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Предговор 
 
 Следењето на современите тенденции во јавното здравство станува 
секојдневна и неопходна активност за добро функционирање на јавно 
здравствените системи, што ќе доведе до унапредување на економскиот и 
здравствениот развој. Здравјето е универзален феномен којшто наоѓа примена 
во секој систем. Феноменот е многу едноставен: колку повеќе здравјето се 
познава толку повеќе тоа се почитува. Здравјето е невозможно без добриот 
однос кон себе. Со други зборови кажано, само вие можете себеси да се 
направите здрави и среќни и само вие можете сите други да ги направите 
здрави и среќни. Следете ја љубовта и природните закони на животот, а за 
возврат ќе бидете дарувани со највредното – здравјето. Сакам да го фокусирам 
вниманието кон моите студенти - неопходно е тие да формираат три навики кои 
се потребни за достигнување на среќа и благосостојба: навика да се биде 
континуирано здрав, навика за континуиран напор и навика континуирано да се 
учи.  
 
 Затоа, целта на овој учебник е да понуди знаење на студентите кое ќе им 
помогне на нив, како идни менџери, да го применат во јавно здравствениот 
систем во совладувањето на тековните проблеми и во создавањето перспектива 
за подобро здравје. Поконкретно кажано, учебников служи како брилијантно 
упатство на идните професионалци кои тежнеат да ги прошират своите знаења 
во оваа област и практично да ги применат во нивното ангажирање како 
менаџери во донесувањето на стратешки одлуки поврзани со здравјето и 
здравствената заштита. Во таа смисла, проблематиката којашто се обработува 
е во контекст на современите тенденции на јавното здравство.  
 Учебников е прилагоден на наставната програма на Економски факултет 
– Штип и истиот е во согласност со интелектуалниот потенцијал на студентите 
запишани на прв и втор циклус на студии на насоката Здравствен менаџмент.  
 
 При пишувањето на учебникот користен е лесно разбирлив аналитичен 
инструментариум преточен во графичка анализа, едноставна интерпретација и 
логично размислување кои на читателот му овозможуваат инзвонреден увид во 
истражување на појавите и во нагласување што точно тој да бара и како да се 
справи во одредени ситуации.  
 Ова прво издание на учебникот Современите тенденции на јавното 
здравство е замислено како воведен текст што треба да помогне во 
постигнување на неколку цели во сферата на јавното здравство. Според моето 
професионално мислење учебников му овозможува на читателот да го разбере 
концептот на јавното здравство и да му ја даде неопходната основа за да може 
да ја разбере еволуцијата, развојот и сегашната состојба на јавното здравство.  
 
 Подготовката на овој универзитетски учебник претставува една 
амбициозна и комплексна задача затоа што требаше да се опфати обемен 



материјал, за да се истакнат најзабележителните аспекти на јавното здравство. 
Станува збор за студиозен пристап кон одделни релевантни прашања од 
областа на јавното здравство, усогласување на различни теми и прецизно 
дефинирање на основни категории и појави од областа на современото јавно 
здравство. Сето ова е добро осмислено со цел за поуспешно промовирање на 
научната мисла и за стекнување подобар увид во проблемот на јавното 
здравсто. Разгледувано од повеќе аспекти, најважната цел е изучувачите на 
јавното здравство доволно добро да ја совладаат оваа предметна материја за 
да можат да пронајдат одговор  и разјаснување на здравствените прашања.  
 
 Изучувањето на јавното здравство е еден од најфасцинантните образовни 
потфати при кој се поставуваат тематски, научни и идеолошки прашања. Затоа 
очекувам критички однос кон изнесените ставови од страна на  студентите и од 
сите оние кои се занимаваат со проблемите во јавното здравство и ги 
поттикнувам да испратат свои мислења и сугестии за да се подобрат идните 
изданија на овој учебник. 
 
 
Штип, 18.08.2011                                                        Доц. д-р Круме Николоски 
 
 
 



Introduction 
 

 
 

The following of the contemporary e tendencies in the public health becomes every 
day and necessary activity for better functioning of the public health systems that leads to 
improvement of the economic and health development. The health is universal phenomenon 
that can be used in every system. The phenomenon is very simple: the more you know the 
health, the more it is respected. The health is impossible without good attitude towards us. In 
other words, only you can make yourselves health and happy and only you can make all the 
others health and happy. Follow the love and the natural laws and for that you’ll be presented 
with the most precious thing – the health. I want to focus the attention towards my students. 
It’s necessary for them to create three habits that are necessary for reaching happiness and 
wealth: a habit for being continuously health, a habit for continuous effort and habit for 
continuous studying.  
  

So, the target of this student book is to offer knowledge to the students that can help 
them as future managers and to use it in the public health system for solving the current 
problems and for creation perspectives for better health. More preciously, this student book is 
a brilliant guide for the future professionals who like to improve their knowledge in this area 
and to use it practically as managers when they make strategic decisions  connected to the 
health and the health protection. In that sense the topic that is observed is in context with the 
contemporary tendencies in the public health. 
 

This student book is adapted to the educational program of the Faculty of economics 
in Stip and it is in accordance to the intellectual potential of the students that attend the first 
and second cycle of the studies at the department of health management. 
 

For the writing of this student book it has been used easy and understandable analytic 
instrument turned into graphic analysis with simple interpretation and logic thinking that 
enable the reader an excellent insight of the researches, emphasizing the parts connected to 
what you are looking for and how to deal with certain situations. 
 

This first edition of the student book “The contemporary tendencies of the public 
health” has been created as preparatory text that should help the reaching of several targets in 
the sphere of the public health. According to my professional opinion, this book enables the 
reader to understand the concept of the public health and to give the necessary basis for 
understanding the evolution, development and the current state of the public health. 
 

The preparation of this university student book is an ambitious and complex task as it 
covers huge material that can emphasize the most significant aspects of the public health. It’s 
studious approach to certain relevant questions from the area of the public health, 
harmonization of different topics and punctual definition of the contemporary categories and 
appearances in the area of the contemporary public health. All this is for more successful 
promotion of the scientific thoughts and for having better access to the public health problem. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Seeing from more aspects, the most important target for the researches of the public 

health is to accept very well this material to be able to detect answers and explanations for the 
health questions. 
 

The research of the public health is on of the most fascinated educational enterprises 
with thematic, scientific and ideological questions. So, I’m expecting a critic attitude to the 
given thoughts by the students and all those who deal with the public health problems, asking 
them to send their opinion and suggestions for improvement of the future editions of this 
student book. 
                       
 
          The author 
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1.1 Вовед 
 

 Јавното здравство е наука за заштита и подобрување на здравјето во 
секое општество преку здравствено образование, промоција на здрав начин на 
живот, како и преку истражување на болести и превенција од повреди. Од овие 
причини, во оваа прва глава нашата фундаментална цел е со научен пристап да 
ја разоткриеме суштината на современото јавното здравсто, неговиот опфат и 
содржина. Тука пред сè се мисли на научната проблематика на јавното 
здравство која ќе им биде од голема помош на професорите по јавно здравство 
да им ги објаснат своите идеи на студентите со цел да ја зајакнат нивната 
академска работа. Познавањето на јавното здравство ќе ви овозможи да ги 
откриете проблемите и да ги утврдите потребите од здравствена заштита. 
 

1.2 Што е јавно здравство? 
 

 Следејќи ги современите тенденции во областа на здравството и 
здравствената заштита, јавното здравство може да се дефинира како 
социјален, економски и политичко-правен концепт којшто има за цел  
финансирање на здравје и здравствена заштита, подобрување на здравјето, 
продолжување на животот и подобрување на квалитетот на животот на 
целата популација преку унапредување на здравјето, превенција од болести и 
други форми на јавно здравствени активности и интервенции. Низ 
литературата ќе се сретнат термините класично јавно здравство и ново јавно 
здравство во однос на целите за проценка на достигнувањата, во описот и 
анализата на детерминантите на здравје, како и во методите на решавање на 
здравствените проблеми. Новото јавно здравство во својата основа се 
разликува со целосното разбирање за начините на кои животните стилови и 
животните услови влијаат врз здравствениот статус, како и на препознавање на 
потребите за мобилизирање на ресурси и правилно инвестирање во политиките, 
програмите и услугите кои го креираат, одржуваат и заштитуваат здравјето со 

Спектарот на јавното здравство

Г Л А В А1
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поддршка на здравите животни стилови и креирање на поддржани околини за 
здравје. Ваквата разлика меѓу класичното и новото јавно здравство можеби  
нема да ни биде потребна во иднина при разработка на спектарот на јавното 
здравство. Но, за поуспешно совладување на научната материја студентите 
треба да ја познаваат еволуцијата на јавното здравство и да ги осознаат 
сличностите и разликите меѓу класичното и новото јавно здравство, за што ќе 
стане подоцна збор. Како и да е, јавното здравство ги вклучува сите можни 
активности и алтернативи кои би биле корисни и ефикасни за унапредување на 
здравјето, како и за превенција, лекување и рехабилитација од болести на 
индивидуата, општеството и целaта популација. Во минатото за означување на 
јавното здравство користени се термините: социјална хигиена, превентивна 
медицина, медицина на заедницата, социјална медицина и други. 
Превентивната медицина е комбинација на елементи на јавното здравство и 
клиничката медицина. Јавното здравство, исто како и јавно здравствениот 
професионалец во клиничката медицина, се занимава со индивидуата, како на 
пример во програмите за имунизација. И клиничката медицина дејствува во 
полето на превенција кај пациенти со хипертензија или дијабетес и со тоа 
спречува сериозни компликации од овие болести. Превентивната медицина се 
фокусира на медицинска или клиничка дејност, или она што може да се нарече 
индивидуална превентивна заштита, со акцент на ризичните групи во 
заедницата и националните напори за унапредување на здравјето1. 
 
 Што се однесува до превенцијата, таа ги опфаќа сите мерки и активности 
кои имаат за цел ерадикација, елиминација, или намалување на влијанието на 
болестите и на онеспособеноста. Во превенцијата од разни болести потребно е 
добро познавање на еколошкиот тријас, односно епидемиолошки процес. 
Концептот на превенција најдобро може да се дефинира преку нивоата и 
начинот на превенција, традиционално наречени примарна, секундарна и 
терцијарна превенција. Под примарна превенција се подразбира спречување, 
избегнување или намалување на појава на одредено заболување. 
Секундарната превенција подразбира спречување, влошување или 
компликации кај појавената болест или состојба. Терцијарната превенција 
подразбира обезбедување максимален степен на заздравување и враќање на 
максималните функции.  Сите овие превентивни активности се меѓусебно 
поврзани и зависни едни од други поради нивната комлексност. Кога ќе се 
дефинира целта за превенција од една болест, следен чекор е индентификација 
на соодветни и целосни методи за постигнување на истата, или изработка на 
стратегија со тактички цели. Со неа се одредуваат мерките на работа и 
средствата потребни за стигнување до целта. 
 
 Јавното здравство има за цел подобрување на благосостојбата, 
промовирање на позитивното здравје и превенција од болести. Оттука, главниот 
фокус на јавното здравство е здравјето и превенцијата од болести. Ова се 
постигнува преку следниве негови активности2: 

 
 Превенција од епидемии и ширење на болести; 
 Заштита од опасна околина; 

                                                 
1 Tulchinsky TH, Varivikova EA. The New Public Health. Academic Press: San Diego, CA, 2000, p. 81 
2 Management in health care practice, A Handbook for Teachers, Researchers and Health Professionals, Zagreb, 2008 p. 22 
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 Превенција од повреди; 
 Промовирање и охрабрување на здраво однесување; 
 Реагирање на природните и општествените катастрофи и помагање на 
заедницата во нејзино заздравување и 

 Обезбедување квалитет и пристап до јавно здравствените услуги. 
 
 Констатација е дека јавното здравство е комплексна наука која се 
занимава со зачувување и подобрување на здравјето на популацијата преку 
здравствено образование, промоција на здрави животни навики и 
истражувања на болести и превенција од повреди. Исто така, јавното 
здравство вклучува примена на повеќе научни дисциплини, како што се: 
биологија, социологија, математика, антропологија, политика, економија, 
медицина, психологија, информатика, инженерство, менаџмент и други.  
 
 Како што кажавме претходно јавното здравство тешко би можеле да го 
опишеме. Но, ние  најверојатно би го групирале јавното здравство во 
здравствена и медицинската професија. Нашето здравје е издржувано од 
јавното здравство. Медицинскиот стручен персонал нè обезбедува со 
здравствена заштита кога таа ни е потребна. Истиот го посетуваме поради 
потребата од годишни контроли и вакцини или да бидеме лекувани од одредени 
болести. Спротивно на ова, јавно здравствените професионалци работат на 
превенција на здравствените проблеми, коишто имаат влијаније на голем 
дел од популацијата. На пример, јавно здравствените професионалци го 
образуваат општеството за заразни болести и епидемии, како што се сидата 
и сарсот, со цел да ги минимизираат последиците. Медицинските 
професионалци работат со индивидуални пациенти, а јавно здравствените 
професионалци се фокусираат на општеството во целина. Медицинските 
професионалци се концентрираат на дијагностицирање и лекување на 
специфични заболувања на индивидуални пациенти, додека, пак, јавно 
здравствените професионалци ја нагласуваат превенцијата и здравствената 
промоција користејќи бројни интервенции кои влијаат на околината, јавната  
политика и човековото однесување. И медицината и јавното здравство се 
неопходни комплементарни добра за вкупното здравје на целото општество3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Smith, Jenny, Eucation and Public Health: Natural Partners in Learning for Life. Alexandria, VA, USA: Association for 
Supervision & Curriculum Development, 2003, p. 9 
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Табела 1.1  

Јавното здравство и медицинскиот пристап 
 

 
Јавно здравство 

 
Медицински пристап 

 
 
Фокус на популацијата 

 
Фокус на индивидуата 

 
Акцент на превенцијата и 
здравствената промоција за целата 
заедница 

 
Акцент на дијагнози и лекувања, 
заштита на пациентот во целина 

 
Биолошки научни центри 
стимулирани од главните закани врз 
здравјето на популацијата 

 
Биолошки научен центар 
стимулиран од потребите на 
пациентот 

 
Различни интервенции насочени кон 
околината, човечкото 
однесување/животен стил и 
медицинска заштита 

 
Медицинската заштита е 
предоминантна интервенција  

 
Етички јавни услуги во зависност од 
интересите на индивидуите 

 
Етички лични услуги, условени од 
свесноста на социјалната 
одговорност 

 
Променливост во сертификацијата 
на специјалистите преку степенот на 
професионалното јавно здравство 
 

 
Унифицирана сертификација на 
специјалистите преку степенот на 
професионалната медицина 
 

 
 Разбирањето на структурата на здравјето многу често е својствено за 
медицинската професија, односно кога луѓето се болни тие имаат потреба и 
бараат медицинска заштита за да си го позвратат сопственото здравје. Јавното 
здравство се однесува на здравјето на популацијата како целина, повеќе 
отколку медицинската здравствена заштита, која се фокусира на третманите на 
индивидуални болести. Јавното здравство се справува со колективните 
проблеми во општественото окружување и бара колективни решенија. 
Спектарот активности на јавното здравство се менува со експанзијата на 
медицинските науки и јавно здравствените искуства од промените во 
структурата на болест и причината за болест. 
 
 Јавното здравство се фокусира на заштита на здравјето на група 
индивидуи и на секоја индивидуа поединечно. Таа група може да биде во 
големина на една месна заедница, па сè до вкупниот број на една држава. 
Професионалците во јавното здравство прават обиди во превенција на 
проблеми од нивно настанување или повторно случување преку спроведување 
на образовни програми, развој на политики, давање услуги и спроведување на 
истражување. За разлика од нив, клиничките професионалци, како што се 
лекарите и медицинските сестри, првенствено се фокусираат на лекување на 
индивидуи откако тие ќе се разболат или повредат. Јавното здравство, исто 
така, е и поле што се занимава со ограничување на разликите во здравјето, а 
голем дел од него е борба за еднаквост во здравствената заштита, квалитет и 
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пристап. Полето на јавното здравство е мошне разновидно и опфаќа многу 
академски дисциплини. Сепак, јавното здравство главно е составено од 
следниве суштински области4:  

 
 Еколошко здравје; 
 Биостатистика; 
 Однесување на науката/Здравствено образование; 
 Епидемиологија; 
 Управување во јавно здравствени услуги; 
 Здравје на мајки и деца; 
 Исхрана; 
 Меѓународно/Глобално здравје; 
 Лабораториска практика на јавното здравје; 
 Јавно здравствена политика и 
 Јавно здравствена практика. 

 
 Еколошко здравје. Воздухот што го дишеме; водата што ја пиеме; 
комплексните интеракции помеѓу човековата генетика и нашата околина. Како 
изградената и природна средина влијаат врз нашето здравје и како можеме да 
ги намалиме факторите на ризик? Овие фактори на ризик од животната средина 
можат да предизвикаат болести, како што се астма, рак и труење со храна. 
Специјалисти од областа на хемијата, токсикологијата, инженерингот и од други 
дисциплини ја комбинираат својата експертиза за да одговорат на овие важни 
прашања. Еколошкото здравје се појавува како одговор за промена на 
природата на јавно здравствените прашања и нивно соочување со глобалните 
околински проблеми. Овие нови проблеми го вклучуваат глобалниот еколошки 
ризик, како што е уништувањето на озонската обивка, неконтролираното 
загадување на воздухот, загадената вода и глобалното затоплување. Овие 
проблеми имаат значајно влијание врз нашето опкружување и врз нашето 
здравје. Еколошкото здравје опфаќа  повеќе области: 

 
 Квалитет на воздухот; 
 Заштита на храна; 
 Заштита од зрачење; 
 Управување со цврст отпад;  
 Управување со опасен отпад; 
 Квалитет на водата; 
 Контрола на бучавата; 
 Контрола на површините за рекреација; 
 Квалитет во домаќинството; 
 Векторска контрола. 

