  

Глобалната стратегија за човечки ресурси во здравството: Работна сила 
20301 на Светската здравствена организација, ги истакнува овие предизвици 
и повикува, меѓу другото, на искористување на ограничените ресурси на 
најдобар можен начин и на имплементација на информирани политики за 
здравствениот кадар, базирани врз докази. Ова подразбира тесна соработка 
меѓу различните профили здравствени работници во полн опсег на својата 
професија и целосно искористување на нивните вештини. 

Граѓанската асоцијација ХЕРА, во 2018 година, спроведе анализа на 
здравствената заштита за сексуално и репродуктивно здравје (СРЗ) во 
Република Северна Македонија, со посебен осврт кон човечките ресурси  
во здравството2. Целта на анализата беше објективно да се процени состојбата 
во земјата од повеќе аспекти, што ќе овозможи носење информирани решенија 
базирани врз докази. Од оваа анализа подоцна произлезе и документ во кој 
беа предложени модалитети и насоки за системски решенија за намалување 
на пречките во пристапот до здравствената заштита на сексуалното и 
репродуктивното здравје3. Фокусот на овој документ е искористувањето на 
ограничените ресурси на најдобар начин, согласно препораките дадени во 

Вовед

1 Global strategy on human resources for health: Workforce 2030. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241511131>
2 Здравствена заштита за репродуктивното здравје во Република Македонија: анализа на состојбите со осврт кон 
  човечките ресурси во здравството [автори Бранкица Младеновиќ и Ирина Луческа]. Скопје: ХЕРА – Асоцијација за 
  здравствена едукација и истражување, 2019.
3  Предлог-модалитети и насоки за системски решенија за намалување на бариерите во пристапот до здравствена 
   заштита на репродуктивното здравје на жените во Република Македонија [Електронски извор]: фокус кон човечките 
   ресурси во здравството [aвтори Бранкица Младеновиќ и Ирина Луческа].  
   Скопје: ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување, 2019.
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стратегијата на СЗО Работна сила 2030, при што специјалистите од семејната 
медицина се земени предвид како една од клучните алки.

Во таа насока, во 2019 година, министерот за здравство донесе Листа на 
здравствени услуги во дејноста по семејна медицина, кои може да се даваат во 
ординациите по семејна медицина на примарно ниво на здравствена заштита4. 
Значењето на оваа Листа во поглед на сексуалното и репродуктивното здравје 
е што конечно се дефинира опсегот на услуги што може да бидат дадени од 
страна на специјалистите по семејна медицина, согласно квалификациите. 
Таа опфаќа основни услуги, во кои спаѓаат услугите поврзани со советување и 
едукација (на пр., родово базирано насилство, превенција од рак на дојка итн.), 
но и одредени услуги за кои е предвидена дополнителна опрема и сертификати 
(како што се земање вагинален брис, брис за ПАП-тест итн.).  

Граѓанската асоцијација ХЕРА, во 2021 година, спроведе Мапирање на 
семејните лекари од примарната здравствена заштита во Република 
Северна Македонија, со цел утврдување на можностите за искористување 
на компетенциите на специјалистите по семејна медицина за подобрување 
на пристапот до здравствени услуги за СРЗ. Мапирањето, меѓу другото, ги 
потврди досегашните сознанија за пречките во обезбедувањето целосен 
пристап до здравствените услуги за сексуално и репродуктивно здравје, 
за кои може да се каже дека се актуелни и за услугите од другите области: 
ограничените човечки ресурси (недоволен број специјалисти по семејна 
медицина и нивна нееднаква територијална распределба), административното 
оптоварување нагласено и со недостатоците во системите за евиденција на 
здравствените услуги, немањето протоколи за рано откривање, дијагностика, 
третман и следење на болестите, приспособени за примарно ниво на грижа, 
недостатоците во начинот на плаќање на примарната здравствена заштита, 
законските ограничувања, недоволната информираност на населението итн. 
(Прилог 1. Резултати од анкетно прашање како дел од документот Мапирање 
на семејните лекари од примарната здравствена заштита во Република 
Северна Македонија) 

