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В ПВЕД
Здравственипт систем, здравствената защтита и правата и пбврските на
здравствените рабптници, устанпви и пациенти вп Република Македпнија се
регулирани сп низа закпнски прпписи. Правптп на здравје и здравствена
защтита е загарантиранп сп Уставпт на Република Македпнија сппред кпј „на
секпј граданин му се гарантира правптп на здравствена защтита“ и „граданинпт
има правп и дплжнпст да гп шува и унапредува сппственптп здравје и здравјетп
на другите“.Вп спгласнпст сп уставните пдредби, дпнесени се ппвеќе закпни
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меду кпи: Закпнпт за здравствената защтита , Закпнпт за защтита на правата на
2
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пациентите , Закпнпт за здравственптп псигуруваое , Закпн за јавнптп
4
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здравје , Закпн за менталнптп здравје и други закпни кпи пптеснп регулираат
ппределена пбласт пд здравствптп.
Правата на пациентите вп здравствената защтита се регулирани сп Закпнпт за
защтита на правата на пациентите, кпј беще дпнесен на 08.07.2008 гпдина. Сп
пвпј закпн ппдеталнп се уредуваат защтитата на правата на пациентите вп
кпристеоетп на здравствената защтита; дплжнпстите на здравствените
устанпви и здравствените рабптници и спрабптници вп пбезбедуваое на
здравствената защтита; надлежнпстите на ппщтините и Фпндпт за
здравственптп псигуруваое вп пднпс на унапредуваое и защтита на правата на
пациентите; ппстапката за защтита на правата на пациентите и надзпрпт над
спрпведуваоетп на закпнпт.
Вп глава IV закпнпт ги уредува механизмите кпи им стпјат на распплагаое на
пациентите вп слушај на пгранишуваое или прекрщуваое на правата
загарантирани сп пвпј закпн, кпи беа предмет на наща анализа. Пттаму вп пвпј
впвед пппдделнп ги презентираме разлишните видпви на механизми за
защтита на правата на пациенти и нивните надлежнпсти.
Ппадајќи пд фактпт дека пгранишуваоата и прекрщуваоата на правата на
пациентите се слушуваат вп рамки на здравствените устанпви, Закпнпт за
защтита на правата на пациентите впсппстави механизам за впнсудскп

1

Службен весник на Република Македпнија бр. 43/2012, 145/2012
Службен весник на Република Македпнија бр.82/2008, 12/2009 и 53/2011
3
Службен весник на Република Македпнија бр. 25/2000, 96/2000, 50/2001,
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008,
6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013
4
Службен весник на Република Македпнија бр. 22/2010, 136/2011
5
Службен весник на Република Македпнија бр. 71/2006
2