 
 Еколошкото здравје се фокусира на економските и еколошките 
детерминанти на здравје, како и на средствата со кои економските инвестиции 
би требало да водат кон производство на најдобри здравствени резултати на 
популацијата, поголема еднаквост во здравството и одржлива употреба на 
ресурсите5. 
 
                                                 
4 http://www.whatispublichealth.org/about/index.html 
5 Adapted from the Acheson Report, London, 1988 
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 Биостатистика. Проценување на бројот на смртните случаи од 
насилство од пиштол или следење на трендот на повреди од пијано возење со 
користење на математика и наука на студијата на биостатистика. Со користење 
на биостатистиката може да се идентификуваат здравствените трендови коишто 
водат кон мерки за спасување на животот преку примена на статистички 
процедури, техники и методологија. Со прогноза на сценарија, идентификување 
на здравствени трендови во рамките на општеството, објаснување на биолошки 
феномени, како и утврдување на причините на болеста и повредата, 
биостатистиката е составен дел од јавното здравство. Биостатистиката често се 
користи во тандем со епидемиологијата.  
 
 Однесување на науката / Здравствено образование. Да се сопре 
ширењето на сексуално преносливите болести, како на пример херпес и ХИВ / 
СИДА; помош на младите да ги препознаат опасностите од пијанството како и 
промовирање на употреба на безбедносни појаси. Однесувањето на науката / 
Здравственото образование се фокусира на начините коишто ги поттикнуваат 
луѓето да направат здрав избор. Ова вклучува и образовни програми за развој 
на општеството коишто ќе го промовираат здравиот начин на живот, со цел за 
спречување на болести и повреди и за истражување на комплексни здравствени 
проблеми. Специјалистите ги поттикнуваат луѓето да направат здрав избор и да 
развијат програми за образование коишто промовираат здрави начини на живот 
и спречување на болести и повреди. Тие исто така промовираат и поефикасна 
употреба на jавно здравствените услуги, прифаќање на практика за самостојна 
заштита, како и активно учество во дизајнот и спроведување на здравствените 
програми. Некои примери вклучуваат менталното здравје, стареење, промоција 
на здравјето и превенција од болести, практиката на јавното здравство, 
здравствено образование и однесување на промени, неспособност/инвалидитет 
и здравје, како и социјални истражувања.  
 
 Епидемиологија. Кога во едно општество постои труење со храна или 
појава на грип, тогаш од „детекторите на болест“ или епидемиолозите се бара 
да ја истражат причината за болеста и да воспостават контрола од нејзино 
ширење. Епидемиолозите работат на терен за да утврдат од што е 
предизвикана болеста или повредата, кои се ризиците, кој е во опасност и како 
да се спречи понатамошната инциденца. Тие го означуваат самото место и ги 
одредуваат демографските и социјалните трендови коишто влијаат на болеста и 
повредата и вршат оценка на новите третмани. Почетното откритие и 
задржување на појавата, како на пример вирусот Западен Нил, често пати доаѓа 
од страна на епидемиолозите. Некои од најважните здравствено поврзани 
откритија во историјата се поврзани со епидемиологијата, вклучувајќи го 
обележјето во 1964- Генералниот извештај на хирурзите за штетните ефекти од 
пушењето. Биостатистиката често се користи во тандем со епидемиологија.  
 
 Управување со јавно здравствените услуги. Управувањето со базата на 
податоци во училишната клиника; развој на буџетите за здравствениот оддел; 
креирање политики за здравствено осигурителните компании и режија на јавно 
здравствените услуги зависат од здравствените администратори.  Полето 
управување со здравствени услуги е комбинација од политика, бизнис и науката 
во управување со човечките ресурси и фискалните потреби за да се пружаат 
ефективни јавно здравствени услуги. Специјализација може да се спроведе во 
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планирањето, организацијата, формулацијата на политиката и анализа, 
финансиите, економијата, или маркетингот.  
 
 Здравје на мајки и деца. Обезбедување на информации и пристап до 
контрола на раѓањето; унапредување на здравјето на бремените жени и 
неродените деца; вакцинацијата на деца, се дел од здравјето на мајките и 
децата. Професионалците за здравјето на мајките и децата ја подобруваат 
испораката во јавно здравствените системи, посебно за жените, децата и 
нивните семејства преку застапување, образование и истражување.  
 
 Исхрана. Промовирање на здравата исхрана и редовно вежбање; 
истражување на влијанието на начинот на исхрана на стари лица; учење за 
опасностите од прејадување се одговорност на јавните здравствени 
нутриционисти. Поради дефицарност на понудата во јавниот и приватниот 
сектор, ова поле/област проучува како храната и хранливите материи влијаат на 
благосостојбата и начинот на живот на популацијата. Исхраната опфаќа 
комбинација од образование и наука за промоција на здравјето и превенција од 
болести. 
 
 Меѓународно / Глобално здравје. Здравствени проблеми од глобална 
перспектива и опфаќање на сите сфери на јавното здравство (на пример, 
биостатистика, епидемиологија, исхраната, здравјето на мајките и децата, итн.). 
Меѓународните здравствени професионалци ги отриваат здравствените 
проблеми меѓу различните култури ширум светот. Глобализацијата е поврзана 
со нашето здравје. Брзото движење на луѓе и храна преку границите значи дека 
болеста може лесно да патува од некое далечно село до урбаните центри со 
опасна брзина. Глобалното јавно здравство излегува во пресрет на зголемените 
здравствени предизвици кои ги надминуваат националните граници. Ова 
меѓународно поле ги опфаќа речиси сите специјализации во јавното здравство. 
Секоја образовна инстиуција нуди малку поинакови насоки или области на 
интерес. Еве неколку примери:  

 
 Финансирање и економија на здравствената заштита; 
 Политика на популација и демографија; 
 Здравје на мајки  деца/ Примарна здравствена заштита/ Здравствени услуги; 
 Комуникација и однесување на науката; 
 Справување со комплексни итни случаи; 
 Ментално здравје и медицинска антропологија; 
 Програма за оценување / Информатички системи; 
 Јавна исхрана и безбедност на храната; 
 Меѓународна здравствена политика и менаџмент; 
 Епидемиологија од инфективни болести и контрола;  
 Методи на истражување и евалуација; 
 Промоција на здравјето. 

  
 Лабораториска практика на јавното здравство. Јавно здравстените 
професионалци во лабораторијата, како што се бактериолози, микробиолози и 
биохемичари ги тестираат биолошките и еколошките примероци со цел да се 
дијагностицираат, спречат, лекуваат и контролираат заразните болести во 
општествата. Со цел да се осигури безбедноста на нашата храна и вода, да се 
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открие присуството на некои болести во рамките на општеството, како и да се 
одговори на итни случаи во јавното здравство, како што е, на пример, 
биотероризмот, лабораториска практика на јавното здравство е од суштинско 
значење.  
 
 Јавно здравствена политика. Анализа на влијанието на безбедносните 
појаси врз смртноста во сообраќајот; следење на законодавството што ги 
ограничува секојдневните преселби; заложби за финансирање за тинејџерска 
кампања против пушењето. Професионалците во јавно здравствената политика 
работат на подобрување на здравјето на јавноста преку законодавни активности 
на локалните, регионалните и националните нивоа.  
 
 Јавно здравствена практика. Јавно здравство е интердисциплинарна 
област и опфаќа професионалци од многу дисциплини како што се нега, 
медицина, ветеринарна медицина, стоматологија, фармација, кои рутински се 
справуваат со проблемите од јавното здравство. Степенот на практика во 
јавното здравство им овозможува на лекарите да ги применуваат принципите на 
јавното здравство за да ја подобрат нивната практика. 
 

1.3 Што е здравје? 
 
 Здравјето6 може да се дефинира од многу аспекти, од наједноставните 
примери со податоци за морбидитет и морталитет, па сè до специјализирани  
верзии на општественото окружување. Во втората половина од минатиот век, во 
практиката се формира нова ориентација во медицината, според која здравјето 
и болеста се повеќедимензионални феномени кои треба да се анализираат, 
објасуваат и дефинираат од аспект на дејстувањето на социјално-економските, 
културните и психолошките фактори. Понатаму тие ги вклучуваат теоретското и 
клиничко-медицинското значење, како од аспект на политичките, социјалните, 
економските, културните проблеми, така и од начинот на организација на 
здравствената заштита кои имаат нагласено влијание врз здравјето7.  
  

Светската здравствена организација ги индентификува трите глобални 
димензии на здравјето и тоа: физиолошката, психолошката и социјалната и го 
дава тродимензионалниот (био-психо-социјален) коцепт на здравјето. Веројатно 
оттука произлегува и најпознатата дефиниција според која здравјето е состојба 
на ментална, физичка, социјална и емотивна добросостојба, а не само 
отсуство на болест8.  
 

                                                 
6 Здравјето претставува едно од основните човекови права регламентирано во Статутот на Светската здравствена 
организација (СЗО) формирана во 1946 година6.  
7 Со појавата на  кардиоваскуларните и малигните заболувања, а со тоа и енормното зголемување на здравствените 
трошоците, од страна на Марк  Ла Лонд беше извршена ревизија на состојбата на националното канадско здравство 
поради целосното оддавање на медицинската практика која се покажува  контрапродуктивна во решавањето на јавно 
здравствените проблеми. Сето ова, во 1974 година, резултираше со промовирање и воведување на концептот на 
здравствено поле кој го дефинира здравјето врз основа на четири главни фактори: човекова природа; околина; 
однесување  и организација на здравствена заштита. Концептот на здравствено поле стана општо прифатен во многу 
индустријализирани земји поради активностите насочени за унапредување на здравјето. Според овој концепт здравјето 
е резултат на фактори поврзани со генетското наследување, животната средина, начин на живот и медицинската 
заштита. 
8 WHO, 1946  
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 Покрај тоа што не постојат истородни дефиниции за здравјето ние ќе 
разгледаме неколку слични параметри кои имаат практично значење при 
неговото дефинирање. Една оперативна дефиниција гласи: здравјето е 
состојба на рамнотежа на личноста со биолошката, физичката и 
општествената средина при максимална функционална способност. 
Традиционално, здравјето се дефинира како отсутво на болест, болка или 
инвалидитет, но сè почесто оваа дефиниција се надградува со физичка, 
душевна и општествена добросостојба9. 
 
 Сепак, иницијативата на СЗО од 1984 година довела до проширување на 
оргиналната дефиниција, а дополнувањето се однесува на следново: За 
здравјето е важен степенот на развојот во кој индивидуата или групата се 
во состојба да ги остварат своите стремежи и да ги задоволат своите 
потреби, како и да можат да ја менуваат и совладуваат средината во која 
живеат. Промовирањето на здрав начин на живот може да го подобри здравјето 
и да ја намали потребата од медицинска помош. 
 
 Во практика, здравјето е состојба која се одликува со способност да  се 
извршува лично вредна улога во семејството, на работното место и во 
општеството, способност да се совладува физички, биолошки, психолошки и 
социјален стрес, чуство на благосостојба и, на крајот, отсуство на ризик од 
заболување и од предвремена смрт10.  Додека, еколошката дефиниција за 
јавното здравје гласи: одржлива состојба во која луѓето и другите живи 
суштества, со кои тие се во интеракција, можат неограничено да коегзистираат 
во рамнотежа11. Оттука, квалитетот и подобрувањето на здравјето не е само 
резултат на системот на здравстена заштита туку и резултат на средината во 
којашто луѓето живеат и коегзистираат во рамнотежа12. 
 
 Неопходно е да напоменеме дека и животната средина, од еколошки 
аспект, има влијание врз човековото здравје и појавата на болести13. Имајќи го 
предвид сето ова, треба да знаеме дека здравјето и болеста се повеќе 
факторски и факторите на ризик  поврзани со нив бараат од јавно здравствените 
системи да ги земат предвид социјалните, физичките и психолошките елементи 
кои го ограничуваат ефектот дури и на најдобрата здравствена заштита. 
Животната средина го вклучува единството на природната средина, 
човековата и социјалната средина, односно, тоа се сите фактори надвор од 
организмот кои можат да влијаат врз здравјето и здравственото однесување. 
Под природна средина се подразбираат водата, земјата и воздухот кои што нè 
опкружуваат. Квалитетот на земјата, на воздухот и водата за пиење влијаат на 
здравјето на луѓето и го определуваат начинот на живот на одредена 
                                                 
9 СЗО во својата стратегија Здравје за сите во 21 век, препорачува најмалку 30 минутна физичка активност со умерен 
интизитет (брзо одење), најмалку 5 дена во неделата. 
10 Stokes et al 1982 
11 Last, 1997 
12 Врз основа на Стратегијата на СЗО Здравје за сите во 21 век, до 2015 година треба да се обезбеди луѓето од регионот 
да живеат во подобра и побезбедна физичка околина, при што изложеноста на загадувачки материи што се опасни за 
здравјето треба да се сведе во рамки кои нема да ги надминуваат меѓународните договорени стандарди и национални 
норми. Изложеноста на популацијата на физички, микробиолошки и хемиски материи-загадувачи во воздухот, водата и 
почвата кои се опасни за здравјето треба значајно да се намали, а динамиката и интензитетот на активностите треба да 
се определат со националните здравствено-еколошки планови. Неопходно е да се обезбеди универзален пристап кон 
доволно количество на здрава и исправна вода за пиење (Цел 10 – Стратегијата на СЗО Здравје за сите во 21 век). 
13 Според Кохен: „Средината обезбедува храна, која луѓето ја јадат, вода која ја пијат, воздух кој го дишат, енергија која 
ја користат, болести и инсекти против кои се борат и планини, мориња, езера, потоци, растенија и животни во кои 
уживаат и од кои зависат“. 
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територија. Под поимот човекова средина се подразбираат сите физички 
структури каде што човекот живее, работи и егзестира, како што се куќи, работни 
простории, училишта и други структури. Под социјална средина се подразбираат 
социјално-економските услови, како и стилот на живеење. 
 

1.4 Што е болест? 
 
 Болеста е нарушеност на телесните функции. Зборовите болест, облик на 
заболување, изнемоштеност, имаат практично исто значење но, сепак е подобро 
да не се сметаат за синоними. Предлогот е да се користат во следниот 
контекст14: 
 
 Болеста претставува физиолошка/психолошка дисфункција. 
 Заболувањето е субјективна состојба на лицето кое е свесно дека не се 
чувствува добро. 

 Изнемоштеност е состојба на социјална дисфункција, т.е. тоа е улога која 
поединецот ја прифаќа кога е болен. 

 
 Оттука, покрај тоа што е направена јасна дистинкција, болеста можеме да 
ја сметаме како времено или трајно влошување во функционирањето на кој 
било составен дел што го сочинува човековиот организам или нарушување на 
соодносите меѓу нив. 
 Важно е да знаете дека болеста е динамичен процес која ги опфаќа не само 
причините, но и сериозноста на болеста и ефектите од интервенцијата наменета 
за модифицирање на исходот. Познавањето на природата на историјата на 
болеста е фундаментално за сфаќање  каде и со кои средства една 
интервенција  има најголеми шанси за успешно прекинување или промена во 
процесот  на болеста кај пациентот, семејството или општеството15. 
 
 Природната историја  на болеста го опфаќа целиот тек на болеста од 
нејзиното иницирање до разрешување. Ова подразбира фактори врзани за 
нејзиното започнување, клинички тек кој води до излекување, продолжено 
лекување или долготрајни последици  (понатамошни фази или компликации на 
болеста), еколошки и внатрешни фактори (генетски или стекната) и нивните 
ефекти во сите фази на болеста. Ефектите од интервенцијата во која било фаза 
на болесата  се дел од процесот на болест. Доколку природната состојба  е 
добро чувствување, односно оптимално здравје или чуство на добросостојба, 
функционалност  и отсуство од болест, тогаш процесот на болест, заразна или 
незаразна, по започнувањето следи некој карактеристичен  и предвидлив тек, 
познат во клиничката и епидемиолошката практика. Претклиничките настани и 
предиспозиција  можат да се откријат преку клиничката историја, со одредување 
на ризици и евентуална изложеност или присуство на други фактори на ризик. 
Болеста и интервенцијата, пред и во текот на процесот, се наметнати да влијаат  
на подоцнежниот развој на болеста. Клиничкиот тек на болест или нејзините 
лабораториски и радиолошки наоди, можат да се изменат со медицински или 

                                                 
14 Susser, 1973 
15 Како и кај пациентот, така и појавата на болест кај популацијата е резултат на многу фактори што се преплетуваат, а 
интервенциите влијат на природниот тек на болеста. Епидемиолошката структура на една заразна болест може да се 
согледа преку нејзината застапеност  кај популацијата, исто како и преку текот на болеста кај пациентот.  
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јавно здравствени интевенции, кои ќе доведат до излекување или 
продолжување на болеста со помали и не толку сериозни секударни последици. 
На тој начин, интервенцијата станува дел од природната историја на болеста. 
На природната историја на заразната болест  кај популацијата ќе влијае и 
степенот на вакцинација или изложеност  на заедницата16.  
 
 Кај хроничните болести се прават големи трошоци на сметка на 
пациентот и здравствениот систем, како резултат на несоодветна превентивна 
зштита или следење на пациентот. Со добро водење на пациентот може да се 
одложат серизни компликации од дијабет. Ако пациентот со хронична 
опструктивна белодробна болест или конгестивна срцева болест  во напредна 
фаза, добива внимателно избрана терапија, имунизација протв грип, пневмонија 
или други мерки, неговата состојба може да стане стабилна. Ако ова не се 
почитува, на пациентот ќе му биде потребна подолга и поскапа терапија. 
Неуспехот во давање на неадекватна нега може скапо да го чини јавно 
здравствениот систем и воедно да биде заканувачки по животот на пациентот.  
 