4 Листа на здравствени услуги во дејноста по семејна медицина во ординација по семејна медицина на примарно ниво 
 на здравствена заштита утврдена со акт на министерот за здравство арх. бр. 11-5475/1 од 25.07.2019 година
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01 Финансирање  
на примарната  
здравствена заштита

Задолжителното здравствено осигурување на осигурените лица им обезбедува 
право на основни здравствени услуги во примарна, специјалистичко-
консултативна и болничка здравствена заштита. Здравствените услуги за 
СРЗ, како дел од основните здравствени услуги, се даваат на сите три нивоа 
на здравствена заштита (примарно, секундарно и терциерно ниво), без јасно 
ограничување одредено со закон, пракса или медицина базирана врз докази  
за тоа кои здравствени услуги на кое здравствено ниво треба да се даваат. 

Примарната здравствена заштита во Република Северна Македонија е 
организирана во два сегмента. Првиот сегмент се јавните здравствени 
установи, односно здравствените домови, кои се организирани во повеќе 
служби: итна медицинска помош, домашна посета, дежурна и ноќна служба, 
систематски преглед, вакцинации и советувалиште, патронажа, итна и 
превентивна стоматологија и рурален доктор. Тие се финансираат, главно, 
од страна на Фондот за здравствено осигурување, при што на годишно ниво 
се одредува надоместок (буџет) за јавната здравствена установа, според 
референтите цени на Фондот по тим во секоја од службите, определени 
согласно потребите на населението на територијата што ја покрива 
здравствениот дом.

Вториот сегмент на примарната здравствена заштита се приватните 
здравствени установи, односно ординациите на избраните (матични) лекари 
на примарно ниво, кои склучуваат договор со Фондот. Тоа се здравствените 
установи во дејноста општа медицина, во кои работат околу 1.550 доктори 
по општа медицина, специјалисти по семејна медицина и/или педијатри), 
здравствените установи во дејноста гинекологија, со околу 150 специјалисти 
по гинекологија и акушерство, и здравствените установи во дејноста 
стоматолошка заштита, во кои работат околу 1.200 доктори по стоматологија).5

Моменталниот модел на плаќање на приватните здравствени установи во ПЗЗ, 
односно избраните лекари, е според капитација со капитационен бод. Моделот 
е воведен пред повеќе од 13 години и оттогаш не е адаптиран на случувањата 
во здравството и општеството.

Моделот на капитација се состои од два дела; првиот означен како  
„фиксен дел“, кој е 70 % од вредноста на капитациониот бод, а вториот е 
 т.н. „променлив дел“. Кај избраните лекари од општа медицина фиксниот  
дел зависи од бројот и возраста на осигурениците, додека кај избраните 
гинеколози зависи од бројот и состојбата на осигурениците (бременост).  
Освен тоа, овој дел има и дестимулациска скала по постигнувањето на  
2.500 капитациони бода кај избраните лекари од општа медицина, односно 
4.000 бода кај избраните гинеколози.
 5 Фонд за здравствено осигурување, www.fzo.org.mk
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Променливиот дел е претставен со 30 % од вредноста на бодот и зависи од 
реализацијата на општите и специфичните цели. Во општите цели влегуваат 
рационалното препишување на лекови на рецепт (Листа на лекови на товар  
на Фондот), како и рационално и оправдано препишување на боледување до  
15 дена. 

Специфичните цели се, всушност, превентивни активности за рано откривање 
на незаразни хронични болести и едукација на пациентите за нив, кои се 
ревидираат на одреден временски период. 

Променливиот дел го сочинуваат превентивни активности за рано откривање 
на шеќерна болест, бубрежни заболувања, кардиоваскуларни заболувања, 
деформитети на ‘рбетниот столб кај деца на 6-14 години кај избраните лекари 
од општа медицина, како и рано откривање на карцином на грлото на матката 
кај избраните лекари гинеколози. 