3

рещаваое на настанатите прпблеми вп рамки на пвие устанпви. Сп шленпт 45
пд пвпј закпн, предвиденп е назнашуваое на спветници за защтита на правата
на пациентите вп здравствените устанпви вп кпи се сместуваат пациентите пд
редпт на врабптените вп Министерствптп за здравствп. Пвие спветници имаат
дплжнпст да даваат правни спвети и правна ппмпщ на пациенти вп пднпс на
пстваруваоетп и защтитата на нивните права, да разгледуваат усмени и
писмени ппплаки пд пациенти и да дадат мислеое за нивнп рещаваое дп
директпрпт на здравствената устанпва, да ппсредуваат вп мирнптп рещаваое
на пращаоата ппмеду пациентпт и здравственипт рабптник щтп прпизлегуваат
пд усмена ппплака, да впдат дпсие за секпја усмена или писмена ппплака на
пациентите, какп и на други ппведени правни ппстапки за защтита на права на
пациенти на здравствената устанпва каде се назнашени, да ги инфпрмираат и
пбушуваат здравствените рабптници вп здравствената устанпва за
пстваруваоетп на правата на пациентите и да врщат и други задаши сп цел
защтита на правата на пациентите вп спгласнпст сп Закпнпт за защтита на
правата на пациентите.
Закпнпт за защтита на правата на пациентите предвидува пптпплнп исти
надлежнпсти за ппстапуваое вп наспка на защтита правата на пациентите вп
небплнишките здравствени устанпви какп и за спветниците (Закпн за защтита
на правата на пациентите, шлен 46), медутпа за разлика пд бплнишките
здравствени устанпви каде е јаснп назнашенп дека пвие дплжнпсти ќе ги врщат
спветници, закпнпт не ппспшува кпе лице е дплжнп да ги защтитува правата на
пациентите вп рамки на небплнишките здравствени устанпви.
Сп дпнесуваоетп на пвпј закпн за прв пат се предвиде фпрмираое на лпкални
кпмисии за унапредуваое на правата на пациентите вп сите ппщтини низ
државата и градпт Скппје, сп дплжнпст да ги врщат следните рабпти:
унапредуваое и защтита на правата на пациентите, следеое и прпценка на
спстпјбата сп защтитата на правата на пациентите, предлагаое на мерки за
ппдпбруваое на защтитата на правата на пациентите дп надлежните пргани,
спрабптка сп надлежните пргани, разгледуваое на ппплаки пд пациенти и
предлагаое на мерки кпи треба да бидат преземени дп надлежните пргани,
бараое на струшна експертиза дпкплку утврдат дека тпа е неппхпднп за
утврдуваое на спстпјбата, впдеое на евиденција за ппединешни ппплаки на
пациентите и на мерките преземени за защтита на правата на пациентите,
ппдгптпвка и издаваое на гпдищен извещтај за защтитата на правата на
пациентите пред Спветпт на ппщтината/градпт Скппје, издаваое на
инфпрмации, прпмптивен и друг материјал сп цел унапредуваое на правата на
пациентите и врщеое на други рабпти прппищани сп Закпнпт за защтита на
правата на пациентите.
Истп така закпнпт за прв пат предвиде и фпрмираое на Државна кпмисија за
унапредуваое на правата на пациентите, кпја има пбврска да ги врщи
следните рабпти: презема активнпсти за унапредуваое и защтита на правата
на пациентите, ја следи и прпценува спстпјбата сп защтитата на правата на
пациентите на теритприја на целата држава, ги следи медунарпдните
дпкументи вп пбласта на защтитата на правата на пациентите, предлага мерки
за ппдпбруваое на защтитата на правата на пациентите дп министерпт за
здравствп, спрабптува сп нарпднипт правпбранител и други надлежни пргани,
спрабптува сп кпмисиите за защтита и прпмпција на правата на пациентите
фпрмирани пд страна на ппщтините, дава мислеоа, преппраки и предлпзи на
надлежните тела и пргани за унапредуваое на защтитата на правата на
пациентите, бара струшна експертиза акп пцени дека тпа е неппхпднп за
утврдуваое на пдредена спстпјба, ппдгптвува и публикува пплугпдищен и
гпдищен извещтај за защтита на правата на пациентите за теритпријата на
целата држава, публикува инфпрмации, прпмптивен и друг материјал сп цел
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унапредуваое на защтитата на правата на пациентите и врщи и други рабпти
пд знашеое за прпмпција на правата на пациентите и нивната защтита.
Вп ппглед на защтитата на правата кпи прпизлегуваат пд здравственптп
псигуруваое, Фпндпт за здравственп псигуруваое дпби дплжнпст за
фпрмираое на Канцеларии за струшна ппмпщ на псигурените пациенти при
пстваруваоетп и защтитата на правата пд здравственптп псигуруваое вп сите
ппдрашни единици.
Механизмпт за защтита на правата на пациентите преку ппднесуваое на
усмена и/или писмена ппплака дп директпрпт на здравствената устанпва,
предвиден вп шленпвите 47 и 48 пд Закпнпт за защтита на правата на
пациентите, дпстапен им е на сите пациенти, независнп дали пгранишуваоетп/
прекрщуваоетп на нивните права загарантирани сп закпнпт настанале вп
бплнишка или небплнишка здравствена устанпва. Ппкрај тпа, Министерствптп
за здравствп е дплжнп да пвласти лице за защтита на правата на пациентите пд
редпт на државните службеници вп министерствптп (Закпн за защтита на
правата на пациентите, шлен 50).
Спгласнп шленпт 55 пд Закпнпт за защтита на правата на пациентите,
инспекциски надзпр над спрпведуваоетп на пвпј закпн врщи Државнипт
санитарен и здравствен инспектпрат. Правптп на ппднесуваое на претставка
дп инспектпратпт пд страна на пациент е регулиранп сп шленпт 23 пд Закпнпт
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за санитарната и здравствената инспекција , сппред кпј инспектпратпт има
надлежнпст да ппстапува пп пвие иницијативи вп рамки на впнреднипт
инспекциски надзпр.
Ппследна инстанца за защтита на правата на пациентите предвидена сп шлен
53 пд Закпнпт за защтита на правата на пациентите е судската защтита.
Предмет на пваа анализа е утврдуваое на степенпт на имплементација на
Закпнпт за защтита на права на пациенти преку утврдуваое на видпт и брпјпт
на пфпрмени механизми за защтита на правата на пациентите, какп и приказ
на нивната рабпта вп дпменпт на защтита и унапредуваое на правата на
пациентите вп перипдпт пд дпнесуваое на Закпнпт за защтита на правата на
пациентите вп 2008 гпдина дп јули 2012 гпдина.
Пваа анализа е ппдгптвена пд страна на Здружениетп за еманципација,
сплидарнпст и еднаквпст на жените на Република Македпнија – ЕСЕ вп рамки
на прпектпт „Чпвекпви права вп здравствената защтита“ ппддржан пд
Фпндациите Птвпренп Ппщтествп, Прпграма за јавнп здравствп, Оујпрк и
Фпндацијата Птвпренп Ппщтествп Македпнија.
Пваа анализа, пднпснп напдите пд анализата претставуваат пбид за будеое на
интерес кај надлежните пргани пдгпвпрни за спрпведуваое на Закпнпт за
защтита на права на пациенти за спстпјбите пп пднпс на преметпт на пваа
анализа преку идентификуваое на недпстатпците и презентираое на предлпг
- рещенија сп цел унапредуваое на спстпјбите вп пднпс на спрпведуваое на
правата на пациенти.
Анализата за спрпведуваое на Закпнпт за защтита на правата на пациентите се
заснпва на ппдатпци прибрани преку бараоа за пристап дп инфпрмации пд
јавен карактер. Вкупнп 1.111 бараоа (пращаоа) беа испратени дп сите
бплнишки и небплнишки јавни здравствени устанпви вп Република Македпнија,
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Државен санитарен и здравствен инспектпрат, Министерствп за здравствп,
Фпнд за здравственп псигуруваое, Кпмисија за унапредуваое на правата на
пациентите на град Скппје и Институтпт за медицина на труд на РМ. Псвен
преку бараоа за пристап дп инфпрмации пд јавен карактер, беа спрпведени и
интервјуа сп претставници пд надлежни институции за спрпведуваое на
Закпнпт за защтита на правата на пациентите, пптпшнп сп: спветниците за
защтита на правата на пациентите вп Универзитетската клиника за
радиптерапија и пнкплпгија и Универзитетската клиника за хирурщки бплести
„Св. Наум Пхридски“ вп Скппје, ракпвпдител на Сектпрпт за инспекциски
надзпр при Државнипт санитарен и здравствен инспектпрат, претседателпт на
Кпмисијата за унапредуваое на правата на пациентите на град Скппје и
ракпвпдителпт на Канцеларијата за струшна ппмпщ на псигурени пациенти при
пстваруваое и защтита на правата пд здравственп псигуруваое при
Ппдрашната единица на Фпндпт за здравственп псигуруваое на Република
Македпнија вп Скппје.
Напдите пд истражуваоетп ќе бидат презентирани пппдделнп за секпј
закпнски предвиден механизам за защтита на права на пациенти и тпа преку
статистишки приказ на ппдатпците дпбиени пд страна на наведените лица и
институции, издвпјуваое на клушните изјави на интервјуираните претставници
на надлежните пргани, пп щтп следи нивнп кпментираое и фпрмулираое на
преппраки за унапредуваое на сегащните спстпјби.
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Н АПДИ ПД ИСТРАЖУВАОЕТП
1.Спветници за заштита на правата на пациентите
вп бплнички здравствени устанпви
Закпнпт за защтита на правата на пациентите вп шленпт 45 наведува дека
здравствените устанпви имаат дплжнпст да назнашат спветници пд редпт на
врабптените вп Министерствптп за здравствп. Вп перипдпт пд дпнесуваоетп
на закпнпт вп 2008 гпдина дп јули 2012 гпдина Министерствптп за здравствп
7
има назнашенп пет спветници за защтита на правата на пациентите и тпа вп :
1) Универзитетската клиника за радиптерапија и пнкплпгија вп Скппје;
2) Универзитетската клиника за хирурщки бплести „Св. Наум Пхридски“ вп
Скппје;
3) Клинишката бплница вп Тетпвп;
4) Ппщтата бплница вп Гпстивар и
5) Специјалната бплница за белпдрпбни бплести вп селп Лещпк.
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Сп пглед на фактпт дека вп Република Македпнија има вкупнп 56 бплнишки
јавни здравствени устанпви, брпјпт на назнашени спветници е премнпгу мал за
пвпј механизам да мпже да биде квалификуван какп функципнален. Притпа,
ниту еден спветник не е назнашен вп бплнишките здравствени устанпви вп
истпшнипт дел на Република Македпнија. Пд друга страна мпже да се забележи
дека вп пдредени бплнишки здравствени устанпви вп кпи има виспк прптпк на
пациенти и каде щтп се пшекува ппгплема пптреба пд защтита на правата на
пациенти сеущте нема ппставенп спветници. Па така, вп Универзитетскипт
клинишки центар „Мајка Тереза“ каде секпјдневнп има прптпк пд приближнп
10.000 пациенти, ппставен е самп еден спветник, и тпа на Клиниката за
радиптерапија и пнкплпгија.
Ваквите спстпјби пп пднпс на малипт брпј на назнашени спветници, пднпснп
нефункципналнпста на пвпј механизам мпже да е резултат на некплку фактпри.
Еден пд нив е ппврзан сп закпнпт, пднпснп закпнпт не регулира кпи
критериуми треба да ги испплнат лицата кандидати за да мпжат да ја врщат
функцијата на спветник. Имајќи предвид местптп и улпгата на спветниците вп
защтитата на правата на пациентите, пднпснп пптребните ппзнаваоа и
сензитивнпста на рабптата сп пациенти, сметаме дека ппстпи пптреба пд
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Ппдатпци дпбиени пд бплнишките здравствени устанпви на бараое на
инфпрмации пд јавен карактер
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Ппдатпците вп пвпј дел пд анализата се заснпваат на пдгпвприте на 49
небплнишки здарвствени устанпви кпи пдгпвприја на бараоетп на инфпрмации
за јавен карактер
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закпнскп уредуваое на пва пращаое. Сп негпвп уредуваое ќе се елиминираат
и спмневаоата вп пднпс на пращаоетп дали назнашените спветници имаат
сппдветни квалификации да ја врщат пваа функција.
Следен фактпр кпј мпже да влијае на функципнираоетп на назнашените
спветниците е невпеднашенптп рабптнп време вп кпи тие врщат прием на
пациенти. Сппред дпбиените инфпрмации пд спветниците, рабптнптп време на
спветниците пд ЈЗУ Универзитетска клиника за радиптерапија и пнкплпгија вп
Скппје, ЈЗУ Ппщта бплница вп Гпстивар и ЈЗУ Универзитетска клиника за
хирурщки бплести „Св. Наум Пхридски“ вп Скппје изнесува псум- 8 рабптни
шаса (пд 08:30 дп 16:30). За разлика пд нив, спветниците пд ЈЗУ Клинишка
бплница Тетпвп и ЈЗУ Специјална бплница за белпдрпбни бплести вп с. Лещпк
рабптат сп скратенп рабптнп време пд шетири- 4 шаса (пд 10:00 дп 14:00 шаспт).
Пттаму, сметаме дека ппстпи пптреба пд вппеднашуваое на рабптнптп време
на спветниците. Именп, приемпт на пациенти пд шетири шаса вп текпт на денпт
не е дпвплнп за еден спветник да мпже да ги идентификува и задпвпли
пптребите на пациентите. Пд друга страна, на пациентите им се пгранишува
времетп за пбраќаое дп спветниците, щтп мпже да придпнесе и дп
намалуваое на степенпт на дпверба за пбраќаое дп пвпј механизам.
Дппплнителнп, скратенптп рабптнп време гп пневпзмпжува ппнатампщнптп
пструшуваое на спветниците вп пбласта на защтита на права на пациенти, а
мпже да влијае и врз прпфесипнален пднпс кпј тие гп имаат сп здравствените
рабптници.
Една пд најважните надлежнпсти кпја им е дпделена на спветниците е
пвпзмпжуваоетп на правни спвети и правна ппмпщ на пациентите вп пднпс на
пстваруваое и защтита на нивните права. Ппдатпците, за даденипт брпј на
правни спвети на гпдищнп нивп пд страна на спветниците е низпк (табела бр.
1). Пва пспбенп акп гп земеме предвид брпјпт на пациенти кпи секпјдневнп се
пбраќаат за здравствена защтита дп клиниките и бплниците ппфатени сп
нащата анализа. Вреднп е да се насппмене дека дел пд нив, пднпснп
спветникпт при Универзитетската Клиника за радиптерапија и пнкплпгија и
Универзитетската клиника пп хирурщки бплести „Св. Наум Пхридски“ им
излегуваат вп пресрет на пациенти и на пстанати клиники каде не е назнашен
спветник (види фуснпти 10, 11, 12 и 13).
2009
Спветник вп Универзитетската
Клиника за радиптерапија и
пнкплпгија
Спветник вп Универзитетската
клиника пп хируршки бплести „Св.
Наум Пхридски“
Спветник вп Ппштата бплница вп
Гпстивар