1.5 Епидемиологијата во јавното здравство 
 
 За подобро разбирање на спектарот на јавното здравство и неговата 
комплексна сеопфатност со сите активности кои ги презема во одржување на 
подобро здравје на индивидуата и општеството првенствено условени со 
препознавање, а потоа со елиминирање на факторите кои го зголемуваат 
ризикот за појава на болест,  ќе дадеме посебен осврт на предметот и задачите 
на епидемиологијата. Во овој контекст, важно е да знаеме дека есенцијален 
елемент на јавното здравство е епидемиологијата. Од исклучително значење за 
студентот е да се запознае со основните поими, концепти и методи со фокус на 
основните идеи и улогата на епидемиологијата и нивното значење во јавното 
здравство. Основите на оваа научна дисциплини потекнуваат од раниот 17      
век.  Епидемиологијата како дисциплина има допирни точки со демографијата, 
социјологијата и статистиката.  
 
 Епидемиологијата е квантитативна наука која се занимава со околностите 
под кои доаѓа до заболувања, факторите од кои доаѓа до заболување, 
факторите кои влијаат на појавувањето и ширењето на болестите и ги 
применува сите сознанија за превенција и сузбивање. Предмет на интерес не е 
индивидуата, каков што е случајот со потребата од медицинска здравствена 
заштита, туку епидемиологијата се занимава со проучување на група луѓе, со 
сите карактристики и обележја на таа група. Тие карактристики вклучуваат: пол, 
возраст, етничка припадност, изложеност на познати или можни фактори на 
ризик, социоекономската структура, како и резултатите од различни 
интервенции17. Ова се прави за да се разбере природната историја на болеста, 
критериумите за нејзино дијагностицирање, соодветните методи на превенција 
                                                 
16 Ова особено се однесува на децата, бидејќи возрасните се веќе отпорни од предходна изложеност или вакцинација. 
Сипаници и дифтерија, пред сè детски болести, денес во голем степен ги напаѓаат и возрасните, поради низок стекнат 
имунитет или неотпорност како резултат  на несоодветна вакцинација во детството. 
17 Постојат и многу други дефиниции за епидемиологијата. На пример, оксвордскиот речник ја дава следната дефиниција 
(1873): „Гранка на медицинската наука која се занимава со епидемии". Епидемиологија е наука за дистрибуција и 
детерминантите на состојбите или настаните врзани за здравјето на специфичните популации и апликација на оваа 
наука врз контролата на здравствените проблеми. Last, 1995 
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или лекување, очекуваниот исход и трошоци и придобивки од различните мерки 
на контрола. Специјализираниот клинички кадар кој им дава медицински услуги 
на пациентите мора да има предвид дека болеста не е настан кој се однесува 
исклучиво само на поединецот, туку дека во исто време се однесува и на 
одредени популациски групи и заедници. Значи, клиничкиот лекар го 
прегледува и лекува пациентот додека епидемиологот ја проучува 
полулацијата која е изложена на ризик. И двајцата ги евалуираат резултатите 
од превенција или лекување. Лекарите и епидемиолозите зависат еден од друг 
и ги користат резултатите од други области, како што се здравствената 
економија и здравствениот менаџментот и документираните медицински 
искуства за подобрување на заштитата и ефикасно и ефективно искористување 
на расположливите средства. 
 
 Епидемиологијата ги проучува јавно здравствените појави кај 
популацијата и користи за објаснување на процесот и исходот на болеста, 
одредување фактори што влијаат врз нејзино појавување и изнаоѓање начини за 
медицинска или јавно здравствена интервенција. Вклучува следење на болеста, 
морталитет, структура на здравствена заштита, како и активно истражување, 
експериментирање и студии за тестирање на хипотези, во рамките на етичките  
ограничувања и професионални стандарди18. Основната задача на 
епидемиологијата е да ги применува сите епидемиолошки мерки кои се 
однесуваат за спречување, сузбивање и искоренување на болестите. Тие мерки 
вклучуваат19: 

 
 Детерминирање и анализирање на факторите кои доведуваат до појава и 
ширење на болестите и нарушување на здравјето на населението; 

 Утврдување на етиолошките (причински) фактори за настанувањето на 
болестите и нарушувањата на здравјето; 

 Анализирање на квантитативните и квалитативните показатели во 
заболувањето на одредени популации: кој и кога заболува (во однос на 
возраста, полот, професијата, време на заболувањето, етничка припадност), 
каде заболува, односно која територија е зафатена, степенот на зафатеноста 
и смртноста од таа болест и друго; 

 Примена на адекватни мерки во превенција и сузбивање на масовните 
болести или намалување на здравствените проблеми и нивните последици 
врз здравјето; 

 Спровдување на мерки за процена на квалитетот и услугите на превенција, 
контрола и лекување на болестите, нивно отстранување и искоренување; 

 Собирање податоци за анализа и планирање и поставување на приоритети 
во примената на контролата и мерките на лекување на болестите и 
усовршувањето на тие мерки; 

 
 Со други зборови, епидемиологијата можеме да ја сметаме како алатка 
со која може да ги одредуваме мерките за превенција и да утврдиме сè што 
знаеме за интервенциите, терапиите и јавно здравствените услуги.  
 
 Гледано од аспект на проблематиката која ја изучува, епидемиологијата 
условно може да се подели на два дела: општа епидемиологија и специјална 
                                                 
18 Tulchinsky et al 2000  
19 Блаже Николовски, Епидемиологија, Просветно дело, Скопје, 1994, стр. 10 
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(посебна) епидемиологија. Општата епидемилогија се занимава со проучување 
на законитостите на еколошкиот тријас и општите мерки и принципи во 
спречување и сузбивањето на болестите и нарушување на здравјето. 
Специјалната епидемиологија се занимава конкретно со законитостите во 
настојувањето на одделни заболувања и со конкретни мерки за спречување, 
сузбивање и искоренување на секоја болест или група болести посебно.  
 
 Епидемиологијата како наука има голем придонес во проучувањето на 
епидемиолошкиот процес што се однесува на разбирањето дека единстено тој 
може да го даде објаснувањето на појавата и одржувањето на болестите. 
Епидемиолошкиот процес ни дава објаснување за настанувањето на болестите 
и нивното влијание во нарушувањето на здравјето. Се користат повеќе методи 
во објаснувањата за начинот на настанувањето на болестите и нарушувањето 
на здравјето. Епидемилогијата има развиено методи со кои се мери 
оптовареноста со заболувања20 на специфични популациони групи, ги 
детерминира разликите во оптовареноста со заболувања на специфичности 
меѓу популационите групи, го експлоатира потеклото или причините за 
разликите во оптовареноста со заболувањата и го определува ефектот од  
терапиите и интервенциите врз редуцирање на оптовареноста со заболувањата. 
                                                                                                                  

1.5.1 Еколошки тријас 
 
 Еколошкиот тријас како еден од методите се темели на фактот дека многу 
фактори влијаат на појавувањето на болестите и нарушувањето на здравјето. 
Значајно е познавањето на еколошкиот тријас не само од аспект на 
превенирање на болестите, туку значаен е и за процена и прогнозирање на 
епидемиолошката состојба. Според овој модел во објаснувањето на 
настанувањето на заболувањата и нарушувањето на здравјето се последица на 
интеракцијата меѓу три елементи за да би дошло до заболување, а тоа се: 
домаќин, агенс и средина и преносител, односно вектор. Всушност, овие три 
елементи се меѓусебно поврзани и го означуваат постоењето на еколошкиот 
тријас. Во ова взаемно дејство меѓу домаќинот, агенсот и средината може да 
биде вклучен моделот во појавата на болест кој може да се претстави во вид на 
триаголник (еколошки тријас). Според овој модел преовладува сваќањето дека 
трите елементи се во рамнотежа и доколку дојде до нарушување на оваа 
рамнотежа доаѓа до епидемски појави и одредено заболување. Елементитите 
на еколошкиот тријас можеме да ги дефинираме на следниов начин.  
 
 Домаќин е лице коешто е заболено или изложено на ризик да заболи од 
одредена болест. Промени можат да се појават кај домаќинот кои  
условуваат нарушување на рамнотежата. Таков е случајот со намалување на 
отпорноста, било да се работи за слабеење на имунитетот или пак за 
намалување на општата отпорност. 

 Агенс  е организам или директна причина на болест. Доколку дојде до 
зголемување на вируленцијата на агенсот, исто така се нарушува 
рамнотежата и се јавуваат заболувања.  

                                                 
20 Оптовареноста со заболувања е определување на влијанието на една болест врз населението, мерено преку бројот 
на смртни случаеви; влијанието на предвремената смрт и инвалидитетот врз популацијата се сметаат со посебни 
единици мерки. 
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 Средината се однесува на надворешните фактори  кои влијаат на 
домаќинот. Притоа, за да дојде до појава на болест неопходно е да постои 
подложност и чувствителност на домаќинот. Средината исто така трпи 
промени и при тие нагли промени доаѓа до нарушување на рамнотежата на 
еколошкиот тријас. Тоа може да се случи при елементарни незгоди, но и во 
други услови. Можна е појава на цревни заболувања во епидемски форми 
после контаминација на водата за пиење со отпадни, односно површински 
води. Таков е случајот при дефекти кај водоводната и канализационата 
мрежа, при поројни дождови, нагло топење на снег и во други случаи. Но, 
кога се  зборува за средината треба да се каже дека промените што се 
случуваат во неа, влијанието може да го искажуваат во две насоки: или му го 
овозможуваат на агенсот неговото ширење или пак влијаат на домаќинот и го 
прават почувствителен на заболување21. 

 Вектор е начин на пренос по кој агенсот стигнува до домаќинот со 
посредство на средината, односно векторот кој го пренесува агенсот од 
средината до домаќинот. 

 
 Периодот во кој доаѓа до нарушување на рамнотежата во еколошкиот 
тријас се нарекува период на претпатогенеза. Периодот, пак, кога доаѓа до 
делување на агенсот и појавата на болеста, нарушување на здравјето или смрт 
се нарекува период на патогенеза. За појасно разбирање на еколошкиот тријас 
ќе дадеме поединечно објаснување за карактеристиките на домаќинот, видот на 
агенсот и фактори на средината. Сите тие придонесуваат кон зголемен ризик 
при појава на болест. Студиите го објаснуваат начинот на настанување и 
пренесување на болестите како причинители за ширење на многу болести. Тие 
ја утврдуваат важноста на носителите за секој од трите елементи заради 
различната епидемиологија на акутните заразни и хронични незаразни 
болести22. Факторите кои придонесуваат за појава на болест можат да се 
поделат во три групи и тоа: карактеристики на домаќинот (возраст, пол, раса, 
религија, професија, генетски дарби, фамилијарна предиспозиција, претходни 
болести, имунолошки статус, преносител(вид агенс), односно може да биде 
биолошки (бактерии, вируси) и хемиски (Хемиски агенс), физички (траума, 
зрачење) и фактори на средината (климатски фактори, аерозагадување, 
зрачење (јонизирачко и нејонизирачко), водоснабдување, исхрана. 
 
 Еколошкиот тријас има важна улога во справувањето со големиот број 
фактори поврзани за хроничните заболувања кои во моментот забележуваат 
растечки тренд и се водечки причини за болест и предвремена смрт во светот. 
Интервенциите за промена на фактори кои влијаат на домаќинот, средината или 
агенсот се суштина на епидемиологијата во јавното здравство. Познавањето на 
состојбите и причината од која настанува болеста се од големо научно и 
практично значење за современото јавно здравство, бидејќи се овозможува и 
директна интервенција, како што е примената на вакцина или антибиотско 

                                                 
21 Блаже Николовски, Епидемиологија, Просветно дело, Скопје, 1994, стр. 38 
22 Заразни болести се болести предизвикани од специфичен инфективен агенс или неговите токсични производи, која се 
јавува како резултат на пренесување на тој агенс  од заразен човек или нежив резервоар на чуствителен/подложен 
домаќин, било директно или индиректно со помош на растение, животно, носител или преку околината.  
22 Хронична болест претставува нарушување на здравствената состојба кое трае подолг временски период, на пример 3 
месеци и повеќе. 
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средство за заштита или лекување на поединецот од зараза со специфичен 
организам. 
 
 За заразните заболувања за кои не постои вакцина, на пример контролата 
на туберколозата, се подразбира преземање на широк спектар јавно 
здравствени активности. Покрај потребата да се индентификуваат заболените и 
нивно лекување, од важност е и разбирањето на општествените фактори што 
придонеле за настанувањето на болеста. Во фактори на средината спаѓаат 
вектори, како комарецот што ја пренесува маларијата, контаминирана игла 
употребена од повеќе корисници на дрога, боја неисчистена од олово или 
семејно малтретирање. Сексуално преносливите болести, за кои исто така не 
постои вакцина, може да се контролираат  со комбинација на промени во 
здравственото однесување, здравствено образование, здравствена и 
медицинска заштита и вешта епидемиологија. 
 
 Чуствителноста на домаќинот е детерминирана токму од неговата 
генетска основа, полот, возраста, имунолошките карактеристики и други 
фактори. Така на пример, на домаќинот може да се влијае со имунизација, со 
што тој ќе се стекне со отпорност кон инфективниот агенс. Средината може да 
се измени со уништување на векторот или неговиот резервоар, заради 
спречување на трансмисијата. Можната појава на цревни заразни болести во 
епидемски форми е резултат на користење на контаминирана вода за пиење во 
случаи при дефекти кај водоводната и канализационата мрежа, при поројни 
дождови и друго. Во зависност од начинот и формата на индивидуално или 
општествено однесување може да доведе до повреда или болест кај домаќинот, 
како што се невнимателното возење или ризичното сексуално однесување.  
 
 Во однос на контролата на заразни заболувања, биолошкиот агенс може 
да се отстрани со филтрација или дезинфекција (хлорирање) на водата за 
пиење, со што ќе се спречи преносот на водопреносливите болести. Кај 
незаразните заболувања интервенцијата е уште посложена и опфаќа фактори 
на човековото однесување и широк спектар правни, административни и 
образовни прашања. Може да постојат повеќе фактор на ризик23 кои имаат 
надополнувачки ефект во настанувањето на болеста и кои може да бидат 
потешко менливи во споредба со факторите  кај  заразните заболувања. На 
пример, пушењето е фактор на ризик за рак на белите дробови, но изложеноста 
на зрачење (јонизирачко и нејонизирачко) е дополнителен фактор во средината 
со одредено влијание. Исто така проблематично е намалувањето на траумите 
предизвикани од болест или смрт. Кумулативниот ефект на неколку фактори на 
ризик  кои придонесуваат за болест исто така се од големо значење кај многу 
болести, како што се туберколозата од заразните и кардиоваскуларните, од 
хроничните заболувања.  
 
 Постојат фактори во општествотo кои играат важна улога во подобрување 
на здравјето на индивидуата, односно воведување безбедносни и заштитни 
мерки во околината и општеството со кои ќе се намалат шансите за повреда и 

                                                 
23 Фактори на ризик на една болест се оние аспекти на личното однесување и начин на живот, професионалната или 
изложеноста на животната средина, социјални и економски услови, или вродени или наследни карактеристики, за кои 
врз основа на епидемиолошки докази се знае дека се во корелација со нарушената здравствена состојба, која треба да 
се спречи.  
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болест. Еден од овие фактори е обезбедување  на здравствена и медицинска 
заштита. Друг фактор може да биде флуорирање на водата за пиење заради 
подобрување на денталното здравје, како  и законите за  употреба на појаси и 
шлемови заради намалување на сообраќајните повреди и незгоди. Овие 
модифицирачки фактори може да го изменат одговорот на поединецот или 
ширењето епидемија24. Системот на јавното здравсто е наменет да влијае  врз 
спречување и појава или исход од болеста, директно, со примарна превенција  и 
лекување, или индиректно, со намалување на факторите на ризик на кои е 
изложенa индивидуата или општеството. 
 

Едно од најважните средства на јавното здравство со посбно значење се 
вакцините25. Вакцините имаат способност да предизвикаат имунолошки 
одговор кај домаќинот, како резултат на што домаќинот станува отпорен на 
инфекција со тој агенс. Вакцинацијата претставуваат сериозна медицинска 
интервенција која мора да се изведува од лекар или под контрола на лекар. 
Имунизација (вакцинација) е процес со кој се зголемува отпорноста кон 
специфичен микроорганизам за да се спречи заболувањето од болеста што ја 
предизвикува. Зајакнувањето на овој одбранбен механизам преку имунизација е 
едно од најголемите достигнувања на јавното здравство, исто така како што е 
достигнување во лекувањето на заразните заболувања со антимикробни 
средства како главен елемент на клиничката медицина. Тие се од исклучително 
значење за спречување и контрола на заразните заболувања, особено кај 
децата кои треба задолжително да се вакцинираат. Од причини што вакцините 
се биолошки препарати за нив е неопходно да се обрне внимание за нивното 
посебно чување и транспорт. Осетливи се на температура, влага, светлина, 
хемиски средства и друго. Врз основа на здравствените индикации за 
изведување на вакцините разликуваме задолжителни вакцини, кои редовно се 
извршуваат, и вакцинации кои се даваат по епидемиолошки индикации26.  
Неопходно е да напоменеме дека постојат и незадолжителни вакцини, но во 
одредени ситуации се препорачува нивна примена. Но, може и секоја индивидуа 
да бара да биде вакциниран во зависност од неговите потреби. Таков е 
примерот со вакцината против алергии, или како што е вакцината против 
инфлуенца, особено потребна за старите и хронично болните лица. 
 