Меѓутоа, утврдено е дека променливиот дел повеќе не ја исполнува својата 
цел; ефективно тој веќе подолг период не е „променлив“ и ја изгубил улогата на 
варијабилен дел. Иако плаќањето на превентивните цели е според реализација, 
сепак, од субјективни и објективни причини, тие не се спроведуваат, а се 
исплаќаат во целост. Дополнителни слабости во системот на плаќање се 
што тој не ги зема предвид бројот и видот на дадените здравствени услуги, 
поради што тие ефективно не се бележат и следат, потоа не го зема предвид 
квалитетот на дадените услуги, ниту пак преку плаќањето се поттикнува 
инвестирање во опрема и човечки капацитет преку дополнителна едукација, 
обука или специјализација.

Графикон 1: Моментален модел на финансирање на избраните лекари
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02 Реформи 
во примарната 
здравствена заштита 

Како резултат на анализите спроведени од ХЕРА, како и на анализите и 
извештаите за состојбите во примарната здравствена заштита во Република 
Северна Македонија спроведени од други меѓународни институции и 
асоцијации (СЗО6, Светската банка7, ЕУ), се наметна потребата за започнување 
процес на реформи во овој исклучително важен сегмент од здравствената 
заштита на населението.

Главната цел на реформите е да се обезбеди поголема достапност и 
подобар квалитет на здравствените услуги на примарно ниво на здравствена 
заштита, преку целосно искористување на компетенциите на докторите и 
медицинските сестри кои работат на примарно ниво.  
 
Дополнително, со реформата би се поттикнало и обезбедило подобрување 
на превентивата на примарно здравствено ниво, дефинирање и примена на 
стандарди за обезбедување на услуги согласно медицина базирана врз докази 
(протоколи, упатства и процедури), поголем број дадени здравствени услуги на 
примарно ниво и намалување на упатувањето на повисоко ниво на здравствена 
заштита, зголемување на бројот на специјалисти по семејна медицина, 
намалување на административната оптовареност на докторот и медицинската 
сестра преку стимулации за можно вклучување на административен работник 
во тимот, како и поактивно вклучување на медицинската сестра во давањето 
здравствени услуги.  Реформите во овој момент се насочени кон избраните 
(матичните) лекари од дејноста општа медицина и гинекологија.  

На 15 јуни 2021 година, со решение од министерот за здравство - Венко 
Филипче, беше формирана  работна група за услуги за сексуално и 
репродуктивно здравје во примарна здравствена заштита и во нејзината 
работа се вклучени претставници од следните институции и организации:  
Министерството за здравство, Управата за електронски здравство, Фондот за 
здравствено осигурување, Здружението на приватни лекари, Здружението на 
лекари Албанци, Здружението на приватни гинеколози - акушери, Центарот 
за семејна медицина при Медицинскиот факултет, Здружението на лекари по 
општа медицина, патронажна сестра од Здравствениот Дом Скопје, Комората 
на здравствени работници, ХЕРА-Асоцијација за здравствена едукација и 
истражување, Канцеларијата на СЗО во Скопје, Канцеларијата на УНФПА во 
Скопје, Асоцијацијата за развој на жени Ромки „Лачо Диве“, претставничка на 
жени од рурална средина - Националната федерација на фармери, претстав-
ничка на девојки/жени со попреченост- Националниот сојуз на слепи и Здруже-
нието на граѓани за маргинализираните лица од ромската популација „ЛИЛ“.

6 Improving quality of primary care in the former Yugoslav Republic of Macedonia, Report on a consultancy to the WHO 
 Country Office in the FYR Macedonia, Skopje, 13-16 November 2018 Dr. Jordi Martínez, Ms. Mireia Sánchez 
7 The World Bank, North Macedonia: Strengthening Primary Health Care to Sustain Improvements in Population Health, 
  May 28, 2019
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Реформи во примарната здравствена заштита 

Оваа работна група имаше за задача да поготви петгодишен национален 
план за имплементација на услуги за сексуално и репродуктивно здравје во 
примарна здравстевена заштита и модел за пресметка и плаќање на услуги
за сексуално и репродуктивно здравје.