9

68

2010
10

71

23

30

/

20

2011

дп јули, 2012

11

30

12

25

77
45

35

15

9

Пд вкупнипт брпј на пбезбедени спвети, 10 се дадени на пациенти пд
Клиниката за хирурщки бплести „Св. Наум Пхридски“ – Скппје и Клиниката за
гинекплпгија и акущерствп
10
Пд вкупнипт брпј на пбезбедени спвети, три се дадени на пациенти на
Универзитетска клиника за неврплпгија и Ппщта Бплница Велес
11
Пд вкупнипт брпј на пбезбедени спвети, 10 се дадени на пациенти пд
Универзитетска клиника за кардиплпгија, Универзитетска клиника за
гинекплпгија и акущерствп и Клинишка бплница - Битпла
12
Пд вкупнипт брпј на пбезбедени спвети, два се дадени на пациенти пд
Универзитетска клиника за детска хирургија
8

Спветник вп Клиничката бплница вп
Тетпвп
Спветник вп Специјалната бплница
за белпдрпбни бплести вп с. Лешпк

/

/

2

2

/

/

/

1

Табела бр.1 Приказ на бројот на дадени правни совети од страна на назначените советници за
заштита на правата на пациентите, по години
Брпјпт на пбезбедени правни спвети е пспбенп низпк кај спветниците вп
Клинишката бплница вп Тетпвп и Специјалната бплница за белпдрпбни бплести
вп с. Лещпк. Тпа мпже да се дплжи на некплку фактпри. Именп, канцеларијата
на спветникпт вп Клинишката бплница вп Тетпвп не е сместена вп рамките на
пваа устанпва, туку вп пбјект дп устанпвата, щтп гп дпведува вп пращаое
степенпт на инфпрмиранпст на пациентите за ппстпеоетп на пвпј механизам вп
рамките на клинишката бплница. Истптп се пднесува и на Специјалната бплница
за белпдрпбни бплести вп с. Лещпк, бидејќи спветникпт ангажиран вп пваа
устанпва е сместен вп истата канцеларија сп спветникпт пд Клинишката бплница
вп Тетпвп. На ваквипт пбем на рабпта мпже да влијае и скратенптп рабптнп
време, пднпснп ппкраткипт временски перипд вп кпј пациентите мпжат да се
пбратат дп двата спветника. И на крај, вреднп е да се насппмене дека едната
пд пвие две бплнишки устанпви, пднпснп Специјалната бплница вп Лещпк има
мал капацитет за хпспитализираое на пациенти (45 легла), щтп истп така мпже
да влијае на нискипт пбем на рабпта на спветникпт.
Ппкрај пвпзмпжуваоетп на правни спвети и правна ппмпщ на пациентите,
спветниците имаат надлежнпст за прием и ппстапуваое пп усмени и писмени
ппплаки пд пациенти, при щтп тие се дплжни да гп дадат свпетп мислеое за
рещаваое на настанатите прпблеми дп директпрпт вп здравствената устанпва
и дплжни се да впдат дпсиеја за истите. Ппдатпци ппкажуваат дека
спветниците примиле мнпгу мал брпј на ппплаки вп текпт на нивнптп рабптеое
(табелата бр.2).
2009
Спветник вп
Универзитетската Клиника за
радиптерапија и пнкплпгија
Спветник вп
Универзитетската клиника пп
хируршки бплести „Св. Наум
Пхридски“
Спветник вп Ппштата
бплница вп Гпстивар
Спветник вп Клиничката
бплница вп Тетпвп
Спветник вп Специјалната
бплница за белпдрпбни
бплести вп с. Лешпк

2010

2011

дп јули, 2012

усмени

писмени

усмени

писмени

усмени

писмени

усмени

писмени

6

1

2

/

1

2

/

/

5

/

8

/

8

1

3

1

/

/

15

/

23

3

7

/

/

/

/

/

3

1

/

/

/

/

/

/

1

/

/

/

Табела бр.2 Приказ на бројот на примени поплаки од страна на назначените советници за заштита
на правата на пациентите, по години
Ваквата спстпјба мпже да е резултат на ппвеќе фактпри, пднпснп на:
незаппзнаенпста на пациентите сп мпжнпстите и механизмите за защтита на
нивните права вп рамки на здравствените устанпви; немаое на дпверба вп
ппстпешките механизми; непбраќаое дп пвие механизми ппради негативните
ппследици кпи бараоетп на защтита мпже да ги има врз натампщнипт тек на
пбезбедуваое на здравствена защтита вп таа устанпва; незадплжителнпста на
мислеоетп кпе спветниците гп дпставуваат дп директпрпт на здравствената
устанпва вп пднпс на ппстапуваое пп ппплаките на пациентите итн.

9

Ппкрај веќе сппменатите надлежнпсти, спветниците имаат надлежнпст за
мирнп рещаваое на пращаоата ппмеду пациентите и здравствените рабптници
кпи прпизлегле пд усмена ппплака. Сппред изјавата на еден пд спветниците
13
кпи ги интервјуиравме за пптребите на пваа анализа серипзна прешка за
спрпведуваое на пваа надлежнпст пд страната на спветниците е тпа щтп дел пд
здравствените рабптници ппгрещнп ја тплкуваат улпгата на спветникпт вп
рамките на здравствената устанпва, пднпснп здравствените рабптници не
прифаќаат дпбрпвплнп да спрабптуваат сп спветникпт вп слушај на ппплака пд
пациент. Истп така, здравствените рабптници реткп гп признаваат направенипт
прппуст и бараат спвет какп да ја ппправат направената грещка. Вп најгплемипт
брпј пд слушаите, здравствените рабптници гп пбвинуваат спветникпт за
примената ппплака. Пваа спстпјба ја илустрираме сп изјава на еден пд
спветниците пп пднпс на пва пращаое.
„Сметам дека ппгрещнп сум сфатена пд страна на здравствените рабптници вп
клиниката, дека јас ги ппттикнувам пациентите, медутпа здравствените
рабптници мпра да разберат дека јас не мпжам да ги запрам пациентите да
ппднесат ппплака. Треба да сфатат дека сп тпа не се нарущува ниту нивнипт
ниту имичпт на клиниката“ .
Сппред закпнпт спветниците истп така имаат пбврска за инфпрмираое и
пбушуваое на здравствените рабптници вп здравствената устанпва за
пстваруваоетп на правата на пациентите. Сппред нив, тие изврщиле пбука на
сите здравствени рабптници вп здравствената устанпва веднащ пп нивнптп
назнашуваое. Пд спрпведуваое на пвие пбуки дп јули 2012 гпдина спветниците
не пдржале кпнтинуирани пбуки вп здравствените устанпви вп кпи се
назнашени.
Четири пд вкупнп пет бплнишки здравствени устанпви вп кпи се назнашени
спветници немаат предвиденп, ниту пптрпщенп финансиски средства за
активнпсти ппврзани сп надлежнпста на спветниците вп перипдпт пд 2008 дп
средината на 2012 гпдина. Пднпснп, вака пдгпвприле Универзитетската
клиника за радиптерапија и пнкплпгија вп Скппје; Универзитетската клиника за
хирурщки бплести „Св. Наум Пхридски“ вп Скппје; Клинишката бплница вп
Тетпвп и Специјалната бплница за белпдрпбни бплести вп селп Лещпк.
Ппщтата бплница вп Гпстивар не дпстави пдгпвпр пп пднпс на тпа дали
извпјува и трпщи средства за пваа намена.
14

Вп 44 бплнишки здравствени устанпви вп кпи Министерствптп за здравствп
нема назнашенп спветници за защтита на правата на пациентите, се изнапдаат
разлишни рещенија сп цел да се испплнат закпнските пбврски. Па така, вп дел
пд нив улпгата на спветник ја врщат врабптени лица вп бплнишката устанпва.
Пвие лица се ситуирани вп правната служба или вп ппсебна прпстприја на шиј
влез/врата е ппставена пзнака „Канцеларија за защтита на правата на
пациентите“ или „Канцеларија на спветникпт за защтита на правата на
пациентите“. Вп дел пак, каде не е јаснп назнашенп кпе лице ќе биде
задплженп да даваое на правни спвети и правна ппмпщ, пациентите се
упатуваат да се пбратат дп ракпвпдителите за екпнпмски, правни и струшни
пращаоа, главната сестра, спцијалнипт рабптник, психплпгпт или дп
ракпвпдителите на пдделенијата вп кпи се сместени пациентите.
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Спветник вп Универзитетската клиника за радиптерапија и пнкплпгија –
Скппје и спветник вп Универзитетската клиника пп хирурщки бплести „Св. Наум
Пхридски“ - Скппје
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Кпи пдгпвприја на бараоата на инфпрмации пд јавен карактер
10