 
 

                                                 
24 За продлабучување на вашето знаење треба да имате предвид дека врз здравјето на поединецот влијаат како 
внатрешни, така и надворешни фактори на ризик. Внатрешните фактори се однесуваат биолошки фактори, односно оние 
што поединецот ги наследува и животните навики што ги стекнува, како што се пушењето, прејадување или друго ризичо 
однесување, додека надворешни фактори кои влијаат на здравјето на индивидуата се околината, социо-економската и 
психолошката состојба на личноста, условите и односите во семејството. Образованието, културата и религијата се исто 
така фактори кои придонесуваат за здравјето на индивидуата и општеството.  
25 Тоа се имунобиолошки материи кои се употребуваат за активна имунизација преку внесување на жив, ослабен и 
инактивиран агенс, делови од агенсот или неговиот токсин. 
26 Во задолжителни вакцинации спаѓаат вакцините против: дифтерија, голема кашлица (пертусис), детеска парализа 
(полиомиелит), туберкулоза (ТБ), тетанус, сипаници, заушки, црвенка (рубеола). Исто така, во зависност од 
епидемиолошките индикации, задолжителни се и следниве вакцини: против вирусен хепатит Б, за одредени ризични 
гупи, против колера и жолта треска, при патување во ризични епидемиолошки подрачја или во одредени земји во кои е 
неопходно вакцинирање, против беснило, за сите лица кои се каснати од сомнително животно-беснило, хепатит А, 
против цревен тивус, кое се однесува на лица што работат во чистење на канализициони мрежи или септички јами и во 
други специфични услови (Блаже Николовски, Епидемиологија, Просветно дело, Скопје, 1994, стр. 100) 
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1.6 Сличности и разлики меѓу класичното и новото јавно 
здравство 

 
Класичното јавно здравство e насочено кон преземање на организирани 

активности, но со посебен фокус на превенцијата, или поконкретно на методите 
кои се однесуваат на областа на санитација на животна средина, контролата на 
заразните болести, имунизацијата, грижата за мајки и деца и епидемиологијата. 
Класичното јавно здравство се дефинира како здравје на популацијата со 
разбирање дека здравјето претставува отсуство на болести и е насочено 
кон подобрување на физичката инфраструктура со цел да овозможи 
соодветно населување, чиста вода за пиење и санитација. Основната грижа е 
превенција од инфекции и заразни закани врз здравјето на човекот. Во првата 
половина на 20 век, преовладуваат заразните болести, како основна причина за 
смртност дури и во развиените земји. Најчестите причини за смрт во средината 
на 20 век се кумулативните ефекти од заразни болести, сиромаштија, слаба 
исхрана, лоша санитација, хигиена и домување, како и непостоење на ефикасна 
превенција и лекување. Многу од овие болести се поврзани со еколошките 
проблеми што ги создал човекот, како и со личниот начин на живот. 
Спречувањето на ширење на заразните болести, коишто беа главна причина за 
морталитет, доведоа до промена во старосната структура на популацијата со 
што се зголеми бројот на лица кои доживуваат длабока старост27. Старосно-
половата стркутура на популацијата и застапеноста на болестите се 
взаемно поврзани. Промената во епидемиолошката структура е промена во 
причините што преовладуваат за морбидитет и морталитет. Во овој контекст, 
епидемиолошката транзиција на заразните болести коишто стануваат сè 
поретка причина за морбидитет и морталитет и нивна замена со хронични и 
незаразни заболувувања е тренд и во развиените и во земјите во развој28. Падот 
на стапките на смртност делумно се резултат на подобрената исхрана, 
санитацијата, образованието и социјално-економските услови. Ова се должи и 
на кумулативните ефекти на успешните активности и санитарно 
здравствените мерки на класичното јавно здравство, како што се 
санитација на околината и контрола на заразните болести како резултат на 
успешното дејство на вакцините и успешно лекување со антибиотици во 
намалувањето на најважните детски болести, како и подобрување на 
исхраната, подобрување на животните услови и продолжување на 
просечното траење на животниот век. Оттука, можеме да ги издвоиме 
елементите на класичното јавно здравство: санитација на околината (чиста 
вода, собирање и отстранување на отпад, чист воздух), начин на исхрана, но 
не и преухранетост, сиромаштијата како здравствен проблем, контрола на 
здрава храна и здравје во средината, контрола на инфективни болести, 
витална статистика, здравје  на мајки и деца. 
 

Намалувањето на смртноста од хронични болести, како што се 
кардиоваскуларните заболувања, претставува нова фаза на епидемиолошката 
                                                 
27 На луѓето над 65 години треба да им се овозможи да го уживаат своето комлетно здравје и да имаат активна 
социјална улога во општеството. До 2020 година треба да се зголеми очекуваниот животен век без онеспообеност за 
најмалку 20%, а бројот на луѓе над 80 години, кои го уживаат сопственото здравје во домашни улови, треба да се 
зголеми за 50% (Цел 6 – Стратегијата Здравје за сите во 21 век). 
28 Eпидемиолошка транзиција претставува промена на застапеноста на болестите во општеството, најчесто поврзана со 
намалена апсолутна и релативна важност на заразените заболувања, а зголемена важност на хроничните болести и 
повреди. 
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транзиција. Намалувањето на смртноста од кардиоваскуларните заболувања и 
мозочнио удар е резултат на јавно здравствениот пристап до рано откривање и 
подобрено лекување. Морталитетот од кардиоваскуларни заболувања во 
индустријализираните земји во 20 век бележи намалување. Тоа од една страна 
се должи на промена на начинот на исхрана, пушењето, односно здравственото 
однесување и следење и подобрување во начинот на лекување со континуирано 
проучување на податоците од лекувањето на коронарни срцеви болести и 
мозочен удар29. Следењето и реагирањето на овие промени претставуваат 
фундаментални задачи на јавното здравство, а подготвеноста за реагирање на 
нови, локални или генерализирани промени во епидемиолошката структура е од 
есенцијално значење за јавното здравство. Треба да се потенцира  дека 
болестите еволуираат и со секоја појава на нови болести јавното здравство 
изнаоѓа прагматични мерки за нивна контрола. За успешна превенција потребно 
е мрежно поврзување на јавно здравствените професионалци од целиот свет, 
заради споделување на заеднички знаења и искуства.  
 

Во 80-тите години од 20 век како нов епидемиолошки предизвик станува 
појавата на пандемија на ХИВ-вирусот. Истовремено, како потенцијална 
опасност од заразни болести е и нивното брзо ширење од местото на нивното 
настанување и егзистирање, поради  динамичното движење на луѓето од земја 
во земја. Новопојавените заразни заболувања претставуваат значителна закана 
за веќе постигнатите придобивки во превенција и подобрување на 
здравствената состојба во индустријализираните земји и претставуваат уште 
поголема закана за слабо развиените јавно здравствени системи. Исто така, 
јавното здравство треба да се соочува со предизвикувачите на некои нови 
заразни заболувања кои стануваат отпорни кон постоечките лекарства, односно 
сè почестата појавата на мултирезистентни заразни болести. Понатаму, во 
однос на заразните болести, сите земји се соочуваат со опасност од повторна 
појава на заразни заболувања коишто се сметаа за надминати30.  

 
Организираното јавно здравство на 20 век и јавно здравствената и 

медицинската заштита, но и подобрената исхрана, вакцинирањето и успешното 
лекување на акутните заразни болести со постоечките антибиотици, придонесе 
за продолжување на животниот век, пред сè на намалени стапки на смртност кај 
децата. Дополнителен придонес во јавното здравство е постигнувањето и 
напредокот во санитарно здравствените мерки, како што се подобрување на 
хигиенските навики, подобрување на ракувањето со храна, подобрување на 
третманот со водата и отпадните материи и вакцинација31.  
 

                                                 
29 Со дополнителната контрола на крвниот притисок и модификацијата на факторите на ризик  се допринесе да се 
намали стапката на смртност од кардиваскуларните заболувања, и од 1972 година  да биде намалена за околу 50%. 
30 Важно е дека преку систематска примена на програмите за образование, елиминација и контрола на заразните 
болести од јавно здравствена значење, треба да се намалат здравствените последици на преносливите болести. На 
листата за глобална ерадикација или елиминација се полиомиелитисот, неонаталниот тетанус и морбилитет. За 
хепатитот Б, дифтеријата, пертусисот, конгениталната рубеола, заушките и инфекцијата со haemophilus influence тип Б 
се предвидуваат ефективни програми за контрола преку имунизација. За ХИВ/СИДА и за други сексуално преносливи 
болести, дијареалните заболувања и маларијата се предвидуваат специфични програми за контрола (Цел 7 – 
Стратегијата Здаравје за сите во 21 век) 
31Продолжувањето на просечното траење на животот во минатиот век е постигнато како резултат на ваквите 
постигнувања. Со глобалното продолжување  на очекуваното траење на животот за 30 години во последните години ни 
покажува дека светот е поздрав од било кога порано. Драматичното продолжување на очекуваното траење на животот 
во последниов век, се забележува и во развиените, но и во земјите во развој, примарно може да се препише  на 
подобрувањето на превентивните мерки, а не на напредокот во клиничката медицина. Се преценува дека најголемиот 
дел од продолжувањето на очекуваното траење на животот е резултат на превенцијата.  
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Оттука, јавното здравство со својата прагматична и научна основа ја 
покажа ефикасноста во намалувањето на негативните ефекти од заразни 
заболувања и подобрувањето на начинот на живот и долговечноста. За овој 
феномен придонесоа зголемената здравствена свест, промена на животните 
стилови и самогрижата, подобрената социјална безбедност за старите и 
хендикепираните лица и напредокот во медицинските науки.  Во 50-тите и 60-
тите години од 20 век, карактеристично е заминувањето на заразните болести и 
зголемена појава на незаразните болести. Оваа промена во структурата на 
болестите игра важна улога во земјите во развој. Во овие земји има лица со 
релативно големи приходи кои стимулираат преухранетост, така што 
структурата на болести ќе вклучува и болести на изобилие, како на пример, 
дијабетес. Начинот на исхрана се третира како најголем фактор на ризик за 
коронарна срцева болест, дијабетес и хипертензија, како и за настанувањето на 
одредени малигни заболувања. Дијабетисот е главна причина за настанување 
коронарна срцева болест, удар, бубрежни, очни и други нарушувања.  
 

Од друга страна, структурата на болести во богатите земји ќе вклучува 
болести, особено кај оние популациони групи кај кои се забележуваат 
карактеристики на сиромаштија, како што се лошата исхрана, лошата хигиена, 
ниско ниво на здравствено образование и друго. Во втората половина на 20 век, 
епидемиологијата на хроничните заболувања укажува на поврзаност меѓу 
повеќе фактори на ризик, но со сè уште нецелосно разбирање на придружните 
фактори или патогенезата. Хроничните заболувања стануваат водечка причина 
за морбидитет и морталитет во развиените, а сè повеќе и во земјите во развој. 
Растечките научни и епидемиолошки сознанија го зголемуваат капацитетот за 
справување со овие болести. На многу аспекти на јавното здравство може да се 
влијае преку лично однесување и здравствени ризици. Ваквиот начин, бара 
многу покомлексни интервенции на личниот начин на живот, како и на факторите 
на средината, заедницата и општеството. Примената на поздрави навики за 
живеење може значајно да ги намали шансите за развој на хронични болести.  
 
 За разлика од класичното јавно здравство, новото јавно здравство во 
својот предмет го вклучува и здравјето на индивидуата и се обидува да ги 
решава прашањата на универзалната здравстена заштита поврзани со 
еднаквиот пристап до здравствени услуги, животната средина, општествениот и 
економско-социјалниот развој. Но, сепак, како најголем предизвик на јавното 
здравство претставува масовната недостапност до здравствени услуги во 
земјите во развој, како и зголемувањето на сиромаштијата која сè уште е 
присутна во индустријализираните земји. 
 
 При крајот на 20 век се раѓа нова ера на епидемиологијата во која 
организацијата, информацијата и примената на биомедицинските технологии се 
есенцијални за здравјето на популацијата. Ова го вклучува поширокиот и  
повеќедисциплинарен пристап, кадешто статистичари, економисти, социјални и 
здравствени работници, раководители во здравствениот систем и епидемиолози 
со своето знаење ќе придонесат за поуспешно справување и решавање на нови 
здравствени проблеми и прашања. Важно е да ги разбереме сите овие промени, 
да се соочиме со нив, за да можеме да се носиме со радикалните правци што се 
јавуваат и ќе се јавуваат со развојот на науката, технологијата, практиката и 
економијата и кои се, всушност, главните двигатели за промени и за развој на 
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јавното здравство на крајот на 20 век. Промените го прошируваат спектарот на 
активности во подобрување на јавното здравје и придонесуваат за развој на 
новото јавно здравство. Новото јавно здравство е продолжување на 
класичното јавно здравство како резултат на промените коишто се јавуваат со 
еволуцијата на јавното здравство: промената на старосната структурата, 
зголемување на потребите за јавно здравствени услуги кај индивидуата и 
заедницата со доминација на медицинскиот модел; зголемување на трошоците 
во јавното здравство за лекување на болести кои се првенираат; ефективна и 
ефикасна употреба на ограничените средства во здравството; воведување и 
примена на новите технологии; соочување на новите предизвици: сарс, хив, 
канцер, дијабетес; појава на мултирезистентни заразни болести. 
 
 Напоменавме дека класичното јавно здравсто се дефинира како здравје 
на популацијата со методите кои се однесуваат на санитација, контрола на 
заразни болести, имунизација, грижа за мајки и деца и епидемиологија. 
Истовремено, елементите на новото јавно здравство се: класично јавно 
здравство; методи на превенција (примара, секундарна, терцијарна); 
унапредување (промоција) на здравјето; декларацијата од  Алма-Ата-Здравје 
за сите; здравствено информациски системи; здравствена економија, 
економска и епидемиолошка  евалуација; мониторинг и евалуација на јавно 
здравствениот систем; обезбедување на квалитетни услуги и квалитетна 
здравствена заштита; функционирање и менаџмент на јавно здравствениот 
систем и менаџмент на здравствената заштита. 
 
 
Разликите помеѓу класичното и новото јавно здравство ќе ги прикажеме 
табеларно32: 
 
Табела 1.2 
 

Разлики помеѓу класичното и новото јавно здравство 
 

Класично јавно здравство Ново јавно здравство 
 
Фокусот е на подобрување на 
физичката инфраструктура со цел 
да се овозможи соодветно 
населување, чиста вода и 
санитација.  

 
Законодавството и политиката 
како механизми во 19 век. 
 
 
 
Медицинската професија ја има 
централната улога. 

 
 

 
 

 
Фокусот е на физичката  
инфраструктура, но исто така и 
социјална поддршка, здравствено 
однесување и животен стил. 
 
 
Законодавството и политиката 
повторно откриени како круциални 
алатки за јавното здравство. 
 
 
Клучно е препознавањето на 
меѓусекторските активности. 
Медицината како една од многуте 
професии кои имаат придонес во 
здравјето. 
 

                                                 
32 Baume, F (1988) The new public health: an Australian perspective, The New Public Health, Stephen R Leeder,  James Cook 
University, Townsville, 2005  
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Во 19 век јавното здравство беше 
еден дел од социјалната држава 
за подобрување на условите за 
живот.Забележана е 
повеќестручна доминација во 20 
век. 
 
Барање на законски методи за 
епидемиологија. 
 
Фокус на превеција од болести и 
разбирање дека здравјето 
претставува отсуство на болести. 

 
Основната грижа е за превенција 
од инфекции и заразни закани по 
човековото здравје.  
 

Новото јавно здравство како 
филозофија дава силен акцент на 
учеството во  заедницата, но во 
практика ова често пати не се 
постигнува, наспроти некои реални 
успеси. 
 
Многу методологии се законски 
регулирани. 
 
Фокус на превеција од болести, 
промоција на здравјето и позитивно 
дефинирање на здравството. 
 
Грижа за сите закани по здравјето 
вклучувајќи ги и хроничните 
заболувања и менталното здравје, 
но исто така зголемена грижа за 
одржлива физичка околина. 

 
 
 Новото јавно здравство повеќе се интересира за взаемното дејство 
помеѓу: богатството и општествената благосостојба;  образованието и 
здравјето; општествениот капитал и здравјето33. 
 
 За новото јавно здравство може да се каже дека повеќе е филозофија 
отколку концепт, што се стреми да го прошири постарото сфаќање на 
класичното јавното здравство, така што го покрај здравјето на популацијата го 
вклучува и здравјето на индивидуата и се обидува да следи современи 
прашања, како што се еднаков пристап до јавно здравствени услуги, животна 
средина, политичка вклученост и социјален и економски развој. Следејќи ги 
современите тенденции во здравството и здравствената заштита, односно 
класичното и новото јавно здравство се преточуваат во едно исто јавно 
здравство кое се стреми да го постави здравството во една развојна рамка, 
за истото да биде под заштита на јавната стратегија. Од овие причини,  
понатаму во книгата ќе го користиме терминот јавно здравство.  
 