Со цел да го организира и следи целиот процес на реформата до негова крајна 
реализација, министерот за здравство има формирано и Надзорна група, со 
членови кои се претставници на Министерството за здравство, Фондот за 
здравствено осигурување, Лекарската комора, Катедрата по семејна медицина, 
како и од здруженијата на лекари кои работат во примарната здравствена 
заштита. Во процесот на спроведување на реформите во ПЗЗ покрај Надзорната 
група, преку работните групи за изготвување на протоколи и шифрарник на 
услуги, вклучени се околу стотина професионалци од МЗ, Фондот, стручните 
здруженија и комората и универзитетските клиники. Дополнително со свој 
активен придонес во процесите учествуваат и меѓународните организации  
СЗО, УНПФА, Светската банка и граѓанските здруженија како ХЕРА.
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Реформи во примарната здравствена заштита 

03 Реформа во начинот 
на плаќање на 
матичните лекари

За успешно спроведување на реформата во целокупната примарна 
здравствена заштита, составен дел мора да биде и реформата, односно 
подобрувањето на начинот на нејзино финансирање, особено ако се има 
предвид фактот дека сите анализи и извештаи укажуваат на недостатоците 
во начинот на плаќање на услугите на примарно ниво.  

Како сублимат на анализите, извештаите и искуствата од земјите со слично 
организиран здравствен систем, преку партиципативен пристап и вклученост 
на сите засегнати страни, се изработи предлог-модел за подобрување на 
начинот на плаќање на здравствените услуги во примарната здравствена 
заштита, кои се даваат од страна на тимовите на семејните и општите лекари, 
како и на гинеколозите.

Промените во моделот на плаќање се насочени кон два сегмента – едниот 
е редефинирање и нагласување на променливиот дел од капитацијата, а 
другиот е редефинирање на улогата на медицинската сестра во примарната 
здравствена заштита.

Графикон 2: Предлог-модел за подобрување на 
финансирањето на избраните лекари 

1 2

1 2 3 4
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Реформа во начинот на плаќање на матичните лекари

Во променливиот дел како новина се воведуваат: следење и вреднување 
на бројот и видот на здравствени услуги што се даваат, потоа следење на 
пациенти со хронични болести во стабилна состојба според усвоени протоколи, 
како и изведување на одредени медицински процедури/интервенции (кај 
избраните гинеколози, означени како дијагностичко-терапевтски постапки). 
Сегментот на спроведување на превентивни активности за рано откривање на 
незаразни хронични болести се унапредува преку воведување на протоколи за 
примарна здравствена заштита.

Основните здравствени услуги се услуги кои избраниот лекар веќе ги 
дава на своите пациенти, но со воведување на реформите тие ќе бидат 
евидентирани според Шифрарникот на Фондот (тука влегуваат услугите 
како: преглед во амбуланта, консултација со лекарот, упатување на 
дијагностика, препишување терапија и сл.). Шифрарникот за општа 
пракса е веќе имплементиран во системот „Мој термин“ и од 01.07.2020 
година сите избрани лекари во ПЗЗ треба да го користат. Исто така, како 
составен дел од овој шифрарник, со сопствена шифра, се планира да се 
вклучат и дел од услугите од Листата на здравствени услуги во дејноста 
семејна медицина во ординација по семејна медицина на примарно 
ниво на здравствена заштита, како советување за планирање на 
семејство, едукација на пациентка за самопреглед на дојка, сексуално 
и репродуктивно здравје кај мажи, рано откривање, превенција и 
пријавување на насилство (деца, радово базирано, семејно) и сл.

Втората новина во променливиот дел е следење на пациенти со 
хронични болести. Пациентите на кои веќе им се дијагностицирани 
хронични заболувања (дијабетес, астма, ХОББ, хипертензија, болести 
на тироидната жлезда, депресија, болести на простата, дебелина во 
детството, остеопороза, сексуално преносливи болести и сл.) ќе бидат 
следени и контролирани од страна на избраните лекари на примарно 
ниво според соодветниот протокол. За гинеколозите на примарно ниво, 
за почеток, овој сегмент би го опфатил следењето на бремени жени 
(антенатална грижа), а понатаму може дополнително да се определат 
одредени болести и состојби. Секоја болест/состојба од овој сегмент ќе 
биде претставена со процент во варијабилниот дел и ќе има специфичен 
коефициент на сложеност во зависност од здравствените услуги 
што треба да се даваат согласно протоколите. Целите што ќе треба 
да се исполнат ќе се определуваат на годишно ниво, во договор со 
избраните лекари и гинеколозите и во координација со Министерството 
за здравство, додека плаќањето ќе биде прогресивно во зависност од 
исполнувањето на целите.