Ппнатаму, вп пвие бплнишки здравствени устанпви не е унифициранп
рабптнптп време вп кпе се врщи прием на пациентите за защтита на нивните
права и истптп варира пд устанпва дп устанпва. Сппред дпбиените пдгпвпри,
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приемнптп време се движи пд два шаса месешнп дп максимум 8 шаса вп текпт
на секпј рабптен ден (ппнеделник - петпк). Исклушпк, пд пва се пние бплнишки
здравствени устанпви вп кпи не се пвпзмпжува никаква правна ппддрщка за
пациентите.
Пвие ппдатпци јаснп укажуваат на пптребата пд назнашуваое на спветници вп
бплнишките здравствени устанпви, и тпа вп најкратпк мпжен рпк. Сппред
сегащните спстпјби, гплем брпј на пациентите кпи имаат пптреба пд правни
спвети и правна ппмпщ вп рамки на бплнишките здравствени устанпви вп кпи
не е назнашен спветник се напдаат вп мнпгу ппнеппвплна пплпжба пд пние
пациенти вп кпи Министерствптп за здравствп има назнашенп спветници.
Вп бплнишките здравствените устанпви каде не е назнашен спветник за защтита
на правата на пациентите најшестп не се впди евиденција за брпјпт на дадени
правни спвети и правна ппмпщ, бидејќи најгплемипт дел пд спветуваоетп се
пдвива пп усмен пат. Вп дел пд пвие устанпвите пациентите впппщтп не
16
ппбарале услуги пд вакпв вид . Сппред инфпрмациите пд бплнишките
здравствените устанпви каде се впди евиденција за брпјпт на дадени правни
спвети и правна ппмпщ, пвпј брпј се движи пд еден- 1 дп максимум 20 спвети
на гпдищнп нивп.
Пп ппплаките кпи пациентите ги ппднеле дп бплнишките здравствени устанпви
каде не е назнашен спветник за защтита на правата на пациентите, ппстапуваат
врабптените вп правната служба, ракпвпдителите на службите вп устанпвата
или кпмисиите за кпнтрпла на квалитетпт и етишки пращаоа.
Здравствените рабптници вп рамки на бплнишките здравствени устанпви каде
не се ангажирани спветници се инфпрмираат за правата на пациентите преку
струшни кплегиуми, едукативни материјали пбезбедени пд Министерствптп за
здравствп, спстанпци сп директпрпт на здравствената устанпва на кпи
дпбиваат инфпрмации за најнпвите измени вп закпните пд пбласта на
здравствптп, какп и преку истакнатите пдредби пд Закпнпт за защтита на
правата на пациентите на пгласните табли вп устанпвите.
Кпнешнп, сппред пдгпвприте на пвие бплнишки устанпви, тие не пдвпјуваат,
ниту трпщат финансиски средства за даваое на правни спвети и правна ппмпщ
на пациентите. Дел пд нив ваквата спстпјба ја пбјаснуваат сп ппдатпкпт дека
лицата кпи ги врщат пвие услуги се пбезбедуваат пд веќе врабптените лица и
ппради тпа пвие устанпви не издвпјуваат и трпщат средства за пваа намена.
Сппред Државнипт санитарен и здравствен инспектпрат текстпт на Закпнпт за
защтита на правата на пациентите е истакнат на пгласните табли вп бплнишките
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Завпд за физикална медицина и рехабилитација - Скппје
Универзитетски клиники за трауматплпгија, пртппедски бплести, анестезија,
реанимација, интензивнп лекуваое и ургентен центар – Скппје, Ппщта
бплница Струга, Универзитетска клиника за пулмплпгија и алергплпгија,
Универзитетска Клиника за детска хирургија, Универзитетска Клиника за
ендпкринплпгија, дијабетес и метабплишки нарущуваоа – Скппје,
Универзитетска Клиника за пластишна и рекпнструктивна хирургија, Институт
пп белпдрпбни забплуваоа кај децата – Кпзле, Психијатриска бплница –
Демир Хисар, Ппщта бплница – Кпшани, Универзитетска клиника за детски
бплести, Универзитетска клиника за хематплпгија, Завпд за нефрплпгија –
Струга и Специјална бплница за белпдрпбни забплуваоа и туберкулпза
„Јасенпвп“ – Велес.
16

11

здравствени устанпви. Ппкрај текстпт на закпнпт, истакнати се и едукативните
материјали пбезбедени пд страна на Министерствптп за здравствп и Фпндпт за
здравственп псигуруваое вп фпрма на плакати, брпщури и други видпви на
прпмптивен материјал. Дел пд инфпрмациите се дпстапни и преку интернет
страните на пвие здравствени устанпви.

2.Лица за заштита на правата на пациенти вп
небплнички здра вствени устанпви
Закпнпт за защтита на правата на пациентите не предвидува кпе лице треба да
ја врщи функцијата на спветник вп небплнишките здравствени устанпви (вкупнп
35), па пттаму, секпја небплнишка здравствена устанпва назнашува разлишни
лица кпи ќе бидат задплжени за защтита на правата на пациентите, пднпснп,
некпј пд веќе врабптени лица дпбива дппплнителна пбврска за спрпведуваое
на надлежнпсти пд пваа пбласт.
17

Сппред дпбиените ппдатпци , пациентите вп пвие здравствени устанпви за
дпбиваое на пптребната правна ппмпщ и спвети за защтита на свпите права се
пбраќаат дп правната служба, ракпвпдителите на службите, секретарпт или
директнп дп директпрпт на устанпвата.
Имајќи предвид дека спгласнп на закпнпт директприте на небплнишките
здравствени устанпви се пдгпвпрни за дпнесуваое на пдлука вп пднпс на
слушаи на защтита на правата на пациенти, за пптребите на пваа анализа
ппбаравме ппдатпци самп за негпвптп ппстапуваое, несвесни дека вп праксата
ппкрај директпрпт защтитата на пациенти ја пбезбедуваат и други лица
врабптени вп здравствената устанпва. Пттука, вп пваа анализа не се спдржат
напди за нивнптп рабптеое. Директприте на небплнишките здравствени
устанпви најшестп се дпстапни за прием на пациенти вп текпт на пплнптп
рабптнп време пд псум - 8 шаса, а дел пд нив се дпстапни на пациентите на
ппвик и дп 24 шаса. Вп дел пд пвие устанпви директприте имаат тпшнп
ппределенп рабптнп време за прием на пациенти вп врска сп защтитата на
нивните закпнски загарантирани права, кпе се движи пд три- 3 шаса неделнп дп
шетири- 4 шаса вп текпт на секпј рабптен ден (ппнеделник - петпк).
Ппдатпците дпбиени пд страна на небплнишките здравствени устанпви
пднпс на нивнптп рабптеое гпвпрат дека пвпј механизам, какп
предвидените метпди за следеое на ппстигнатите резултати
нефункципнални и не пвпзмпжуваат јасна прпценка на степенпт
испплнуваое на закпнски предвидените пбврски.

вп
и
се
на

Па така, вп перипдпт пд 2008 гпдина дп јули 2012 гпдина, сппред ппдатпците
дпбиени пд страна на пвие устанпви не мпже да се дпнесе заклушпк за
степенпт на нивнп рабптеое. Именп, дел или 39% пд небплнишките
здравствени устанпви пдгпвприле дека ниту еден пациент не ппбарал правен
спвет и правна ппмпщ, вп 36% пд нив не се впди евиденција за брпјпт на
дадени правни спвети, а 24% не дале пдгпвпр на ппставенптп пращаое. Пп
пднпс на брпјпт на примени ппплаки вп истипт перипд 52% пд небплнишките
здравствени устанпви не примиле ниедна ппплака, 15% не впдат евиденција
пп пднпс на примените ппплаки, а 6% не дале никакпв пдгпвпр на ппставенптп
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33 небплнишки здравствени устанпви (здравствени дпмпви и здравствени
станици) пдгпвприле на бараоата за инфпрмации пд јавен карактер
12

пращаое. Самп 27% пд пвпј вид на здравствени устанпви впдат евиденција за
18
примените ппплаки пд пациенти . Брпјпт на примени ппплаки пд страна на
пвие устанпви се движи пд минимум две - 2 дп максимум 40 ппплаки за
перипдпт пд шетири гпдини (2008-2012), пднпснп пд 0 дп 10 примени ппплаки
на гпдищнп нивп.
За инфпрмираое на пациентите и здравствените рабптници за Закпнпт за
защтита на правата на пациентите, небплнишките здравствени устанпви ги
применуваат истите метпди и средства какп и бплнишките здравствени
устанпви.
Вп пднпс на предвидени и пптрпщени финансиски средства за спрпведуваое
на активнпсти ппврзани сп защтита на права на пациенти, најгплемипт дел пд
небплнишките здравствени устанпви не предвидуваат и трпщат средства за
пбезбедуваое на правнп спветуваое и ппмпщ. Пбјаснуваоетп за ваквата
спстпјба е даваоетп на правни спвети и правна ппмпщ пд веќе врабптени лица
вп правната служба, ракпвпдителите на службите и/или секретарите. Една пд
устанпвите пдгпвпри дека за пваа намена кпристи средства предвидени за
други намени, какп щтп се средствата предвидени за дпгпвпрни - правни
19
услуги , а една дека има намера вп иднина да птвпри/впведе ставка за пваа
20
намена .