 Јавното здравство мора постојано да еволуира. Во секоја фаза на 
биолошка, техолошка и општествена еволуција, човекот коегзистира со болести 
предизвикани од животната средина и начинот на живеење, тоа треба да 
изнајде соодветни мерки за превенција и терапија. Порастот на популацијата и 
новите животни опкружувања, влијанијата од човековите заедници, 
приспособувањето кон штетните влијанија на животната средина стануваат 
пресудни за опстанокот. Адаптирањето на човековото општество кон животната 
средина останува централно прашање во современото јавно здравство и 
секогаш актуелна тема во развојот на здравствената заштита. Со еволуирањето 
на здравствената заштита и појавата на кардиоваскуларните заболувања, 
                                                 
33 Исто така, новото јавно здравсто за подобрување на здравјето директно ја проучува здравствената состојба на 
индивидуата и индиректно преку целокупното општество, и е насочено кон намалување на детерминантите на здравје во 
физичката и социјалната средина. Индиректниот пристап се однесува на детерминантите на здравје, со  посебен акцент 
насочен кон намалување на факторите  на ризик во физичката и социјалната средина, како на пример унапредување на 
здрвјето, здрава храна, намалување на изложеноста на контаминирана вода за пиење или подобрување на нивото на 
образование кај индивидуата и општеството, додека директниот пристап е насочен кон поединечно работење со 
пациентите или корисниците на јавно здравствени услуги, како што лекарот го лекува секој поединечен случај, односно 
изведува вакцинација кај секое дете. 
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траумата, сидата и малигните заболувања преку новонастанатите форми на 
микроорганизми и нивната резистентност го погодуваат човековото општество 
со кое е соочено јавното здравство во барањето нови методи за спречување на 
сериозни потенцијални последци.  

 

1.7 Влијание и значење на јавното здравство 
 
 Современото јавно здравство е водечки концепт којшто со себе носи 
многу идеи, искуства и сознанија за социјалните нееднаквости во здравството во 
развиените и неразвиените земји со универзална здравствена заштита, во 
однос на тоа како истите да се справуваат со драматичната структура на 
болести, во насока на намалување на негативните ефекти од болест и 
подобрување на здравствената состојба на популацијата. Сериозните прашања 
и проблеми од областа на јавното здравство со кои се соочува светот се јасна 
причина која ги обврзува заедниците, владите и донаторите да работат заедно 
во изнаоѓање на решенија во корист на посебните земји и територии. Тие сè 
повеќе треба, преку организациите на граѓанското општество, да ги креираат 
политиките и практиките кои на следните генерации ќе им помогнат да водат 
подолг и поздрав живот. Современото јавно здравство се занимава и со 
активности како што се анализа и планирање, подготвеност за делување во 
вонредни состојби и целосно е во ситуација да презема одредени функции, 
особено во креирањето на јавно-здравствената политика и стратегија34. 
 
 Како најголеми достигнувања на јавното здравство во 20 век можат да се 
издвојуват следниве35: вакцинација; моторна безбедност; побезбедно работно 
место; контрола на инфективните болести; опаѓање на смртноста од 
срцеви заболувања и удари; безбедна и поздрава храна; поздрави мајки и 
бебиња; планирање на семејство; флуоризација на вода за пиење; 
препознавање на употребата на цигари како опасност по здравјето36. 
 
1. Вакцинација. Програмите за широка вакцинација на популацијата резултираа 
со уништување на вариолата; елиминација на детска парализа во Америка и 
контрола на морбили, рубеола, тетанус, дифтерија, Haemophilus инфлуенца тип 
Б, и други заразни болести во САД и во други делови на светот.  
 
2. Моторни возила за безбедност. Подобрувањата во безбедноста на 
моторните возила придонеле за големи намалувања во смртноста предизвикана 
од моторните возила. Овие подобрувања вклучуваат напори во инженерингот за 
да се направат и подобри возила, и побезбедни патишта и успешни напори да 
се промени личното однесување (на пример, зголемена употреба на 

                                                 
34 До 2020 година онеспособеноста и предвремената смртност поради кардиоваскуларни заболувања, хронични 
белодробни и мускулоскелетни болести, како и поради карцином и компликации од дијабетес, треба да се намалат за 
25%-40%. Во истиот период треба да се постигне најмалку 80% од децата до 6 години да немаат кариес, а децата до 12 
години да имаат најмногу 1.5 расипан, кариоивен, пломбиран или изваден заб. Цел 8 – Стратегијата Здравје за сите во 
21 век. Исто така превенцијата од повреди со безбедни производи, на пример користење на сигурносни појаси и седишта 
за децата, свесност за безбедност во домот, детектори за дим и други, спасија многу животи и спречија многу повреди 
во текот на 20  век. До 2020 година смртноста и онеспособеноста поради сообраќајни несреќи треба да се намали за 
најмалку 30%, а несреќите на работа или во домот за најмалку 50%. Семејното и организираното насилство, како и 
последиците од него, треба да се намалат за 25%. Цел 9 – Стратегијата Здаравје за сите во 21 век  
35 CDC, 1999 
36 http://www.whatispublichealth.org/impact/index.html 
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безбедносни појаси, безбедни места за деца, носење заштитен шлем и 
намалено пиење и возење).  
 
 3. Побезбедни работни места. Здравствените проблеми поврзани со работата, 
како што е пнеумонијата кај рударите и силикоза - заеднички, на почетокот на 
векот  се значително намалени. Сериозни повреди и смртност поврзани со 
рударството, производството, градежништвото, транспортот, се исто така 
намалени; од 1980 година побезбедни работни места резултираа со 
намалување на околу 40% во стапката на фатални професионални повреди.  
 
4. Контрола на заразни болести. Контролата на заразни болести е резултат на 
чистата вода и подобрите санитарни услови. Инфекциите, како што се тифусот и 
колерата, коишто беа главни причинители за смрт на почетокот на 20 век, 
драстично се намалени со подобри санитарни услови. Покрај тоа, откривањето 
на антимикробната терапија е клучна за успешни јавно здравствени напори за 
контрола на инфекциите, како што се туберкулозата и сексуално преносливите 
болести. 
 
5. Намалување на смртни случаи од коронарни срцеви болести и мозочен 
удар. Намалувањето на смртни случаи од коронарна срцева болест или мозочен 
удар се резултат од модификација на ризик факторите, како што се престанок 
на пушењето и контрола на крвниот притисок во комбинација со подобрениот 
пристап до рано откривање и подобар третман. Од 1972 година смртноста од 
коронарна срцева болест е намалена за 51%.  
 
6. Побезбедна и поздрава храна. Од 1900 година, побезбедната и поздравата 
храна даде резултат во намалување на микробното загадување и во 
зголемување на хранливите состојки. Идентификувањето на основните микро 
хранливи состојки и воспоставувањето на програми за исхрана, речиси ги 
елиминираа главните болести од недостаток на хранливи состојки како што се 
рахитисот или пелаграта во Соединетите Американски држави.  
 
7. Поздрави мајки и бебиња. Поздравите мајки и бебиња се резултат на 
подобрената хигиената и исхрана, достапност до антибиотиците, поголем 
пристап до здравствена заштита и технолошкиот напредок за мајките и 
неонаталната медицина. Од 1900 година, смртноста кај новороденчињата е 
намалена за 90%, а смртноста кај мајките е намалена за 99%. 
 
8. Планирање на семејството. Пристапот до планирање на семејството и 
контрацептивните услуги ја изменија социјалната и економската улога на 
жените. Планирањето на семејството има здравствени придобивки како што се 
помала бројност на семејството и подолг интервал помеѓу раѓањето на децата; 
зголемени можности за советување и тестирање; помалку смртност кај 
новореденчињата, децата и мајките; како и употреба на контрацептивни 
средства за спречување на бременост и пренос на човечки недостаток на 
имунитет на вирусот и други сексуално преносливи болести.  
 
9. Флуоризација на водата за пиење. Флуоризацијата на водата за пиење 
започнала во 1945 и во 1999 година достигнува околу 144 милиони лица во 
Соединетите Американски Држави. Таа обезбедува полза и за децата и за 
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возрасните преку ефикасно спречување на расипување на забите, без оглед на 
социо-економскиот статус или пристап до здравствена заштита. Флуоризацијата 
одигра важна улога во намалување на расипување на забите (40% -70% кај 
децата) и губење на забите кај возрасните (40%-60%).  
 
10. Признавањето на употреба на тутун како опасност по здравјето. 
Признавањето на употреба на тутун како опасност по здравјето во 1964 година 
доведе до промени во промоција на престанок на употреба и намалување на 
изложеноста на чад од тутун во животната средина. Од првичниот генерален 
извештај од хирурзи за ризиците од пушењето врз здравјето, преваленцијата на 
пушењето помеѓу возрасните лица е намалена, а милиони смртни случаи  
поврзани со пушењето се спречени. 
 
 Имено, многу научници се согласуваат дека најголемите  достигнувања во 
здравјето се однесуваат на интервенциите и активностите во јавното здравство 
за време на 20 век. Процесот на поттикнување и помагање на подобрување на 
здравствената состојба на популацијата е единствен начин кој ни овозможува 
постигнување на здравствени резултати. Ќе дадеме неколку примери за да 
знаеме како функционираат овие достигнување37: 
 
 Превенција од загадување на воздухот и земјата преку редовни контроли и 
менаџмент на опасен отпад; 

 Осигурување дека водата за пиење и рекреација е безбедна; 
 Ерадикација на зарази кои се опасни по животот како што се голема 
сипаница и полио; 

 Контрола и превенција на инфективни болести како што се малите сипаници, 
ХИВ, туберколозата; 

 Намалување на смртноста и неспособноста на ненамерни потреби преку 
формулирање на политики за заштита на безбедност на јавноста, како што 
се безбедносните појаси и закони за безбедност на работниците; 

 Промовирање на здрави животни стилови за превенција на хронични 
болести, како што се ракот, срцевите болести и дебелеењето; 

 Оспособување на капацитетите на заедницата за да се подобри менталното 
здравје, намалување на злоупотребите и социјалното насилство; 

 Образование на популацијата за ризикот од намалување сексуално 
преносливи болести, тинејџерска бременост и смртност на доенчиња; 

 Обезбедувавње пристап до исплатлива здравствена заштита и 
 Проценка на ефективноста од клиничките интервенции. 

 
 Професионалниот јавно здравствен пристап кон ваквите активности 
овозможува остварување на целите на јавното здравство во унапредување на 
здравјето и подобрување на здравствената состојба на поединецот и 
заедницата. Покрај достигнувањата, од посебна важност е да ги издвоиме и 
новите закани на јавното здравство како што се: Оружјето за масовно 
уништување и природни катастрофи (тероризам, посебно биотероризам; 
земјотреси и поплави; појавата на инфективни болести; појава на нови патогени 
закани (САРС); повторна појава на стари болести како што е ТБ; 
антимикробиолошка отпорност; појава на непознати и симтоматични форми на 
                                                 
37 Smith, Jenny, Eucation and Public Health: Natural Partners in Learning for Life. Alexandria, VA, USA: Association for 
Supervision & Curriculum Development, 2003. p 10 
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нови грипови и нивната отпорност; Неповрзани болести (глобална пандемија од 
болести поврзани со тутунот; зголемена загриженост за дебелеењето како 
глобален проблем); Поволни услови за нови закани (глобализација; 
пореметување на јавно здравствената инфраструктура и различни форми на 
асиметрични информации). 
 
 Целите на јавното здравство се: да  води грижа за животот, 
потребите и здравјето на индивидуата и општеството и да го унапредува и 
максимизира здравјето; да ги обезбедува сите неопходни услови за поголема 
самозаштита и одговорност во јавно здравствениот систем; во 
континуитет да ги подобрува економско-социјалните услови во 
општеството; на ефикасен и ефективен начин да ги користи распложливите 
и оскудни средства; примена на економска евалуација за полесно донесување 
на одлуки во јавното здравство и да врши епидемиолошки мониторинг со цел 
најрационално искористување на ограничените средства38. 
 
 Здравјето на целокупното општество имплицира локална форма на 
здравствена интервенција, додека современите тенденции на јавното здравство 
многу повеќе имплицираат на глобален пристап, со активности на меѓународно, 
национално, државно или локално ниво. Постојат јавно здравствени прашања за 
кои не може да се дејствува на ниво на индивидуа, семејство или во 
општеството и кои барат глобални стратегии и интервенциски програми. Сето 
ова можеме да го сублимираме во три клучни функции на јавното здравство 
опишани во современата литература за јавно здравство и секоја од нив е 
поврзана со соодветни основни услуги39. Тие се: 
 
Оценка 
 
 Следење на здравствената состојба со цел да се утврдат  здравствените 
проблеми на заедницата; 

 Дијагностицирање и испитување на здравствените проблеми и ризиците за 
здравјето во заедницата; 

 Оценување на ефктивноста, пристапноста и квалитетот на  здравствени 
услуги базирани на здравствениот персонал и населението. 

  
Развојни политики 
 
 Развивање политики и планови кои ги поддржуваат здравствените напори на 
поединецот и заедницата; 

 Спроведување на законите и прописите кои го штитат здравјето и 
обезбедуваат безбедност; 

 Истражување нови можности и иновативни решенија за јавно здравствените 
проблеми. 

 
Обезбедување  
 

                                                 
38 Во денешно време, целиот спектар на јавното здравство е многу комплексен и организираните јавно здравствени 
активности се фокусирани кон многу предизвици ориентирани околу програмите за превенција и унапредување на 
здравјето.  
39 T. Novotni, воведен извештај 28.06.2007, Mинистерстви за здравство, Република Македонија 
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2.1 Вовед  
 

 Во ова поглавје вниманието ќе биде насочено кон разоткривање на 
организацијата на јавно здравствената заштита. Нашата основна цел е да го 
прикажеме системот на јавното здравство како широк спектар на организирани 
мерки и активности коишто не само што се занимаваат со обезбедување на сите 
видови превентивни и терапевтски јавно здравствени услуги, туку и со многу 
други есенцијални елементи неопходни за функционирање на оранизацијата на 
јавно здравствената заштита. Понатаму, за секоја земја најзначајниот придонес 
врз здравјето на нејзината популација ќе биде воведувањето на организирани 
системи за обезбедување на здравствена заштита. Покрај сето ова, вие ќе 
научите дека одговорноста за ефикасно извршување на сите активности на 
системот на јавното здравство во насока на обезбедување на квалитетна 
здравствена заштита е на владата, како на државно, така и на регионално и 
општинско ниво.  

Организација на јавно 

здравствената заштита

Организација на јавно 
здравствената заштита

Г Л А В А2
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2.2 Што е систем на здравствена заштита? 
 
 Здравствената заштита опфаќа снабдување со лекови и помагала и нивна 
дистрибуција до пациентите врз основа на лекарски рецепт. Според Ласт, 
здравствената заштита подразбира услуги што на индивидуи или на група  
индивидуи им ги даваат претставниците на здравствената служба или 
професија, заради унапредување, одржување, следење или воспоставување на 
здравје. Терминот здравствена заштита е поширок од терминот медицинска 
заштита, којшто подразбира терапевтска активност од страна на лекарот или 
активност изведена под негова контрола. Терминот понекогаш се проширува и 
се однесува и на самозаштитата.   
 
 Секој систем на здравствена заштита е организиран на три нивоа на 
здравствена заштита: примарна, секундарна и терцијарна.  
 
 
 
 
Слика 2.1  

Систем на здравствена заштита 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сеопфатноста на системот на здравствена заштита се заснова врз 
начелата на универзална заштита, еднаквост и единство на превентивните, 
дијагностичко-терапевтските и рехабилитационите мерки и врз начелата на 
достапност, одговорност,  рационалност, квалитет и континуираност. Понатаму, 
се заснова и врз современите и потврдените достигнувања на медицинските и 
други  сродни научни области, како и на етиката на јавно здравствените 
професионалци.  
  

Обезбедување на универзалнa покриеност на здравствена заштита 
подразбира дека секојa индивидуа во општеството треба да има пристап до 
соодветна промотивна, превентивна, куративна и рехабилитивна здравствена 
заштита, особено во услови кога таа најмногу ‚ е потребна, а истата да биде 
обезбедена по достапни и прифатливи трошоци. Хуманитарната димензија, 

 
 
Систем на здравственa заштита 

 
Примарна 

здравствена заштита 

 
Секундарна 

здравствена заштита 

 
Терцијарна 

здравствена заштита 
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лесниот пристап до јавно здравствените услуги и ефикасноста на здравствената 
заштита се чинители на доброто работење коишто овозможуваат реализирање 
на целите. Правните и етичките стандарди во јавно здравствениот систем, како 
и чувството на мотивираност на секој јавно здравствен професионалец се исто 
така значајни за квалитетот на здравствената заштита. 
 
 Оттука, универзалната здравствена заштита подразбира еднаков пристап 
и заштита од финансиски ризик. Универзалната покриеност се постигнува или 
преку екстензија на социјалното осигурување или преку снабдување на целата 
популација од страна на владата.  Што се однесува до развојот на јавно 
здравствената заштита, тој сè уште заостанува и покрај тоа што е согледана 
важноста на здравјето и неговата улога во социјалниот и општествениот 
напредок. Затоа, повеќе од потребно е да се обезбедат услови што нудат 
можности за подобрување на квалитетот на човечкиот живот во општеството. 
Развојот, нормално, покрива три аспекти на промени. Прво, се обидува да го 
подигне животниот стандард, како подобрување во исхраната, живеалиштето, 
образованието, вработувањето, заштитата на природната средина и јавно 
здравствените услуги. Познато е дека подобрувањето во животниот стандард 
придонесува за подобро општо здравје. Второ, се обидува да создаде услови, 
коишто ќе можат да го зголемат порастот на самодовербата преку подобрување 
или воведување на такви социјални, политички и економски системи и 
институции што промовираат човечко достоинство и почит. Овие промени можат  
да значат воведување на партиципативна влада, современи прописи во 
образованието, професионална и стручна обука, правда, кариера со можности, 
трговски сојузи, слобода на говор преку отворени медиуми, слобода на 
религиозно, социјално и политичко убедување. Трето, развојот се обидува да ја 
зголеми слободата на индивидуите за избор со зголемување на асортиманот на 
достапни производи и услуги, општествени и политички контакти и слобода во 
донесување на одлуки преку децентрализирање на владата, со цел да се 
постигне поголемо локално учество. Бидејќи јавно здравствените установи се 
големи и општествено важни институции, начинот на којшто тие можат да се 
развијат може да послужи и како илустрација и модел за стилот, принципите и 
вредностите што една земја треба да ги прифати за општиот развој. Индексот 
на човековиот развој (HDI) на Програмата за развој на Обединетите нации 
(UNDP), сега обично се користи за меѓународни споредби на статусот на 
релативен развој на целата земја. Овој индекс претставува комбинација од три 
индикатори за стандардот: реалниот БДП (GDP) по глава на жител (којшто го 
прилагодува стандардот на БДП во согласност со пресметките за куповната 
моќ), стапката на писменост кај возрасните и должината на животниот век 
83. 
 