1

2

Следење на бројот и видот на дадени здравствените услуги 
(основни здравствени услуги)

Следење на пациентите со незаразни хронични заболувања 



13

Реформа во начинот на плаќање на матичните лекари Реформа во начинот на плаќање на матичните лекари

Здравствените интервенции се уште една новина во променливиот 
дел и се однесуваат на медицински процедури за кои избраниот лекар 
има компетенции, простор и опрема да ги дава, а кои посебно ќе се 
вреднуваат. Се работи за здравствени услуги за кои здравствениот 
систем проценил дека е од посебен интерес да се реализираат во 
што поголема мера на примарно ниво, заради обезбедување нивна 
поголема достапност, како и искористување на човечкиот потенцијал и 
компетенциите во примарната здравствена заштита.  
За овие интервенции во завршна фаза на изработка и одобрување е 
посебен шифрарник, во кој интервенциите, во зависност од тежината, 
се поделени во 3 групи. Најголемиот дел од нив ќе може да се 
извршуваат од страна на сите избрани лекари, додека еден дел 
само од страна на специјалистите по семејна медицина, односно од 
страна на избраните гинеколози. Дел од овој шифрарник ќе бидат и 
интервенциите поврзани со СРЗ, а наведени во Листата на здравствени 
услуги во дејноста семејна медицина во ординација по семејна 
медицина на примарно ниво на здравствена заштита, како што се ПАП-
тест, изведување на брз тест за проверка на урина кај бремени жени, 
земање вагинален, цервикален, уретрален брис, брис од дојка, преглед 
на дојка, а дополнително како дијагностичко-терапевтски процедури 
кај гинеколозите ќе бидат вклучени и покомплицирани интервенции од 
типот на инцизија, дренажа, промивање, аспирација при воспалителни 
процеси на репродуктивните органи, поставување спирала (IUD) итн. Во 
понатамошното подобрување на овој модел можни се и дополнителни 
стимулации за извршување на конкретни процедури во зависност од 
потребите на здравствениот систем. На тој начин ќе се вреднуваат 
вложувањето во човечкиот капацитет преку дополнителна едукација 
и обука на докторите, специјализацијата по семејна медицина, како и 
вложувањето во пософистицирана опрема во ординациите.

Четвртиот сегмент од променливиот дел е успешно спроведување 
на превентивните активности за рано откривање на незаразни 
хронични заболувања (дијабетес, кардиоваскуларни, бубрежни 
заболувања, карцином на дојка и на грлото на матката и сл.), кои како 
превентивни цели се дел и од сегашниот модел. Со реформите во ПЗЗ 
спроведувањето на оваа активност ќе се унапреди, преку воведувањето 
на соодветни протоколи за ПЗЗ, чиј составен дел се и активностите 
за рано откривање на овие заболувања, како и дигиталните обрасци 
за имплементација во здравствениот електронски систем „Мој 
термин“. Секоја од превентивните активности ќе добие коефициент на 
сложеност, како и посебна шифра во Шифрарникот на услуги.  
Целите кои ќе треба да се исполнат ќе се определуваат на годишно 
ниво, во договор со матичните лекари и во координација со МЗ, додека 
плаќањето ќе биде прогресивно во зависност од нивното исполнување. 