3.Лице за заштита на правата на пациенти при
Министерствп за здравствп
Спгласнп шлен 49 пд Закпнпт за защтита на правата на пациентите, пациентите
имаат правп да ппднесат претставки, предлпзи и други ппднеспци дп
Министерствптп за здравствп, пднпснп дп за пваа пптреба пвластенп лице пд
редпт на државните службеници вп Министерствптп, а назнашенп пд страна на
министерпт (спгласнп шлен 50).
На бараоетп за инфпрмации пд јавен карактер пп пднпс на пращаоетп дали е
ппставенп ваквп лице дпбивме пдгпвпр дека пд страна на Министерствптп, не
21
е назнашенп лице за защтита на правата на пациентите.
Какп резултат на неназнашуваоетп на пва лице, сппред изјавата на
ракпвпдителпт на сектпрпт вп Државнипт санитарен и здравствен инспектпрат,
претставките, предлпзите или друг вид на ппднеспци кпи пациентите ќе ги
ппднесат дп Министерствптп за здравствп, се рещаваат или пд страна на
спветникпт за защтита на правата на пациентите (дпкплку ппднеспкпт се
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Пд пвпј прпцент на небплнишки здравствени устанпви, 18% впдат ппсебна
евиденција преку Уписник за предмети пп претставки и предлпзи, а 9% впдат
евиденција преку главната архива
19
Здравствен дпм - Кпшани
20
Здравствен дпм - Кишевп
21
Вп пдгпвпрпт на министерствптп беще наведенп дека се ппставени
спветници за защтита на права на пациенти и тпа вп следните щест -6
здравствени устанпви: Универзитетска клиника за радиптерапија и пнкплпгија
- Скппје, Универзитетска клиника за хирурщки бплести „Св. Наум Пхридски“ –
Скппје, Клинишка бплница „Д-р Трифун Панпвски“ – Битпла, Клинишка бплница
– Тетпвп, Ппщта бплница – Гпстивар и Специјална бплница за белпдрпбни
бплести – с. Лещпк.
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пднесува на здравствена устанпва вп кпја е ангажиран спветник) или пак пд
страна на Државнипт санитарен и здравствен инспектпрат.
Пттука, ппстпи пптреба пд непдлпжнп назнашуваое на лице за защтита на
правата на пациенти при Министерствптп за здравствп. Сп тпа би се
пвпзмпжилп защтита на правата на пациентите шии права не мпжат да се
защтитат ппради неппстпеоетп на пстанатите механизми за защтита вп рамки
на бплнишките и небплнишките здравствени устанпви, какп и защтита на пние
пациенти кпи независнп пд претхпднп ппбаранипт спвет и защтита сепак
сакаат да се пбратат и дп Министерствптп.

4.Лпкални кпмисии за унапредуваое на правата на
пациентите
Спгласнп шленпт 39 пд Закпнпт за защтита на правата на пациентите, сите
ппщтини на теритпријата на Република Македпнија, какп и градпт Скппје имаат
дплжнпст да фпрмираат лпкални кпмисии за унапредуваое на правата на
пациентите.
Вп перипдпт пд дпнесуваоетп на закпнпт вп 2008 гпдина дп јули 2012 гпдина
самп 25% пд ппщтините имаат пфпрменп кпмисии за унапредуваое на правата
22
на пациентите, пднпснп фпрмирани се кпмисии вп 21 пд вкупнп 84 ппщтини .
Самп дел пд фпрмираните кпмисии рабптат.
Ппдатпците гпвпрат дека пвпј механизам е нефункципнален и укажува на
нискипт степен на имплементација на закпнпт пд страна на единиците на
лпкалната сампуправа. Пд друга страна, имајќи предвид дека Државнипт
санитарен и здравствен инспектпрат е дплжен да врщи инспекциски надзпр
над фпрмираоетп на лпкални кпмисии за унапредуваое на правата на
пациентите вп рамки на сите ппщтини и градпт Скппје, мпже да се дпнесе
заклушпк дека преземените мерки пд страна на инспектпратпт се недпвплни и
дека сегащната спстпјба изискува преземаое на сппдветни мерки сп цел
ппгплема имплементација на закпнпт пд страна на единиците на лпкалната
сампуправа.
Закпнпт за защтита на правата на пациентите вп шленпт 40 предвидува
фпрмираое на Кпмисија за унапредуваое на правата на пациентите на град
Скппје на нивп на сите ппщтини на пвпј град. Вп перипдпт пд дпнесуваоетп на
23
закпнпт дп јули 2012 гпдина, фпрмирана е кпмисија на нивп на градпт Скппје .
24
За пптребите на пваа анализа гп разгледувавме рабптеоетп на пваа кпмисија .
Сппред изјавата на претседателпт на Кпмисијата за унапредуваое на правата
на пациентите на град Скппје, вп перипдпт пд фпрмираоетп на кпмисијата дп
јули 2012 гпдина примиле и ппстапиле пп вкупнп девет претставки пд кпи псум
се индивидуални, а една е ппднесена пд страна на група на пациенти вп пднпс
на истп пращаое. Пп дел пд примените претставки кпмисијата ппкренала и
ппщирпки акции вп наспка на пбезбедуваое на права на пдредена категприја
на пациенти, какп на пример пациентите сп бубрежни забплуваоа и

22

Ппдатпци дпбиени пд Државнипт санитарен и здравствен инспектпрат
Кпмисијата е фпрмирана на 07 јули, 2011 гпдина и е спставена пд девет
шленпви, избрани пд страна на Спветпт на град Скппје
24
Спрпведенп интервју сп претседателпт на Кпмисијата за унапредуваое на
правата на пациентите на град Скппје
23
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пациентите сп дијабет. Вп пдредени слушаи при ппстапуваоетп пп претставка
пд пациент, кпмисијата ппбарала и струшна експертиза за утврдуваое на
спстпјбите.
„Кпмисијата прими ппплака за пдплгпвлекуваое на ппстапка за
трансплантација на бубрег, кпја сппред мислеоетп на струшните лица пд
здравствената устанпва не мпжеще да се изврщи. Членпвите на кпмисијата не
мпжеа да пдлушат пп пднпс на тврдеоата на пациентпт пд една страна, кпј
шекаще на трансплантацијата една гпдина и тврдеоата на струшните лица пд
друга страна кпи не даваа пдпбрение за трансплантација. Затпа, ппвикавме
независен струшен експерт сп кпј пдржавме спстанпк и на кпј тпј ни ги ппјасни
пкплнпстите ппврзани сп предметнипт слушај. Пп кпнсултираоетп се заклуши
дека струшните лица пд здравствената устанпва кпи пдбиваа да ја изврщат
трансплантацијата не се вп правп и на пациентпт му беще пвпзмпжена
дплгппшекуваната трансплантација.“
Дп кпмисијата најмнпгу се ппднесуваат ппплаки ппврзани сп немпжнпста за
пстваруваое на сппдветна здравствена защтита и за слушаи за бараое да се
платат пдредени здравствени услуги кпи се бесплатни. За свпетп рабптеое и за
правата на пациенти таа ги инфпрмира граданите преку разлишни прпмптивни
материјали (ппстери, флаери и налепници) кпи сппред изјавата на
претседателпт на пваа кпмисија ќе се дистрибуираат низ сите здравствени
устанпви на теритприја на градпт Скппје.
Вп свпетп рабптеое кпмисијата пстварила спрабптка сп ппвеќе здруженија на
пациенти, преку кпи дпзнава за евентуални прекрщуваоа на правата на
пациентите. Таа има пстваренп дпбра спрабптка сп Нарпднипт правпбранител
и Фпндпт за здравственп псигуруваое, нп не и сп Министерствптп за здравствп.
Пд пдгпвпрпт на Кпмисијата на бараоетп на инфпрмации пд јавен карактер
мпже да се заклуши дека средствата за нејзинп рабптеое се извпјуваат пд
страна на Бучетпт на Град Скппје, нп е не е наведен изнпспт ниту намената за
кпи евентуалнп се издвпени пваа средства. Пд презентацијата на рабптата на
еден шлен на Кпмисијата заклушивме дека за рабптата на пвие шленпви Градпт
Скппје издвпјува средства за нивен надпмест.

5.Државна кпмисија за унапредуваое на правата на
пациентите
Закпнпт за защтита на правата на пациентите вп шленпт 51 предвидува
фпрмираое на Државна кпмисија за унапредуваое на правата на пациентите.
25

Пваа кпмисијата се ущте не е фпрмирана, а Министерствптп за здравствп не
пбезбеди пдгпвпр за пришините за непснпваое на пвпј механизам за защтита.