2.2.1Активности и обврски на јавно здравствените установи 
и институции 
 
 Јавно здравствените установи често се организирани како систем на 
институции или организации за обезбедување услуги кои кореспондираат со 
потребите на индивидуата и општеството во рамките на дефинираната 

                                                 
83 Todaro 1992, Phillips and Verhasselt 1994, World Bank 1993, UNDP 1994 
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организациска и финансиска инфраструктура. Јавно здравствените установи 
и/или институции, во процесот на обезбедување на јавно здравствените услуги 
на индивидуата и општеството во системот на здравствена заштита, а во 
зависност од активностите и услугите што ги извршуваат, неопходно е да ги 
регулираат следниве јавно здравствени прашања: 

 
 Организација и начин на укажување на итна медицинска помош; 
 Начин на користење и одржување на медицинска опрема;  
 Нега на болните и домашно лекување;  
 Начин и постапка за прием на корисниците (пациентите) при укажување на 
соодветна примарна, специјалистичко-консултативна и болничка 
здравствена заштита;  

 Начин и содржина на спроведување на внатрешниот надзор над стручната 
работа на јавно здравствените професионалци и здравствените соработници 
и  

 Видот и начинот на користење на работната и заштитната облека на јавно 
здравствените професионалци и други работници.  

 
 Важно е да се напомене дека здравствената заштита нуди пакет на 
услуги, којшто опфаќа промовирање и заштита на здравјето, превенција од 
болести, дијагноза, лекување, заштита и рехабилитација84. Што се однесува до 
обврските на јавно здравствените установи, тие можат да се претстават 
според следниов редослед85: 
 
1. Достапност: обезбедување постојана грижа, 24 часа на ден, дури и за 

период на празници; 
2. Пристапност: корисникот може брзо и лесно да стаса до услугата во 

рамките на разумно време на патување и чекање; 
3. Доверливост: системот и обезбедувачот на услуги му ги објаснуваат на 

корисникот програмите, одлуките и активностите; 
4. Овозможеност: услугите се обезбедени по достапни тарифи и за корисникот 

и за осигурителниот фонд; 
5. Прифатливост: пријателски и наклонет однос на персоналот кон 

корисниците; 
6. Акредитација: надворешна евалуација и примена на препораки од 

надворешната ревизија; 
7. Еднаквост: обезбедување фер и еквивалентен пристап до јавно 

здравствените услуги; 
8. Ефикасност: во користење на кадарот, финансиите и другите средства; 
9. Етички: ги задоволува актуелните професионални, општествени, етички и 

правни стандарди; 
10. Права на корисникот: пациентот и корисникот се известени за нивните права 

и алтернативи во лекувањето, пред да бидат донесени какви било 
медицински или административни одлуки; 

11. Финансиски ликвидни: способни да ги задоволат финансиските обврски; 

                                                 
84 Во однос на ова, системот на здравствена заштита во Република Македонија се соочува со сè повисоки расходи 
поради стареењето на популацијата, ниските приходи, структурата на заболувањето, достапноста до лекови и 
воведувањето на новите технологии. Од друга страна, клучен фактор претставува преголемата нагласеност на 
специјалистичка и болничка нега и прекумерниот број на медицински персонал, што заедно доведуваат до прекумерна 
маса на пари. 
85 Tulchinsky et al 2000 
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12. Цели и насоки: дефинирани, напишани, ревидирани и употребени како 
основа за планирање, следење; 

13. Инвентивни: отворени кон нови клинички и превентивни методи; 
14. Квалитетни: одржуваат високи стандарди на установите и услугите, во 

согласност со актуелните професионални критериуми и стандарди на 
водечките здравствени установи; 

15. Прифатливи во општеството: ги задоволуваат очекувањата на 
општеството и учествуваат во унапредување на здравјето; 

16. Сеопфатни: со широк спектар на услуги во нивната или другите јавно 
здравствени установи, заради задоволување на потребите на корисникот. 

 
 Организираните јавно здравствени услуги се само еден од многубројните 
фактори што можат да нè одржуваат во добро здравје, да ни помогнат да се 
опоравиме од болест или да ни го олеснат живеењето со хронична болест. Во 
претходното поглавје кажавме дека врз здравјето влијаат голем број еколошки, 
социјални, економски и фактори поврзани со начинот на живот. Голем број 
активности на јавното здравство, како што се промоција на здравјето, контрола 
над безбедноста на храната, безбедност и здравје на работното место, 
контрола над зависности и контрола над загадувањето на животната средина се 
по својата природа меѓусекторски, односно засегнуваат различни министерства 
и институции, како и нивно мрежно поврзување. Меѓутоа, таквата меѓусекторска 
соработка во полето на современото јавното здравство сè уште не е добро 
развиена, како резултат на што различните функции се извршуваат на ниво 
пониско од оптималното.. 
 

2.2.2 Примарна здравствена заштита 
 
 Важен настан во еволуцијата на јавното здравство е програмата на 
„Светското здравствено собрание“ во 1997 година под мотото „Здравје за сите 
до 2000“, којашто резултираше со постигнување на видливи резултати. Ваквиот 
пристап во 1998 година иницираше одржување на конференција во Алма Ата, 
Казахстан спонзорирана од Светската здравствена организација и УНИЦЕФ. 
Тогаш беше потпишана Декларација од Алма Ата со цел да се стави акцент на 
примарната здравствена заштита. Оттогаш па наваму се забележува 
значителен напредок во примарната здравствена заштита и современото јавно 
здравство. Здравје за сите е социјална цел на здравствената политика, којашто 
е загарантирана со Декларацијата од Алма Ата од 1978 година. Таа се 
толкуваше како задача, којашто требаше да се реализира до 2000 година или 
беше користена како парола или стремеж што може да се исполни со 
воспоставување на примарна здравствена заштита за целата популација во 
светот.  
 
 На ниво на примарна здравствена заштита се преземаат мерки и 
активности за примарна превенција, коишто имаат за цел да го подобрат 
квалитетот на живот, да го унапредат здравјето и да ја спречат појавата на 
болест или оштетување на здравјето. Тие се делат во две групи: мерки за 
унапредување и зачувување на здравјето и мерки за спречување на појава на 
болест. 
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1. Мерките за унапредување и зачувување на здравјето вклучуваат: 
 
 Подобрување на социјално-економските услови за живеење; 
 Унапредување на животната средина и контрола на загадувањето преку 
примена на техничко технолошки и законски мерки, коишто ќе овозможат 
нормален и здрав развој на целото население; 

 Реализирање на превентивните и здравствено-воспитните програми; 
 Промоција на здрав стил на живеење и преземање на контрола врз 
сопственото здравје. 

 
 Сите мерки се однесуваат на главните чинители, коишто влијаат врз 
здравјето на индивидуата и општеството како што се економската состојба, 
социјалната и физичката средина, со цел да се подобрат општите услови за 
живеење. 

 
2. Мерките за спречување на појава на болест вклучуваат: 

 
 Епидемиолошки надзор и контрола; 
 Вакцинација; 
 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација; 
 Збогатување на храната со микронутритивни елементи (јодирање на солта, 
флуоризација на водата и друго). 

 
 Овие мерки коишто, исто така, се нарекуваат мерки за специфична 
примарна превенција, се насочени кон агенсот, кон средината или кон 
домаќинот86. 
 
 Мерките насочени кон агенсот се реализираат со негово отстранување 
од околината на човекот, како што се: бучава, зрачење, разни токсични материи 
и други. Мерките насочени кон средината имаат за цел да допринесат во 
создавање на здрава човекова околина. Мерките, пак, насочени кон 
индивидуата и општеството се однесуваат за спречување на разни видови 
повреди, болести или нарушувања на здравјето.  
 
 Примарната здравствена заштита го претставува првото ниво на 
контакт со индивидуите во едно општество за подобрување на нивната 
здравствена состојба. Примарната здравствена заштита се однесува на јавно 
здравствените активности со цел спречување на болест или повреда. 
Примарната здравствена заштита дејствува и на индивидуата и на општеството. 
Концептот на примарна здравствена заштита од страна на Светската 
здравствена организација е трансформиран во стратегијата „Здравје за сите“. 
Ова поконкретно ја дефинира примарната здравствена заштита и ја гледа како 
интегрален дел на социјалниот и економскиот развој. Како централен дел на 
стратегијата „Здравје за сите“, примарната здравствена заштита е 
неопходно ниво кое треба да е достапно за сите, по цена која една земја може 
да си ја дозволи, со методи кои се практични, функционални, научно докажани 
и општествено прифатливи. Секој во општеството треба да има еднаков 
пристап до примарната здравствена заштита.  

                                                 
86 Станува збор за факторите на еколошкиот тријас за спречување и/или појава на одредена болест. 
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 Најнеопходно е запознавање на индивидуата и општеството со основните 
јавно здравствени проблеми, како и со начелата за нивно надминување и 
елиминирање, преку методите за: 

 
 Превенција;  
 Промоција на соодветна исхрана и чување на храната; 
 Обезбедување доволно количество чиста вода за пиење; 
 Елементарни санитарни правила;  
 Планирање на семејството;  
 Нега на мајките и децата;  
 Превенција и контрола на локалните ендемски заболувања;  
 Имунизација против основните заразни болести;  
 Соодветен третман на обичните заболувања и 
 Обезбедување на основни лекарства. 

 
 Светската здравствена организација на примарната здравствена заштита 
гледа како на централна функција и како на главен фокус на јавно 
здравствениот систем на една земја. Таа е интегрален дел на општествениот 
и економскиот развој. Суштината во правењето разлика помеѓу концептот на 
Светската здравствена организација за примарна здравствена заштита и 
концептот за основна јавно здравствена услуга е тоа што примарната 
здравствена заштита е процес којшто се занимава со праведност, 
интерсекторска активност, општествена партиципација и максимална 
ангажираност во стремежот за постигнување на примарните здравствени 
придобивки87. 
 
 Концептот на Светската здравствена организација е заснован на 
претпоставката дека преку вака поставена примарна здравствена заштита 
инвестициите во рамките на локалните заедници ќе бидат поефикасни, 
поефективни и поприфатливи од другите начини за обезбедување здравствени 
придобивки. Концептот е истраен во постигнувањето на суштинските вредности, 
коишто сè повеќе се препознаваат како неопходни за развој,  одржување на 
животот, лична афирмација и слобода на избор88.  Значи, иницијативата на 
Светската здравствена организација наметнува обврска за планирање и 
изведување на прогресивно подобрување на здравјето на сите индивидуи, со 
специјални цели и фокус кон примарната здравствена заштита. Најновите 
трендови во примарната здравствена заштита во Европа се идентификација на 
локалните потреби на општеството, преку епидемиолошките анализи, како и 
клиничките превентивни и терапевтски услуги.  
 
 Имајќи го сето ова предвид, примарната здравствена заштита во 
комбинацијата со клиничките и епидемиолошките вештини ги дефинира 
потребните интервенции и програми за здравствена заштита на општеството, ја 
подобрува достапноста до здравствена заштита со намалување на 
географските, финансиските, социјалните и културните пречки за да се 

                                                 
87 Ова не се однесува само во обезбедување на професионална здравствена или медицинска услуга на локално ниво, 
туку вклученоста подразбира дека одделните лица и семејствата треба да преземат одговорност за сопственото здравје 
и за здравјето и благосостојбата на општеството, да го зголемат придонесот во личниот и општествениот развој. 
88 WHO 1993 d, Phillips and Verhasselt,1994 
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обезбедат здравствени услуги во недоволно покриените подрачја и поттикнува 
вклученост на општеството89. За таа цел се формираат мултидисциплинарни 
тимови и се зголемува мобилноста. Имено, најмалку 90% од земјите во 
Европскиот регион треба да воспостават сеопфатни служби за примарна 
здравствена заштита, како и ефикасни и економски одржливи системи за 
упатување кон секундарната и терцијарната болничка здравствена заштита. Во 
центарот на интегрирана примарна  здравствена заштита треба да бидат 
семејните лекари и сестри, кои ќе работат во остварување на потребите на 
пациентите, создавајќи мултипрофесионални тимови90. 
 
 Примарната здравствена заштита се обезбедува од страна на поголем 
број различни видови јавно здравствени професионалци, како што се: општи 
лекари; педијатри; специјалисти по медицина на трудот; специјалисти по 
училишна медицина; гинеколози; вработени во службите за итна медицинска 
помош и патронажните и останатите медицински  сестри. Меѓутоа, ние ќе 
обрнеме внимание на главните учесници во давањето на јавно здравствените 
услуги, односно дека примарната здравствена заштита се обезбедува од91: општ 
лекар, семеен лекар, чувар на порта и лекар. 

 
 Општ лекар - лекар од примарна здравствена заштита обучен да дава 
континуирана грижа на семејство или индивидуа. 
 Семеен лекар - лекар по општа медицинска пракса  кој се грижи за 
индивидуи или семејства во едно општество, во континуитет и со долгогодишно 
познавање на условите во семејството и неговиот медицинско-физиолошки 
профил. Активностите на семејниот лекар подразбираат лекување и 
превентива. 
 Чувар на порта е улога на општ лекар или друг здравствен работник во 
примарната здравствена заштита да го контролира упатувањето и посетувањето 
специјалистички  лекари и болници од страна на пациентите. Добар пример за 
ова е Националниот здравствен сервис или плановите за контролирана грижа. 
Улогата „чувар на порти“ е комплементарна со улогата на општ и семеен 
лекар во давањето на здравствените услуги. Улогата на здравствениот работник 
да дејствува како учител и водич, дијагностичар и терапевт е позната како 
„чувар на порти“. Дистрибуцијата на податоци и здравствените информации 
помагаат за обезбедување широк пристап за здравствено планирање во 
давањето на здравствените услуги за општеството засновани на мерливи 
здравствени параметри во користење на принципот „пристап на ризик“92. 

                                                 
89 Примарната здравствена заштита во рамките на еден јавно здравствен систем, вклучува и активности во насока на 
поставување на јавно-здравствени стандарди за подобрување на здравствената состојба. Таквите примери на јавно 
здравствени стандарди не се поврзани само со правилно информирање на лекарите за најсовремените имунизирачки 
процедури и современа пренетална грижа, туку и подигнување на свеста за нивната улога во превенција на 
цереброваскуларни, коронарни и други болести, како што е ракот на белите дробови.  
90 Цел 15 – Стратегија на Светската здравствена организација „Здравје за сите во 21 век“. 
91 Tulchinsky  T, 2000 
92 Пристапот  на ризик ги содржи планираните услуги и интервенции, врз основа на групите во општеството со најголем 
ризик, опишано како „по нешто за сите, а најмногу за оние на кои им е потребно-сразмерно со таа потреба“. Значи, 
пристапот на ризик одбира одредена популациска група врз основа на некој ризик и ги дефинира приоритетните 
интервенции за намалување на морбидитетот и морталитетот. Од епидемиолошки аспект секоја индивидуа или 
популација е изложена на поголем ризик за одредена состојба во однос на останатото население. Специфичноста на 
пристапот на ризик е во предноста што овозможува отпочнување и употреба на нови програми насочени кон специфични 
категории на потреби. Имено, програмите на Светската здравствена организација со пристап на ризик се наменети за 
сузбивање на фундаменталните јавно здравствени проблеми кај децата во земјите во развој. Програмите ги содржат: 
Проширената програма за имунизација (проширена со вакцинација против хепатит Б, жолта треска, како и дополнување 
на исхраната со витамин А и јод - ППИ), Контрола на дијарејни заболувања (КДЗ) и Акутна респираторна болест (АРП).  
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 Лекар - медицинско лице кое дипломирало на признато и акредитирано 
училиште и е овластено од државата да врши здравствена дејност. 
 
 Примарната здравствена заштита може да биде ориентирана и кон 
активности во средината, за намалување на условите поволни за вектор на 
биолошки агенс, како што се комарците кај маларијата. Има многу примери за 
ова: имунизацијата на деца спречува појава на болести како тетанус, голема 
кашлица и дифтерија; хлорирањето на водата за пиење спречува ширење на 
цревни заболувања што се пренесуваат со вода; флуоризација на водата за 
пиење, која почнува уште во 1945 година, е за заштита на забен кариес кај деца 
и возрасни; врзувањето безбедносни појаси при возење го намалува ризикот за 
сериозни повреди и смрт во собраќајни незгоди; намалување на количествата 
огнено оружје ја намалува веројатноста за повреда и смрт во меѓународно, 
локално или случајно насилство; грижата во бременоста со континуирано 
следење на факторите на ризик бара поинтезивно набљудување поради 
чувствителноста во ваквите периоди од животот и специфичните здравствени 
проблеми; пренеталната грижа помага за идентификација на фактори кои што го 
зголемуваат ризикот за бремената жена или нејзиното новороденче. Сите овие 
напори овозможуваат намалување на морбидитетот и морталитетот.  
 