3

4

Здравствени интервенции (извршување на мали медицински 
интервенции), односно дијагностичко-терапевтски постапки

Извршување превентивни активности за рано откривање  
на незаразни хронични болести
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04 Вреднување на 
здравствените услуги  
за СРЗ

Услугите за СРЗ се интегрален дел од пакетот услуги што треба да се даваат 
на примарно ниво, не само од страна на гинеколозите туку и од страна на 
лекарите од општа пракса, кои поради својата бројност и распространетост 
може да обезбедат нивна поголема достапност. Затоа, услугите за СРЗ  
треба да бидат соодветно препознаени и вреднувани со реформите во  
начинот на плаќање. Со предложените подобрувања на системот за плаќање 
во ПЗЗ и сите активности кои треба да го поддржат тоа, како крајна цел  
се отвора можност и услугите за СРЗ да бидат соодветно препознаени.  
Заради тоа, посебно внимание во спроведување на реформите треба да се 
обрне на следново: 

дефинирање на здравствени услуги 
од дејноста на СРЗ, кои ќе ги 
даваат матичните лекари од општа 
пракса, посебно специјалистите 
по семејна медицина, согласно 
нивните компетенции, и решение 
за дејност и нивно вклучување 
во Шифрарникот на здравствени 
интервенции со соодветен 
коефициент на сложеност;  

изготвување соодветни протоколи 
за овие здравствени услуги;  

вклучување на здравствените 
услуги за СРЗ кои матичните 
лекари од општа пракса, посебно 
специјалистите по семејна 
медицина ќе ги даваат, во делот 
на здравствени интервенции 
во променливиот дел од 
капитациониот бод;  

обезбедување средства за 
специјализација по семејна 
медицина и дополнителна 
едукација (курсеви, обуки и сл.)  
од страна на државата;

дополнително вреднување на 
услугите од областа на СРЗ, кои 
лекарите ќе ги реализираат надвор 
од својата ординација преку: 
 
Модалитет 1
• Стимулација во вид на процент 

од капитациониот бод, за 
склучување договори со други 
избрани лекари или здравствени 
домови за давање услуги од СРЗ. 

Модалитет 2
• Плаќање по услуга за 

реализација на здравствени 
услуги надвор од просториите 
на својата ординација, со што 
ќе се земе предвид и посебниот 
трошок и енергијата потребни 
за тоа.  

Освен поттикнување на мобилноста 
и приближување до корисниците, 
преку посебно вреднување на 
услугите реализирани надвор од 
ординацијата би требало да се 
поттикне и хоризонтална соработка 
меѓу матичните лекари, како и меѓу 
матичните лекари и здравствените 
домови.  
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05 Медицинските сестри 
како даватели на 
услуги за СРЗ 

Една од слабостите утврдени во системот на ПЗЗ е недоволната искористеност 
на медицинската сестра во давањето здравствени услуги, особено во областа 
на реализацијата на одредени интервенции и советувањето на пациентите 
за здрави животни навики. Имено, подолго време веќе се укажува на 
административната преоптовареност на медицинската сестра, па затоа во 
реформата на моделот е предвиден и додаток за административен работник, 
или втора сестра, кој би ги презел административните обврски. 
 
Намалувањето на административното оптоварување на медицинската сестра 
ќе овозможи нејзина поголема посветеност во следењето на пациентите 
со хронични незаразни болести и во давањето превентивни здравствени 
услуги, што ќе резултира со поголема достапност и подобар квалитет на 
здравствените услуги. 
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Реформа во начинот на плаќање на матичните лекари

Постојат повеќе опции за да се постигнат овие цели: 

Модалитет 1 

Модалитет 2 

• Додаток, финансиски надоместок за вработување 
на административен работник или втора сестра со 
половина работно време во ординациите на матичните 
лекари од ПЗЗ; 

• Соработка на двајца и повеќе избрани лекари за 
користење на услугите на административниот 
работник, или втората сестра.

• Воспоставување на Амбуланта за едукација во рамките 
на здравствените домови, во која медицинска сестра и/
или акушерка би давала здравствени услуги од областа 
на сексуалното и репродуктивно здравје; 

• Проширување на работните обврски на патронажната 
сестра за работа во Амбулантата за едукација. 
Обезбедување средства за вработување сестра со 
високо образование за едукација во здравствените 
домови, каде што работните обврски не овозможуваат 
вклучување на постоечките патронажни сестри во 
Амбулантата; 

• Овозможување на упатување на пациентите од страна 
на избраните лекари до Амбулантата за едукација.