6.Канцеларии за стручна ппмпш на псигурените
пациенти при пстваруваоетп и заштитата на
нивните права пд здравственптп псигуруваое при
Фпндпт за здравственп пси гуруваое
Фпндпт за здравственп псигуруваое спгласнп Закпнпт за защтита на права на
пациенти дплжен е да пбезбеди пстваруваое и защтита на правата на

25

Пдгпвпр дпбиен на бараое за инфпрмации пд јавен карактер
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псигурените лица пд пбласта
пвпзмпжуваое на струшна ппмпщ.

на

здравственптп

псигуруваое,

преку

Вп перипдпт пд дпнесуваое на закпнпт дп јули 2012 гпдина, Фпндпт за
здравственп псигуруваое ппределил канцеларии за струшна ппмпщ вп 24 пд
26
вкупнп 30 ппдрашни единици , щтп преставува релативнп виспк степен на
фпрмираое на пвпј механизам за защтита на правата на псигурените лица.
И ппкај релативнп виспкипт брпј на пфпрмени канцеларии за ппмпщ, вреднп е
да се насппмне дека ппстпешкипт Закпн за защтита на правата на пациентите не
спдржи пдредби пд кпи мпже јаснп да се утврди надлежнпста и нашинпт на
рабпта на пвпј механизам. Пва пак, гп дпведува вп пращаое рабптеоетп на
пвие канцеларии, пднпснп нивнипт придпнес кпн защтита и унапредуваое на
правата на псигурените лица.
За пптребите на пваа анализа гп разгледувавме рабптеоетп на Канцеларијата
за струшна ппмпщ на псигурените пациенти при пстваруваоетп и защтитата на
правата пд здравственптп псигуруваое вп ппдрашната единица на Фпндпт вп
Скппје. Вп пваа канцеларија псигурените лица најшестп се пбраќаат за
кпнсултации и ппплаки кпи се пднесуваат на слушаите кпга некпе лице е
избрищанп пд евиденцијата за здравственп псигуруваое. Сппред изјавата на
ракпвпдителпт на канцеларијата, псигурените лица ппднесуваат пд една дп две
ппплаки вп текпт на еден месец. Писмените ппплаки дп пваа канцеларија се
ппднесуваат преку главната архива, дпдека за усмени ппплаки пациентите се
упатуваат директнп дп канцеларијата. Вп слушај на ппплака на ппстапуваоетп
на врабптените вп Фпндпт, се спрпведува истрага, кпја мпже да резултира сп
ппведуваое на дисциплинска ппстапка.
Фпндпт за здравственп псигуруваое има впведенп и втпра смена вп Сектпрпт
за кпнтрпла кпј е спставен пд тим на кпнтрплпри ппдгптвени за теренскп
дејствуваое пп ппплака пд псигуреник. Пвие кпнтрплпри имаат надлежнпст за
налпжуваое на рефундираое на средства кпи им се непснпванп наплатени на
псигурениците вп здравствените устанпви.
Истп така, какп ппзитивна мерка за приближуваое на услугите на Фпндпт дп
псигурениците, ракпвпдителпт на канцеларијата гп истакна ппставуваоетп на
пунктпви вп некплку населби вп Скппје. Вп пвие пунктпви псигурениците мпжат
да ги дпбијат истите услуги кпи се нудат и вп ппдрашните единици на Фпндпт,
псвен заверка на пртппедски ппмагала.
Вп пднпс на предвидените и пптрпщените финансиски средства за пстваруваое
на правата на псигурените пациенти пд здравственптп псигуруваое, Фпндпт не
распплага сп инфпрмации за предвидените и пптрпщени средства за пваа
намена.

7.Државен санитарен и здравствен инспектпрат
Инспекцискипт надзпр над спрпведуваоетп на Закпнпт за защтита на правата
на пациентите гп врщи Државнипт санитарен и здравствен инспектпрат - ДСЗИ.
Инспектпратпт врщи редпвни и впнредни надзпри (пп ппднесена пријава пд
пациент). Сппред ппдатпците дпбиени пд страна на инспектпратпт,
здравствените инспектпри спрпвеле знашителнп ппвеќе редпви надзпри вп
небплнишки здравствени устанпви вп сппредба сп спрпведени редпвни
надзпри вп бплнишки здравствени устанпви. Пва гп илустрираме преку приказ
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Ппдатпците дпбиени пд страна на ДСЗИ за пптребите на пваа анализа се
спдржани вп Инфпрмација за активнпстите на ДСЗИ вп врска сп защтитата на
правата на пациентите дпставена дп Министерствптп за здравствп)
16

на брпјпт на редпвни надзпри вп табела 3, спгласнп збирните ппдатпци за сите
ппдрашни пдделенија на инспектпратпт за перипдпт 2009, 2010, 2011 и првптп
27
щестпмесешие пд 2012 гпдина.

Брпј на спрпведени редпвни надзпри
Бплнички здравствени
Небплнички здравствени
устанпви
устанпви

2009
2010
2011
дп
јули,
2012

114
268
204
412

635
977
715
322

Вкупнп

749
1245
919
734

Табела бр.3 Приказ на бројот на спроведени редовни инспекциски надзори од страна на Државниот
санитарен и здравствен инспекторат, по години
Сппред прикажаните ппдатпци, разликата меду брпјпт на спрпведени редпвни
надзпри вп бплнишки и небплнишки здравствени устанпви е најгплема вп 2010
гпдина (брпјпт на надзпри е дури 72,5% ппгплем вп небплнишките здравствени
устанпви). Вп текпт на 2011 гпдина пваа разлика ппшнува да се намалува за да
вп првптп щестмесешие пд 2012 гпдина брпјпт на редпвни надзпри вп
бплнишките здравствени устанпви да гп надмине брпјпт на спрпведени надзпри
вп небплнишките устанпви. Пттука, ппдатпците ппкажуваат дека пд 2012 гпдина
инспектпратпт гп интензивирал надзпрпт над бплнишките здравствени
устанпви, впсппставувајќи баланс вп брпјпт на надзпри вп бплнишките и
небплнишките устанпви.
Пп ппднесена пријава пд пациенти, Државнипт санитарен и здравствен
инспектпрат има надлежнпст да спрпведе впнреден надзпр. Претставките кпи
пациентите вп усмена или писмена фпрма ги дпставуваат дп инспектпратпт се
рещаваат пд страна на инспектприте вп ппдрашните пдделенија на
Министерствптп за здравствп. Најгплемипт дел пд претставките ппднесени дп
28
ДСЗИ се пднесуваат на неадекватен третман пд страна на здравствените
рабптници, некпректен пднпс на здравствените рабптници, неукажана
здравствена защтита, неппшитуваое на рабптнп време, нерефундирани
средства за лекпви, несппдветни услпви за сместуваое на бплнп лице и
неиздадена медицинска дпкументација. Инспектприте ппстапуваат и пп
претставки пд анпнимен ппднпсител дпкплку сп претставката е засегнатп
пращаое пд јавен интерес. Вп интерес на времетп на пациентите, вп пние
слушаи кпга пациентите имаат пптреба пд итна и непдлпжна ппмпщ пд страна
на инспектпратпт, инспектприте телефпнски стапуваат вп кпнтакт сп
директприте на здравствените устанпви дека пациент се пбратил за ппмпщ вп
инспектпратпт. Вп ппстапуваоетп пп пдреден брпј на претставки на ДСЗИ пп
службена дплжнпст се вклушува и Нарпднипт правпбранител.
Брпјпт на спрпведени надзпри на Државнипт санитарен и здравствен
инспектпрат пп ппднесена пријава пд пациенти укажува на тренд на се
ппгплемп пбраќаое на пациентите дп инспектпратпт (табелата бр. 4). Сппред
дпбиените ппдатпци, вп 2009 и 2010 гпдина пациентите ппднеле приближен
брпј на пријави за рабптеоетп на бплнишките и небплнишките здравствени
устанпви, дпдека вп следните две гпдини, пднпснп вп 2011 и првата пплпвина
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Ппдатпци дпбиени пд пдгпвпр на бараое за инфпрмација пд јавен карактер
дп Државнипт санитарен и здравствен инспектпрат
28
Ппдатпци дпбиени пд пдгпвпр на бараое на инфпрмации пд јавен карактер
17

на 2012 гпдина, пријавите за спрпведуваое на надзпр вп бплнишки здравствени
устанпви знашителнп се згплемува вп пднпс на пнпј за небплнишките
здравствени устанпви.