 Во рамките на Светската здравствена организација дефинирани се 
стратегиски цели и индикатори за следење на развојот за постигнување на 
општата здравствена цел. Земјите членки на Светската здравствена 
организација генерално ја прифаќаат зацртаната цел и го имаат усвоено 
системот на индикатори за проценка на постигнатиот напредок во развојот на 
здравството93. Сите влади треба да формулираат стратегии и програми во 
обезбедување на примарна здравствена заштита засновани на научни, 
практични и прифатливи методи во интерес на  целото општество94.  
 
 Промовирањето на интегративниот и мултисекторскиот пристап како и 
тимската работа овозможуваат напредок во јавното здравство. Секако, во сите 
овие активности треба да се стави акцент на унапредување на здравјето преку 
подигнување на нивото на свест и информираност на индивидуата и 
општеството, на тој начин давајќи им поголема моќ за самогрижа, намалување 
на факторите на ризик и водење поздрав живот. Исто така, здравственото 
однесување и потребите на популацијата при барањето на здравствена заштита 
укажува на ограничување на примарната здравствена заштита. Повеќе од една 
половина од популацијата избираат амбyланта, како свој прв контакт со 
системот на здравствена заштита, проследено со посета во болница. Ова 
укажува на фактот дека постои претпочитање за третман на болничко лекување 
и прескокнување на примарната здравствена заштита. Што се однесува до 
системот на здравствена заштита во Република Македонија, тој сè уште се 
наоѓа под голема доминантност од специјалистичка и болничка здравствена 
заштита. 
 

                                                 
93 WHO 1984, WHO 1993d 
94 Во насока на подобрување на јавно  здравствена политика земјите во развој ги прифатија програмите за имунизација и 
контрола на дијарејни болести како високо приоритетни  прашања ,со што за неполна деценија постигнаа значителен 
успех во зголемувањето на имунизациската покриеност од 10% на 75%. 
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2.2.1.1 Установи за примарна здравствена заштита 
 

 Во рамките на здравствениот сектор, Светската здравствена организација 
има дефинирано цел кон која треба да се стреми до 2000-тата година, а тоа е 
„сите индивидуи во сите земји треба да имаат минимум ниво на здравје така 
што да бидат работоспособни и активно да учествуваат во 
општествениот живот на земјата во која живеат. За да се постигне такво 
ниво на здравје, секоја индивидуа треба да има пристап до примарната 
здравствена заштита, а преку неа и до сите нивоа на целокупниот 
здравствен систем“.   
 
 Обезбедувањето на пристап до примарната здравствена заштита и јавно 
здраствените услуги се остварува преку широко распространетата мрежа. На тој 
начин се создаваат поволни услови за подобрување на пристапот и 
изедначување во задоволување на потребите и побарувањата на индивидуата и 
општеството од примарната здравствена заштита. Примарната здравствена 
заштита се одвива преку следниве јавно здравствени установи: здравствена 
станица, здравствен дом, вонболнички стационар, ординација и аптека. 
 
 
 
 
Слика 2.2 
 
Видови здравствени установи на ниво на примарна здравствена заштита 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Здравствена станица. Спроведува јавно здравствени услуги и здравствена 
заштита во делот на општата медицина, односно медицина на трудот. Исто 
така, таа пружа здравствена заштита на мајки и деца; потоа стоматолошка, 
лабораториска и санитарно-хигиенска здравствена заштита; снабдува со лекови 
и санитетски материјални средства и извршува здравствено-статистичка 
дејност.  
 
 Здравствен дом. Претставува поголем центар за примарна здавствена 
заштита со дијагностички можности и специјалисти, па сè до болници. Во 
спроведувањето на јавно здравствената дејност во здравствениот дом 
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учествуваат: доктори на медицина; доктори на стоматологија; доктори на 
медицина - специјалисти по: медицина на трудот, педијатрија, гинекологија и 
акушерство, училишна медицина, радиодијагностика, епидемиологија, хигиена и 
други специјалисти; и јавно здравствени професионалци и останати здравствени 
соработници. Во спроведувањето и реализирањето на јавно здравствените 
активности во здравствениот дом, јавно здравствените професионалци ги 
поттикнуваат и насочуваат самозаштитните активности на корисниците на 
здравствената заштита и соработуваат со останатите професионалци 
(соработници) од специјалистичко-консултативната и болничката здравствена 
заштита. Здравствениот дом врши здравствена дејност најмалку во следните 
области:  
 
o Општа медицина со итна медицинска помош и домашно лекување;  
o Здравствена заштита на работниците;  
o Здравствена заштита на децата;  
o Здравствена заштита на учениците и младинците;  
o Здравствена заштита на жените;  
o Пнеумофтизиолошка заштита;  
o Стоматолошка заштита;  
o Рендген дијагностика;  
o Епидемиолошка и санитарно-хигиенска дејност;  
o Лабораториска дејност;  
o Обезбедување со лекови;  
o Поливалентна патронажа и здравствена статистика.  
 
 За спроведување на примарната и превентивната здравствена заштита, 
здравствениот дом ги извршува следниве активности:  

 
o Ја истражува, следи и проучува здравствената состојба, хигиенските услови 

за живот и работа, систематски се спроведуваат мерки и активности заради 
рано откривање на хроничните заболувања и се спроведуваат и предлагаат 
мерки за заштита и унапредување на здравјето и за подобрување на 
животните и работните услови на граѓаните;  

o Спроведува мерки за здравствена заштита на жените, бремените жени, 
доенчињата, предучилишните и училишните деца, младинците, старите лица 
и другите граѓани;  

o Спроведува мерки за планирање на семејството; 
o Спроведува мерки за спречување, сузбивање и рано откривање на заразни и 

масовни заболувања и повреди;  
o Подготвува, предлага и учествува во спроведувањето на единствената 

програма за здравствено образование и вршењето на поливалентна 
патронажа;  

o Врши прегледи, лекување на заболените и повредените и спроведува 
навремена медицинска рехабилитација;  

o Организира и спроведува домашно лекување и учествува во 
обезбедувањето на здравствена нега на болните;  

o Организира и спроведува мерки заради спречување и лекување на 
заболувањата на устата и забите;  

o Пружа итна медицинска помош и  
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o Извршува и други јавно здравствени активности од превентивната и 
примарната здравствена заштита.  

 
 Во здравствениот дом може да  се извршуваат и други сродни 
специјалистичко-консултативни или диспанзерски активности. Исто така може да 
организира породување со стручна помош, доколку на неговото подрачје нема 
општа болница.  

 
 Ординација. Ординацијата обезбедува здравствена заштита и спроведува 
здравствена дејност во општата медицина, општата стоматологија, односно 
извршува специјалистичко-консултативна дејност.  
 
 Аптека. Аптеката врши фармацевтска здравствена дејност, а особено врши 
набавка, сместување, чување, издавање, испитување и контрола на лекови, 
санитетски материјални средства и лековити супстанци, изработува 
магистрални лекови и галенски препарати, дава упатства за употреба на 
издадените лекови, набавува и издава средства за детска и диетална исхрана, 
ортопедски помагала, прибори и медицински инструменти.  
 

2.2.3 Секундарна здравствена заштита 
 
 На ниво на секундарна здравствена заштита се преземаат мерки и 
активности за секундарна превенција, коишто имаат за цел рано откривање на 
одредена болест и лекување на болест. Во оваа фаза агенсот веќе дејствувал и 
процесот веќе тече. Целта е рана дијагноза, брзо и соодветно лекување, а со 
тоа отстранување или ублажување на последиците од одредено заболување. 
Мерките се делат во две групи: мерки за рано откривање на болестите и 
мерки за рано лекување. 

 
 Мерките за рано откривање на болестите се базираат на скрининг 
програмите и техниките. Под скрининг на болест се подразбира системска 
апликација на тест или испит за да се идентификуваат индивидуи со доволен 
ризик од специфично нарушување, за да има корист од понатамошното 
истражување или директна превентивна акција95. Значи, скринингот е 
претпоставена идентификација на непознато заболување или нарушување со 
употреба на тестови, испитувања и други постапки за разграничување на 
привидно здравите индивидуи кои веројатно имаат одредено заболување од 
оние кои го немаат96. Во изборот на соодветна скрининг програма треба да 
бидат вклучени следниве критериуми: 

 
 Скрининг програмите треба да се однесуваат на заболувања кои 
претставуваат јавно здравствен проблем; 

                                                 
95 Pencheon et al, 2001 
96 Доколку сакате да го продлабочите вашето знаење потребно е да научите за масовниот и пропишаниот скрининг. 
Масовниот скрининг го опфаќа целото население. Пропишаниот скрининг има за цел откривање на болест во рана фаза 
на случаи кај привидно здрави лица во ризични групи, на пример скрининг на новороденчиња со вродени недостатоци. 
Додека повеќефазен скрининг претставува употреба на повеќе тестови кои се прават едновремено, пример кај 
средовечни жени и мажи.  
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 Скрининг техниките треба да овозможуваат рано откривање на болеста во 
претклиничкиот период, кога сè уште има доволно време до појавата на 
клиничка манифестација на болеста; 

 Скрининг тестовите треба да се едноставни и брзи за изведување; 
 Скрининг тестовите треба да се валидни, прифатливи и безбедни;  
 Раната дијагноза и третманот мора да се доволно ефективни  и да имаат 
позитивно влијание врз крајниот исход на болеста; 

 Скрининг тестовите мора да се достапни и оправдани во однос  на нивното 
чинење и очекуваните ефекти. 

 
 Скринингот на болести и фактори на ризик е вообичаен и неразделен дел 
од јавното здравство. Скрининг испитувањата може да се однесуваат на рано 
откривање на туберколоза, рано откривање на рак на дојка, карцином на грло, 
скрининг на новороденчиња за рано откривање на одредено метаболитичко  
нарушување, одредување на нивото на шеќер во крвта (превенција од шеќерна 
болест) и други. Применуваните скрининг испитувања се дел од богатиот 
арсенал на јавното здравство, коишто придонесуваат за намалување на 
морталитетот и подобрување на стапките на преживување кај овие и други 
болести, а со тоа и продолжување на животниот век. 

 
1. Мерките за рано лекување на почетни знаци на болеста се насочени во 

преземање активности за спречување на болеста: 
 

 Отстранување на етиолошкиот фактор на болеста; 
 Лекување на знаците и сиптомите кои доминираат во клиничката слика на 
болеста; 

 Спречување на појавата на дополнителни компликации и инвалидитет. 
 
 Во зависност од видот на заболувањето, методите на рано лекување на 
почетните знаци на болеста можат да бидат конзервативни (медикаментозни), 
хируршки, психотерапевтски и други. Во однос на фазата, односно кога е 
започнато лекувањето земајќи ги предвид индивидуалните карактеристики на 
индивидуата како и применувањето на терапевтскиот третман, можно е 
излекување или подобрување на болеста, одржување на непроменета состојба 
во подолг временски период, влошување на болеста или можна смрт. 
 
 Секундарна здравствена заштита ги опфаќа болниците и 
специјалистичките клиники во кои пациентите одат по упатувањето од 
установата за примарна здравствена заштита. Овие здравствени установи 
се поспецијализирани и се наоѓаат на поголема оддалеченост од местото на 
живеење на пациентите. Исто така, на ниво на секундарната здравствена 
заштита најчесто, се обезбедуваат и широк дијапазон дијагностички услуги, 
како што се: рендген-снимања и патолошки лаборатории, а исто така  
здравствените установи на ова ниво може да бидат опремени и со 
обезбедување на услови за специјалистички третмани како што се: операциони 
сали; радиотерапија и одредени терапии со лекови кои не се обезбедуваат со 
примарната здравствена заштита.  Принципиелната разлика меѓу примарната 
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и секундарната здравствена заштита е во делокругот и специјализацијата 
на кадарот97.  
 
 Оттука, секундарната здравствена заштита се однесува на рано 
дијагностицирање и обезбедување брз и соодветен третман и лекување за да се 
спречи развојот на болеста или за да скрати траењето на компликациите од 
болест98. Секундарната здравствена заштита, меѓу другото, подразбира 
изолирање и лекување болни, имунизација на контактот за спречување на нови 
случаи на менингитис или сипаници. Програмата за размена на игли, делење 
кондоми по средните училишта се дел од превенцијата на сексуално 
преносливи болести и сида. Сите јавно здравствни професионалци имаат улога 
во секундарната здравствена заштита, на пример во превенцијата на удари со 
навремен и соодветен третман  на хипертензија. Дете кое нема соодветен 
третман и има нелекувана стрептококна инфекција во грлото може да развие 
сериозни, дури фатални комликации, како што се ревматска треска, ревматски 
срцеви залистоци и гломерулонефрит. Ако кај еден пациент се дијагностицира 
покачен крвен притисок, состојбата може да се санира со намалување на 
телесната тежина, физичка активност, престанок со пушење или земање лекови 
- мерки кои заедно го намалуваат ризикот од удар. Во случај на повреда, 
постоењето на стручна итна помош, безбеден транспорт и добра интезивна нега 
можат да ги намалат шансите за смрт и/или траен инвалидитет. Скринингот и 
висококвалитетната грижа во општеството спречуваат компликации од 
дијабетес, како што се срцеви, бубрежни, очни и периферно - васкуларни 
промени; може да се спречи хоспитализација, ампутации и удари, со што се 
подобрува квалитетот на живот.  Јавно здравствените системи мора активно да 
бидат вклучени во секундарната здравствена заштита, не само поединечно на 
ниво на лекар, туку и како организирани системи на заштита. 

2.2.2.1 Установи за секундарна здравствена заштита 
 
 Мрежата на јавно здравствени установи на ова ниво ја сочинуваат 
болниците, центрите за рахабилитација и бањите и центрите за јавно здравје. 
 
Слика 2.3 
Видови здравствени установи на ниво на секундарна здравствена заштита 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
97 WHO 1993d 
98 Интервенциите на  јавното здравство за превенција на болести подразбира и наоѓање на изворите на болест и 
примена на мерки за нејзиното спречување, како што е случајот со затворањето на Сноуовата пумпа на Брод Стрит. 
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 Центар за јавно здравје. Центарот спроведува здравствена заштита од една 
или повеќе гранки на медицината, односно области на здравствена заштита или 
за определена група на популација. Исто така центарот за јавно здравје 
систематски ја следи, истражува и проучува здравствената состојба на 
популацијата, причините за појавата и ширењето на заразните и други болести 
преку преземање мерки и активности за спречување и сузбивање на 
заболувањата кај популацијата. Во овој процес посебно се следи влијанието на 
еколошките фактори врз здравјето, се предлагаат и преземаат мерки заради 
заштита и унапредување на здравјето на индивидуите99. 
 
 Активностите на центарот за јавно здрвје ги опфаќаат најмалку 
следните работи:  
 
o Собира, обработува и анализира податоци за заболувањата и смртноста на 

популацијата и други податоци поврзани со здравствената состојба и 
здравствената дејност; 

o Извршува дејности поврзани со организацијата, планирањето и управување 
на здравствената заштита;  

o Ги проучува и следи хигиенските и други услови во поглед на заштита на 
воздухот, прехранбените продукти и предметите за општа употреба, водата 
за пиење, отпадните води и цврстите отпадни материи и учествува во 
превентивниот санитарен надзор на изградбата на градежните и други 
објекти;  

o Следи и спроведува мерки за активна заштита на популацијата од заразни и 
други болести од поголемо социјално-медицинско значење;  

o Ја проучува исхраната на популацијата, како и заболувањата и состојбите 
коишто се последица од несоодветната исхрана и предлага мерки за нивно 
отстранување;  

o Врши стручно методолошка дејност во областа на епидемиологијата, 
микробиологијата, хигиената, социјалната медицина со организација на 
здравствената заштита, здравствената статистика и учествува во 
утврдувањето и спроведувањето на единствена стручно-методолошка 
доктрина за одделни области од здравствената заштита;  

o Предлага и учествува во спроведувањето на единствени програми за 
здравствено образование на своето подрачје, во соработка со други 
здравствени организации и  

o Извршува микробиолошки, паразитолошки, хигиенски, токсиколошко-
биохемиски и други лабораториски анализи во рамките на својата дејност.  

 
 Традиционално, акцентот во работата на Центрите за јавно здравје е 
ставен на собирање податоци, на хигиената, контролата над заразните болести 
и вршење лабораториска дејност. Модерното јавно здравство повеќе се 
занимава со работи како што се анализа и планирање, промоција на здравјето, 
контрола над заразни и незаразни болести, здравјето и животната средина и 

                                                 
99 Во Република Мекедонија се обрнува особено значење на превенција на заболувања, особено на унапредувањето на 
здравјето, заштита на здравјето (на пример, санитарна контрола) и лични превентивни мерки (пример имунизација). Во 
Република Македонија има еден  Институт за јавно здравје и 10 центри за јавно здравје. 
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подготвеност за вонредни состојби. Во секој случај, центрите треба да се 
модернизираат пред да дојдат во ситуација целосно да ги преземат овие 
функции, особено во деловите на креирање политика и промоција на здравјето.  