Во таа насока дополнително е потребно: 

Препознавање на медицинската 
сестра со високо образование 
во системот. Образовниот 
систем преку платена едукација 
и специјализација да обезбеди 
дополнителен кадар на медицински 
сестри со високо образование;
 
Обезбедување посебна улога 
на медицинската сестра во 
примарната здравствена 
заштита, преку дефинирање на 
здравствените услуги што ќе ги 
дава во ПЗЗ. Дефинирање на 
здравствени услуги од областа на 
СРЗ што ќе ги даваат медицинските 

сестри и/или акушерки, 
согласно нивните компетенции, 
и вклучување во соодветни 
протоколи. Определување на 
шифри на овие услуги како дел од 
системот „Мој термин“;

Вклучување на медицинската 
сестра во информатичкиот 
систем со улога на давател на 
здравствени услуги;
 
Финансиска мотивација 
преку реформите во системот 
на плаќање.
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Реформа во начинот на плаќање на матичните лекари

ЈЗУ  – Јавни здравствени установи
МЗ  – Министерство за здравство
ПЗЗ  – Примарна здравствена заштита 
ПЗУ  – Приватни здравствени установи 
СБ   – Светска банка 
СЗО  – Светска здравствена организација
СРЗ  – Сексуално и репродуктивно здравје

1. Global strategy on human resources for health: Workforce 2030 
 <https://www.who.int/publications/i/item/9789241511131>

2. Информатички систем на Фондот за здравствено осигурување
3. Improving quality of primary care in the former Yugoslav Republic of  

Macedonia, Report on a consultancy to the WHO Country Office in the FYR Mac-
edonia, Skopje, 13-16 November 2018 Dr. Jordi Martínez, Ms. Mireia Sánchez

4. Мапирање на семејните лекари од примарната здравствена заштита во 
Република Северна Македонија (драфт-документ)

5. Правилник за начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарна 
здравствена заштита. Фонд за здравствено осигурување на Република 
Северна Македонија

6. Предлог-модалитети и насоки за системски решенија за намалување на 
бариерите во пристапот до здравствена заштита на репродуктивното 
здравје на жените во Република Македонија [Електронски извор]: фокус 
кон човечките ресурси во здравството [aвтори Бранкица Младеновиќ и 
Ирина Луческа]. Скопје: ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и 
истражување, 2019

7. Primary Health Care Performance Initiative assessment World Bank
8. Закон за здравственото осигурување, пречистен текст
9. Закон за здравствената заштита, пречистен текст
10. Здравствена заштита за репродуктивното здравје во Република Македонија: 

анализа на состојбите со осврт кон човечките ресурси во здравството 
[автори Бранкица Младеновиќ и Ирина Луческа] 
Скопје: ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување, 2019.

11. The World Bank, North Macedonia: Strengthening Primary Health Care to Sustain 
Improvements in Population Health, May 28, 2019

12. WHO mission on expert support for development of financing for PHC in North 
Macedonia MISSION REPORT 1-4 July, 2019 Triin Habicht 6 July 2019

13. The World Bank, North Macedonia: Strengthening Primary Health Care to Sustain 
Improvements in Population Health, May 28, 2019 Marcelo Bortman, Dorothee 
Chen, Federica Secci, and Alessia Thiebaud
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Анкетно прашање за семејни лекари од ПЗЗ: „Според Вас, што е пречка во 
давањето услуги за СРЗ од страна на семејните лекари?“

Прилог 1

Недостиг на соодветна опрема и материјали во ординациите

ДА

126

122

114

101

65

51

НЕ

7

11

19

32

68

82

133

133

133

133

133

133

ВКУПНО

Недостиг на протоколи за реализирање на услугите на примарно ниво

Недоволна мотивација кај лекарите за реализирање на услугите

Низок степен на свесност за потребата од услугите кај целното население

Недостиг на вештини на семејните лекари

Несоодветна пристапност за лица со потешкотии во движењето
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