Брпј на спрпведени надзпри пп пријави пд пациенти
Бплнички здравствени
Небплнички здравствени
устанпви
устанпви

2009
2010
2011
дп
јули,
2012

39
53
108
56

42
48
25
30

Вкупнп

81
101
133
86

Табела бр.4 Приказ на бројот на спроведени инспекциски надзори од страна на Државниот санитарен
и здравствен инспекторат по примени пријави од пациенти, по години
Сппред изјавата на ракпвпдителпт на Сектпрпт за инспекциски надзпр вп ДСЗИ,
вп рамки на дел пд ппдрашните пдделенија на инспектпратпт пптребнп е да се
пфпрми ппсебнп пдделение за претставки, кпе се дплжи на згплеменипт брпј
на ппднесени претставки, какп и ппради кпмплекснпста на слушаите кпи
изискуваат темелнп истражуваое на здравствената евиденција и медицинската
дпкументација.
„Вп дел пд нащите ппдрашни пдделенија впппщтп нема претставка пд пациент,
за разлика пд ппдрашнптп пдделение вп Скппје, каде се скпнцентрирани
најгплемипт брпј пд здравствените устанпви на терциернп нивп, каде има
ппслпжени интервенции и бплнишки лекуваоа и каде лекуваоетп е мнпгу
ппслпженп пткплку вп устанпвите пд примарнп нивп“.
Ппрастпт на брпјпт на ппднесени пријави за надзпр дп инспектпратпт мпжнп е
да е резултат на тпа щтп самп пвпј механизам има закпнски ппределена
надлежнпст да налпжи, пднпснп да нареди преземаое на пдредени мерки пд
страна на здравствените устанпви, какп и на фактпт щтп Закпнпт за защтита на
правата на пациентите не предвидува редпслед на исцрпуваое на
29
предвидените механизми за защтита на правата на пациенти.
Ппкрај ппстапуваоетп пп пријава за надзпр, Државнипт санитарен и здравствен
инспектпрат, спгласнп шлен 61-а пд Закпнпт за защтита на правата на
пациентите, пвластен е за прганизираое и спрпведуваое на едукација на
лицата и правните лица кај кпи е утврдена неправилнпст при врщеое на
струшен надзпр. Сппред ппдатпците дпбиени пд страна на инспектпратпт, вп
првата пплпвина на 2012 гпдина спрпведени се вкупнп три едукации вп
здравствени устанпви, и тпа вп врска сп впдеое на евиденции вп здравствп.
Наведените едукации биле спрпведени врз еден дпктпр и две медицински
сестри. За тпа кпи здравствени рабптници ќе присуствуваат на пбуката пдлушува
инспектпрпт, вп зависнпст пд пдгпвпрнпста на лицетп кпе гп направилп
прекрщпкпт и видпт на прекрщпк.
Вп врска сп финансиските средства за спрпведуваое на пбуки за заппзнаваое
на здравствените рабптници сп спдржината на Закпнпт за защтита на правата
29

дпкплку пациентпт смета дека некпе правп пд здравствена защтита му е
прекрщенп или пгранишенп, мпже истпвременп да ппднесе претставка дп
спветникпт за защтита на правата на пациентите, дп директпрпт на
здравствената устанпва, дп Министерствптп за здравствп, дп ДСЗИ и дп
Кпмисијата за унапредуваое на правата на пациентите.
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на пациентите, ДСЗИ дпбил финансиска ппмпщ за прганизираое на пбуките пд
страна на приватни претпријатија. Пд бучетпт на Република Македпнија за пваа
цел предвидени се средства вп Прпграмата за защтита на пптрпщувашите за
реализација на предвидените активнпсти на инспектпратпт, щтп вклушува:
прганизираое на регипнални средби за прпмпција на Закпнпт за защтита на
правата на пациентите и презентација на извещтаите на инспектпратпт,
прганизираое на рабптни средби за спгледуваое на спстпјбите пд пбласта на
защтитата на правата на пациентите, правата и пбврските на здравствените
устанпви, здравствените рабптници, какп и правата и пбврските на пациентите,
прганизираое на пбуки на нпвпназнашените спветници за защтита на правата
на пациентите, прганизираое на регипнални рабптни средби и трибини за
прпмпција на Закпнпт за здравствена защтита и впсппставуваое на спрабптка
сп институциите пд регипнпт, какп и земји шленки на Еврппската Унија
надлежни пд пбласта на защтитата на пптрпщувашите сп цел размена на
искуства и практишна примена на Закпнпт за защтита на правата на пациентите,
Закпнпт за здравствена защтита, Правилникпт за безбеднпст на детските
играшки и Правилникпт за спдржината и нашинпт на пзнашуваое на
кпзметишките прпизвпди. Изнпспт на финансиските средства предвидени за
пстваруваое на активнпстите на ДСЗИ предвидени вп Прпграмата за защтита на
пптрпщувашите за 2011 гпдина изнесува 180. 000 денари, а за 2012 гпдина 100.
30
000 денари , щтп знаши дека вп 2012 гпдина бучетпт е намален за 80. 000
денари или за 44% вп пднпс на бучетпт за 2011 гпдина. И ппкрај пдпбруваоетп,
сппред ппдатпци дпбиени пд ДСЗИ, пвие средства не биле префрлени на
сметка на ДСЗИ ппради неппвплната екпнпмска спстпјба.
Инспектпратпт врщи кпнтрпла дали единиците на лпкалната сампуправа имаат
фпрмиранп Кпмисии за унапредуваое на правата на пациентите, какп и дали
Фпндпт за здравственп псигуруваое има ппределенп Канцеларии за струшна
ппмпщ на псигурените пациенти вп сите ппдрашни единици. Имајќи превид
ппдатпкпт дека мал брпј ппщтини имаат фпрмиранп лпкални кпмисии за
унапредуваое на правата на пациентите, мпже да се заклуши дека мерките
преземени пд страна на инспектпратпт се недпвплни и ситуацијата налпжува
преземаое на ппзасилени мерки пд инспектпратпт вп најкратпк рпк.
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Прпграма за защтита на пптрпщувашите за перипдпт 2011 – 2012 гпдина,
Службен весник на Република Македпнија бр. 3/2011
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З АКЛУЧПЦИ И ПРЕППРАКИ
Напдите пд истражуваоетп вп пднпс на степенпт на фпрмираое и
функципнираое на закпнски предвидените механизми за защтита на права на
пациенти укажуваат на евидентна стагнација вп спрпведуваоетп на Закпнпт за
защтита на правата на пациентите. Вп пвпј дел на анализата ги издвпјуваме
заклушните спгледуваоа за фпрмираоетп и рабптеоетп на секпј пппдделен
механизам за защтита на права на пациенти и даваме преппраки вп наспка на
надминуваое и унапредуваое на спстпјбите.
Спветници за заштита на правата на пациентите вп бплнички здравствени
устанпви
Спветници за защтита на правата на пациентите се назнашени вп пет-5 пд
вкупнп 56 бплнишки здравствени устанпви, при щтп ниту еден не е назнашен вп
бплнишките устанпви кпи се напдаат вп истпшнипт дел пд Република
Македпнија. Резултати пд рабптеоетп на назнашените спветници укажуваат на
низпк степен на пстваруваое на дплжнпстите предвидени сп Закпнпт за
защтита на правата на пациентите, щтп мпже да се дплжи на ппвеќе фактпри,
меду кпи: скратенипт брпј на рабптни шаспви на дел пд спветниците,
сместуваоетп на дел пд спветниците вп канцеларии впн рамките на
здравствените устанпви вп кпи се назнашени, неинфпрмиранпста на
пациентите сп мпжнпстите и механизмите за защтита на нивните права вп
рамки на здравствените устанпви, немаоетп на дпверба вп пвпј механизам,
непбраќаоетп дп пвие механизми ппради негативните ппследици кпи
бараоетп на защтита мпже да ги има врз натампщнипт тек на пбезбедуваоетп
на здравствена защтита вп здравствената устанпви и/или незадплжителнпста
на мислеоетп кпе спветниците гп дпставуваат дп директпрпт на здравствената
устанпва пп ппстапуваое пп ппплака пд пациент.
За надминуваое на сегащните спстпјби и за заживуваое на механизмпт
спветник за защтита на правата на пациентите вп рамки на бплнишките
здравствени устанпви, пред се пптребнп е преземаое на акција пд страна на
Министерствптп за здравствп за измена на закпнпт, преку впведуваое на
критериуми кпи кандидатите за идни спветници треба да ги испплнат за
врщеое на наведената функција. Пп впсппставуваоетп на критериуми,
Министерствптп треба пд редпт на свпите врабптени да изврщи селекција и да
назнаши спветници вп препстанатите бплнишки здравствени устанпви низ
Македпнија. Преземаоетп на пваа мерка би пвпзмпжила еднакпв пристап и
защтита на сите пациенти.
Ппд претппставка дека нефункципналнпста на механизмпт спветник за защтита
на правата на пациентите меду другптп се дплжи и на незадплжителнпста на
мислеоетп кпе спветниците гп дпставуваат дп директприте на здравствените
устанпви сп цел рещаваое на настанатипт прпблем, Министерствптп за
здравствп треба да преземе мерки сп цел згплемуваое на влијаниетп на
назнашените спветници врз кпнешната пдлука вп слушаи на защтита на правата
на пациенти. Сп пва ќе се избегне мпжнптп препвладуваое на интересите на
здравствената устанпва врз интересите на пациентпт и наеднп ќе се згплеми
дпвербата вп пвпј механизам.
Вп наспка на превенираое на слушаите на пгранишуваое и/или прекрщуваое
на здравствените права пд страна на здравствените рабптници, пптребнп е
кпнтинуиранп инфпрмираое и пбушуваое на здравствените рабптници за
правата на пациентите. За таа цел, сп закпнпт треба да се предвиди пбврска за
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кпнтинуирана пбука на здравствените рабптници за Закпнпт за защтита на
правата на пациентите, сп щтп ќе се пвпзмпжи ппстпјанп унапредуваое на
ппзнаваоата на врабптените, вклушувајќи ги и нпвп врабптените здравствени
рабптници.
Ппкрај наведените мерки, Министерствптп за здравствп треба да преземе
мерки и активнпсти за уредуваое на нашинпт на рабптеое на спветниците,
вклушувајќи гп и вппеднашуваоетп на нивнптп рабптнп време.
Лица за заштита на правата на пациенти вп небплнички здравствени
устанпви
Најгплемипт брпј на небплнишки здравствени устанпви имаат назнашенп лица
за защтита на правата на пациенти. Ппдатпците гпвпрат дека пациентите вп
небплнишките устанпви за защтита се пбраќаат дп правната служба,
ракпвпдителите на службите, секретарпт на устанпвата или дп директпрпт на
устанпвата. Ваквата спстпјба е резултат на тпа щтп Закпнпт за защтита на
правата на пациентите не предвидува критериуми за назнашуваое на лицетп
кпе треба да ја врщи функцијата на спветник, сп щтп се пстава на дисппзиција
на небплнишките здравствени устанпви сами да пдлушуваат за тпа кпе лице ќе
ја врщи пваа функција. Пва пак, придпнесува кпн неунифициранпст на
ппстапуваоетп и разлики вп видпт и квалитетпт на защтитата кпи пвие лица ја
пбезбедуваат.
Пттаму, ппстпи пптреба пд дппплнуваое на закпнпт вп наспка на утврдуваое
на критериуми за врщеое на пваа функција, какп и уредуваое на нашинпт на
нивнп ппстапуваое. Дппплнителнп, небплнишките здравствени устанпви треба
јаснп да ги назнашат прпстприите вп кпи пвие лица ќе врщат прием на
пациенти.

Лице за заштита на правата на пациентите при Министерствптп за здравствп
Министерпт за здравствп нема назнашенп/пвластенп лице за защтита на
правата на пациентите при Министерствптп за здравствп. Ппради тпа
неппхпднп е впсппставуваое на пвпј механизам вп најкратпк мпжен рпк. Пва
пспбенп акп се земе предвиде дека вп пдредени здравствените устанпви се
ущте не се фпрмирани закпнски предвидените механизми за защтита.
Лпкални кпмисии за унапредуваое на правата на пациентите
Самп 25% пд ппщтините фпрмирале кпмисија за унапредуваое на правата на
пациентите. Дппплнителнп, самп дел пд веќе фпрмираните кпмисии
заппшнале сп рабпта.
Сп пглед на фактпт дека гплем дел пд единиците на лпкалната сампуправа се
ущте не гп имплементирале Закпнпт за защтита на правата на пациентите,
ппстпи пптреба пд преземаое на сппдветни мерки и активнпсти сп цел
фпрмираое и функципнираое на пвие механизми, пднпснп пвпзмпжуваое и
унапредуваое на правата на пациенти на лпкалнп нивп.
Државна кпмисија за унапредуваое на правата на пациентите
Државна кпмисија за унапредуваое на правата на пациентите се ущте не е
фпрмирана пд страна на Министерствптп за здравствп. Фпрмираоетп на пваа
кпмисија е пд пспбенп знашеое за ппдпбруваое на спстпјбата сп защтитата на
правата на пациентите на теритприја на цела Македпнија, пспбенп ппради
21

нејзината надлежнпст да врщи мпнитпринг на пва ппле и да предлага мерки за
ппдпбруваое на пваа защтита дп Министерствптп за здравствп.
Канцеларии за стручна ппмпш при Фпндпт за здравственп псигуруваое
Фпндпт за здравственп псигуруваое на Република Македпнија има ппределенп
канцеларии за струшна ппмпщ на псигурените пациенти при пстваруваоетп и
защтитата на нивните права пд здравственптп псигуруваое вп најгплемипт дел
пд свпите ппдрашни единици. И ппкај релативнп виспкипт брпј на пфпрмени
канцеларии за ппмпщ, вреднп е да се насппмне дека ппстпешкипт Закпн за
защтита на правата на пациентите не спдржи пдредби пд кпи мпже јаснп да се
утврди надлежнпста и нашинпт на рабпта на пвпј механизам. Пва пак, гп
дпведува вп пращаое рабптеоетп на пвие канцеларии, пднпснп нивнипт
придпнес кпн защтита и унапредуваое на правата на псигурените лица.
Ппради тпа ппстпи пптреба пд уредуваое на надлежнпста и нашинпт на рабпта
на пвпј механизам.
Државен санитарен и здравствен инспектпрат
Ппдатпците гпвпрат дека пд гпдина вп гпдина се згплемува брпј на пациенти
кпи се пбраќаат дп Државнипт санитарен и здравствен инспектпрат. Ппрастпт
на брпјпт на ппднесени пријави за надзпр дп инспектпратпт мпжнп е да е
резултат на тпа щтп самп пвпј механизам има закпнски ппределена
надлежнпст да налпжи, пднпснп да нареди преземаое на пдредени мерки пд
страна на здравствените устанпви, какп и на фактпт щтп Закпнпт за защтита на
правата на пациентите не предвидува редпслед на исцрпуваое на
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предвидените механизми за защтита на правата на пациенти.
Медутпа, пд друга страна, инспектпратпт има и надлежнпсти за ппстапуваое вп
наспка на пбезбедуваое на ппгплем степен на фпрмираое на механизми за
защтита на правата на пациентите, а сп тпа и ппгплема имплементација на
Закпнпт за защтита на правата на пациентите. Инспектпратпт, иакп има
надлежнпст да преземе ппвеќе мерки вп наспка на фпрмираое на
механизмите за защтита на правата на пациентите, дпсегащните мерки се
ппкажаа какп недпвплни, при щтп мпже да се дпнесе заклушпк дека ппстпи
пптреба пд непдлпжнп преземаое на сппдветни мерки пд страна на
инспектпратпт.
Ппради неппвплната екпнпмска спстпјба ДСЗИ не примил средства
предвидени за спрпведуваое на Прпграмата за защтита на правата на
пптрпщуваши 2011-2012, пднпснп не ги спрпвел планираните активнпсти за
прпмпција на Закпнпт за защтита на правата на пациентите предвидени сп
истата. Пттука, ппстпи пптреба пд преземаое на мерки и активнпсти кпи ќе
пвпзмпжат врщеое на една пд надлежнпстите на ДСЗИ, пднпснп прпмпција
на Закпнпт за защтита на правата на пациенти.
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дпкплку пациентпт смета дека некпе правп пд здравствена защтита му е
прекрщенп или пгранишенп, мпже истпвременп да ппднесе претставка дп
спветникпт за защтита на правата на пациентите, дп директпрпт на
здравствената устанпва, дп Министерствптп за здравствп, дп ДСЗИ и дп
Кпмисијата за унапредуваое на правата на пациентите.
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Имајќи ги предвид гпренаведените заклушни спгледуваоа и преппраки за
наминуваое на спстпјбите за секпј пппдделен механизам, спсема на крај, ги
извпјуваме преппраките кпи се пднесуваат на пптребата пд преземаое на
системски и кппрдинирани мерки пд страната на Министерствптп за здравствп
и пстанатите институции кпи имаат закпнска надлежнпст да ппстапуваат вп
спгласнпст сп Закпнпт за защтита на правата на пациенти. Именп, сп цел
забрзуваое и пвпзмпжуваое на сеппфатна и навремена защтита на правата на
пациенти, сметаме дека ппстпи пптреба пд ппдгптпвка на гпдищни и
ппвеќегпдищни планпви за спрпведуваое на закпнпт пд страна на надлежните
институции, какп и издвпјуваое на пптребните финансиски средства за
функципнираое на механизмите за защтита на правата на пациенти на
наципналнп и лпкалнп нивп. Истп така, ппстпи пптреба пд впсппставуваое на
кпнтрплни механизми на ппстпешките закпнски предвидени механизми кпи ќе
пвпзмпжат вппеднашена, навремена, сппдветна, пптпплна и квалитетна
защтита на правата на пациентите.

Оваа анализа и активностите на ЕСЕ за унапредување на правото на здравје и заштитата на
правата на пациентите е финансиски подржани од:
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