 
 Болници. Обезбедува сместување и јавно здравствени услуги за клинички и 
амбулантни пациенти со активна болничка и лекарска грижа100. Болницата 
спроведува специјалистичко-консултативна и болничка дејност преку која се 
обезбедува стационарна здравствена заштита на популацијата, вклучувајќи 
дијагностика, лекување и рехабилитација и болничка нега и третмани на 
најтешко болните кои не можат да се згрижуваат само во амбулантно-
поликлинички услови и преку домашно лекување. Болницата во 
специјалистичко-консултативна здравствена заштита врши испитување и 
утврдување на заболувањата, повредите и здравствената состојба на 
корисниците и дава специјалистички мислења и предлози. Болниците 
овозможуваат примање и згрижување на итни медицински случаи, 
обезбедување на конзилијарна медицинска помош, како и нивно учество во 
спроведувањето на посебни програми за спречување, сузбивање и рано 
откривање на заболувањата и повредите, предлага и дава упатство за домашно 
лекување, обезбедува здравствено образование. Болниците се есенцијален 
елемент на јавното здравство. Секоја од овие јавно здравствени установи има 
своја дефинирана улога, различни функции, карактеристична административна 
структура, буџет и начин на работа. Болниците како дел од поширокиот јавно 
здравствен систем во општеството остваруваат соработка и даваат стручна 
помошка на другите здравствени установи и институции. Исто така, тие 
обезбедуваат стручно усовршување и обука на јавно здравствените 
професионалци. Најголем дел од кадарот кој работи во болниците обезбедува 
нега, сместување, згрижување и целосна нега на тешко болните пациенти101. 
Ова е и главната цел на болницата во рамките на системот на здравствена 
заштита. Исто така, болницата обезбедува медицинско згрижување и нега на 
родилки и новороденчиња во стационарни услови. За извршување на сите овие 
болнички функции неопходни се високо стручни професионалци и современа 
медицинска опрема со висока и софистицирана технолошка вредност. Од 
причини што болниците се најголемите потрошувачи во организацискиот систем 
на здравствена заштита, истите ја наметнаа потребата од здравствени 
менаџери за рационално искористување на финансиските средства и 
обезбедување на квалитетна здравствена заштита. Болниците можат да бидат: 
општи и специјални. 

 
o Општи болници. Општите болници даваат дијагностички и терапевтски 
услуги и спроведуваат здравствена заштита на лицата од сите возрасти 
заболени од разни видови болести, односно за повеќе од една медицинска 
гранка. Општата болница спроведува здравствена заштита и создава услови за 
вршење на специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита за 
пациенти кои страдаат од различни медицински состојби. Општата болница ги 
опфаќа одделите за внатрешни болести, детски болести, општа хирургија, 
акушерство и гинекологија, анестезија и реанимација, услови за вршење на 
                                                 
100 Во Република Македонија болничката здравствена заштита на секундарно ниво се обезбедува преку: 16 општи 
болници; 6 специјални болници и 6 центри за лекување и рехабилитација. 
101 Според дефиницијата на Светската здравствена организација, болницата се смета за постојана медицинска установа 
ако има најмалку еден постојано вработен лекар, капацитет за сместување на болнички легла и можност за 
обезбедување активна медицинска и болничка нега. 
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биохемиско (лабораториски) испитувања, радиолошка дијагностика, 
обезбедување на крв и крвни деривати, обезбедување со лекови и санитетски 
материјални средства, обдукција и биопсија, услови за изолација на заболените 
од заразни заболувања и здравствено-статистичка дејност. Општите болници 
можеме да ги поделиме на локални, регионални и природни лекувалишта кои 
спроведуваат болнича здравствена заштита. 
o Локалните болници опслужуваат еден град или населено место. Локалните 
болници најчесто се општи болници за секундарна здравствена заштита со 
краток престој (просечен престој пократок од 30 дена). 
o Регионалните болници се општи болници кои опфаќаат определено 
население од дефинирана географска област и  имаат најмалку четири основни 
вида услуги како што се: општа медицина; хирургија; гинекологија/акушерство и 
педијатрија. Регионалните болници се болници за секундарна здравствена 
заштита со широк спектар на здравствени услуги. 
o Природно лекувалиште. Во спроведувањето на здравствената заштита 
обезбедува лекување и рехабилитација со користење на природните фактори за 
лекување. Природното лекувалиште е должно во текот на користењето на 
природниот фактор да ги следи неговите лековити својства и најмалку на секоја 
петта година да врши испитување на неговата лековитост. Природното 
лекувалиште може да спроведува и болничка рехабилитација, физикална 
медицина и примена на медицинските методи и средства за лекување ако ги 
исполнува условите утврдени во законската регулатива.  
o Специјална болница. Спроведува здравствена заштита на индивидуи 
заболени од одредени заболувања, или на индивидуи од одредена група. 
Специјалните болници се болници кои имаат една специјалност, како на пример, 
детска, мајчинска, психијатриска, рехабилитациска, за хронични заболувања, 
односно нудат специјализирани услуги на своите пациенти. Тие може да 
функционираат во соработка со медицински факултети и институти. 
Специјалната болница спроведува здравствена заштита и создава услови за 
вршење на специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита. 
Таа врши соодветна дијагностичка и лабораториска дејност, обезбедување со 
лекови и санитетски материјални средства, сместување и исхрана на болните и 
здравствена статистика.  
 

2.2.4 Терцијарна здравствена заштита 
 
 На ниво на терцијарна здравствена заштита се преземаат мерки и 
активности за терцијарна превенција коишто имаат за цел поголема и соодветна 
грижа за оние состојби коишто не можат да се лекуваат или кои и покрај 
терапевтскиот третман оставаат трајни последици врз здравјето на 
популацијата и влијаат на нивната работна способност. Во овој степен на 
превенција, примарни се терапевтските мерки кои се применуваат во услови 
кога веќе процесот е напреднат. Мерките се насочени во обезбедување на 
соодветна и квалитетна здравствена заштита. Тие се однесуваат на: мерки за 
рехабилитација и мерки за поддршка. 
 
1. Мерките за рехабилитација се однесуваат на медицинска, физикална, 

психотерапија, работна и социјална терапија. Рехабилитацијата е 
последниот степен на превенција на болестите и нарушувањата на здравјето 
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со цел да се спречи потполната неспособност. Давањето на различните 
видови рехабилитација се со цел да се намалат негативните последици од 
болеста, да се скрати периодот на онеспособеност на индивидуата и таа во 
што е можно пократок временски период да се врати во нормалните 
активности кои порано ги извршувала во секојдневниот живот или делумно 
да се приближи до одреден степен. 

 
2. Мерките за поддршка се насочени кон онаа популација кај која постојат 

трајни последици по здравјето, кои го оневозможуваат нејзиниот нормален и 
самостоен живот, поради тоа тие имаат неопходност и потреба за туѓа 
помош и соодветна нега. Овие мерки се постигнуваат  и реализираат преку: 

 
 Одговорноста на државата во дефинирање на конкретни законски решеија од 
таа област; 

 Спроведување од страна на специјализирани институции; 
 Обезбедување нега од членовите на семејството. 

 
  Терцијарната здравствена заштита вклучува специјализирани 
третмани на случаи дијагностицирани и упатени од примарното и 
секундарното ниво на здравствена заштита што не можеле успешно да 
бидат третирани во установите за примарна и секундарна заштита. Ваков 
вид нега обично се обезбедува во центри организирани на државно ниво или 
меѓународно ниво. Терцијарната заштита стана општа карактеристика во 
одредени специјалности, за ретки состојби или таму каде што установите за 
дијагностика и третман се оскудни или бараат комбинации на ретки ресурси, или 
такви установи кои се задржуваат само на основниот предмет на истражување. 
Овие здравствени установи обично се основаат во рамките на медицинските 
факултети и во универзитетските болници. Присуството на вакви ретки состојби 
и установи може да има негативно влијание врз наставата, ако се знае дека 
основната оперативна улога на повеќето квалификувани здравствени работници 
е примарната здравствена заштита102. Терцијарната заштита подразбира 
активности насочени кон индивидуата, но исто така и кон средината, за 
рехабилитација, враќање и одржување  максимална функционалност по 
стабилизирање на болеста и нејзините комликации103.  
   
  Јавно здравствените агенции работат со групи во општеството 
заинтересирани за обезбедување помош на специфични категории болести или 
инвалидитет, заради намалување на дискриминацијата, отстранување на 
физичките и социјалните барири, подигнување на свеста во општеството и 
финансирање на специјална опрема или други потреби на оваа група. 
Внимателното следење или третманот на хроничните болести се однесува на 
домашно лекување и соодветен медицински режим на лекови, исхрана, вежби и 
поддршка. Следењето хронични пациенти во однос на правилно земање лекови, 

                                                 
102 WHO 1993d 
103 Во овој процес  терцијарната здравствена заштита треба да спречува долгорочни последици и инвалидитет; враќање 
и одржување оптимална функционалност по стабилизирањето на процесот на болеста, односно промовирање 
функционална рехабилитација. На пример: лице со преживеана цереброваскуларна несреќа или траума, доаѓа во фаза 
кога активна рехабилитација може да му помогне во враќањето на изгубените функции, спречување на повторување на 
старите или појава на нови компликации. Третманот на срцев инфаркт или скршен колк во најново време подразбира 
рехабилитација во рана фаза, со цел да се обезбеди максимално зкрепнување и враќање на функциите. 
Обезбедувањето инвалидска количка, специјални тоалети, врати, пристап и транспортни услуги за инвалиди, честопати 
се највлијателните фактори во рехабилитацијата. 
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настанати промени и зајакнување на нивната способност за независно 
извршување дневни активности се есенцијални елементи на современото јавно 
здравство. 
 

2.2.3.1 Установи и институции за терцијарна здравствена заштита 
 
 Мрежата на јавно здравствени установи на ова ниво ја сочинуваат 
клиниките, Институтите при Медицински факултет, Центрите за рехабилитација 
и бањи и Институтите за јавно здравје.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Слика 2.4 
 
Видови здравствени установи на ниво на терцијарна здравствена заштита 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Клиника. Спроведува здравствена заштита и обезбедува услови за вршење 
на специјалистичко-консултативна и болничка дејност или само 
специјалистичко-консултативна дејност од одредена гранка на медицината, 
односно стоматологијата, или на одделни групи на индивидуи, во која се 
изведува образовна дејност, се врши усовршување на јавно здравствените 
професионалци и научно-истражувачка дејност. Клиниката врши најсложени 
видови здравствена заштита од одредена гранка на медицината, односно 
стоматологијата, изградува и спроведува стручно-медицински доктринарни  
критериуми во својата област и укажува стручно-методолошка помош на 
здравствените организации од соодветната гранка на медицината, односно 
стоматологијата. Клиниката е универзитетска болница која се посетува со 
претходно упатување. 
 
 Клинички центар. Јавно здравствена установа која по правило врши високо 
диференцирана здравствена заштита од повеќе гранки на медицината, врши 
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образовна и научно-истражувачка дејност, обезбедува функционално 
поврзување на дејностите, организира единствена лабораториско-дијагностичка 
дејност, рендген-дијагностика, анестезиолошка и реаниматолошка дејност, 
прием и тријажа на болните, обезбедува со лекови и санитетски материјални 
средства. Исто така и клиничкиот  центар се посетува со претходно упатување и 
делува како универзитетска болница. 
 
 Институт за јавно здравје. Институтот за јавно здравје е ориентиран кон 
преземање на превентивни активности преку организациската поставеност. Во 
овој контекст, јавно здравствените професионалци кои работат во оваа 
организација имаат за цел сите закани на современиот свет и технологијата 
којашто е во постојан подем, да ги сведат на минимум, односно преку 
превентивните програми да обезбедат максимална заштита на популацијата 
која секојдневно е изложена на загадени води, контаминиран воздух, нови и 
непроверени производи „нехигиенски“ средства за лична хигиена, опасен состав 
на материјали од кои се изработени предметите за лична употреба и многу 
други закани. Секако дека Институтот за јавно здравје не би бил во можност да 
го даде својот максимум и успешно да дејствува во превентивната дејност ако 
нема сестрана соработка со центрите за јавно здравје, здравствените 
институции и сите други организации кои на кој било начин се врзани со 
неговите активности. Тие се следниве:  
 
o Ја координира стручната работа на центрите за јавно здравје и други 

хигиенско-епидемиолошки служби;  
o Извршува активности на утврдување и контрола на штетните биолошки и 

хемиски агенси (референтен центар);  
o Утврдува потребни мерки и врши нивно спроведување во елементарни и 

други поголеми несреќи и во други вонредни состојби;  
o Извршува активности и го организира спроведувањето на статистичките 

истражувања од областа на здравството и здравствената заштита;  
o Го проектира развојот и ја организира работата и функцинирањето на 

информацискиот систем во областа на здравството и здравствената 
заштита;  

o Врши контрола на лекови, лековити супстанци и помошни лековити средства;  
o Ги следи јонизирачките зрачења;  
o Учествува во здравствено образовната дејност и спроведува стручно 

усовршување на јавно здравствените професионалци и на други јавно 
здравствени соработници и помошници од хигиено-епидемиолошката, 
социјално-медицинската, односно од превентивната дејност и  

o Изградува и спроведува стручно-медицински доктринарни критериуми во 
соодветната област. 

 
 

2.3 Заклучок 
 

 Сигурно веќе научивте дека сеопфатноста на системот на здравствена 
заштита се заснова врз начелата на универзална заштита, еднаквост и единство 
на превентивните, дијагностичко-терапевтските и рехабилитационите мерки и 
врз начелата на достапност, одговорност, рационалност, квалитет и 
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континуираност, како и врз современите и потврдените достигнувања на 
медицинските и други  сродни научни области и на етиката на јавно 
здравствените работници. Секој систем на здравствена заштита е организиран 
на три нивоа на здравствена заштита: примарна, секундарна и терцијарна 
здравствена заштита.  
 
 На ниво на примарна здравствена заштита се преземаат мерки и 
активности за примарна превенција коишто имаат за цел да го подобрат 
квалитетот на живот, да го унапредат здравјето и да ја спречат појавата на 
болест или оштетување на здравјето. Примарната здравствена заштита го 
претставува првото ниво на контакт со индивидуите во едно општество за 
подобрување на нивната здравствена состојба. Примарната здравствена 
заштита се одвива преку следниве здравствени установи: здравствена станица, 
здравствен дом, вонболнички стационар, ординација и аптека. 
 
 На ниво на секундарна здравствена заштита се преземаат мерки и 
активности за секундарна превенција, коишто имаат за цел рано откривање на 
одредена болест и лекување на болест. Секундарната здравствена заштита ги 
опфаќа болниците и специјалистички клиники кои пациентите ги посетуваат по 
претходно упатување од установата за примарна здравствена заштита. Исто 
така на ниво на секундарна здравствена заштита најчесто се обезбедува и 
широк дијапазон на дијагностички услуги. Овие јавно здравствени установи се 
поспецијализирани и се наоѓаат на поголема оддалеченост од местото на 
живеење на пациентите. Во однос на ова принципиелната разлика меѓу 
примарната и секундарната здравствена заштита е во делокругот и 
специјализацијата на кадарот. Мрежата на јавно здравствените установи на ова 
ниво ја сочинуваат болниците, центрите за рахабилиација и бањите како и 
заводите за здравствена заштита. 
 
 На ниво на терцијарна здравствена заштита се преземаат мерки и 
активности за терцијарна превенција кои имаат за цел поголема и соодветна 
грижа за оние состојби кои не можат да се лекуваат или кои и покрај 
терапевтскиот третман оставаат трајни последици врз здравјето на населението 
и влијаат на нивната работна способност. Мрежата на јавно здравствени 
установи на ова ниво ја сочинуваат клиниките, Институтите при Медицински 
факултет, Центрите за рехабилитација и бањи и Институтите за јавно здравје. 
Терцијарната здравствена заштита вклучува специјализирани третмани на 
случаи дијагностицирани и упатени од примарното и секундарното ниво на 
здравствена заштита што не можеле успешно да бидат третирани во установите 
за примарна и секундарна заштита. 
 
 
 
 
Клучни поенти 

 
 Организација на јавно здравствена заштита 
 Универзална здравствена заштита 
 Систем на здравствена заштита 
 Превенција 
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 Примарна здравствена заштита 
 Здравствена станица 
 Здравствен дом 
 Општ лекар 
 Семеен лекар 
 Чувар на порти 
 Лекар 
 Секундарна  здравствена заштита 
 Центар за јавно здравје  
 Болница 
 Скрининг 
 Терцијарна здравствена заштита 
 Клиника 
 Клинички центар 
 Институт за јавно здравје 

 
 
Дали знаете да одговорите на следниве прашања? 

 
1. Како се дефинира здравствената заштита? 
2. Што подразбирате под систем на здравствена заштита? 
3. Објаснете го значењето на примарната здравствена заштита? 
4. Што е општ лекар? 
5. Што е лекар? 
6. Што е семеен лекар? 
7. Што е чувар на порти? 
8. Објаснете ги јавно здравствените установи на ниво на примарна здравствена 

заштита? 
9. Направете разлика помеѓу примарната и секундарната здравствена заштита! 
10. Што е скрининг? 
11. Што подразбирате под секундарна здравствена заштита? 
12. Објаснете ги јавно здравствените установи на ниво на секундарната 

здравствена заштита? 
13. Што е болница и какви видови болници познавате? 
14. Што подразбирате под терцијарна здравствена заштита? 
15. Објаснете ги јавно здравствените установи на ниво на терцијарната 

здравствена заштита? 
16. Што подразбирате под меѓусекторската соработка?  
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3.1 Вовед 
 
Во ова поглавје ќе ги разгледаме прашањата кои се од национален 

интерес за секоја земја. Прашањата се поврзани со една и единствена цел, а 
таа е да имаме здрава популација. Одговорноста за здравјето на нацијата 
подразбира превенција од болести, но и финансирање и претплата на јавно 
здравствените услуги. Националната јавно  здравствена политика постепено 
треба да презема адекватни активности за унапредување на здравјето, изградба 
на структура за евалуација на здравјето и модифицирање на политиките во 
согласност со менливите потреби во процесот на реформи на еден јавно 
здравствен систем. Секој јавно здравствен систем во обезбедувањето на 
еднаква здравствена заштита ги зема предвид евидентираните јавно 
здравствени проблеми и потреби на индивидуата и општеството во согласнст со  
стратегиите и приоритетите за превенција од болести и унапредување на 
здравјето, а исто така се конституира и под влијание на политичките услови во 
една земја. Познавањето на функционирањето на јавно здравствениот систем 
ќе ви овозможи да ги откриете проблемите и да ги утврдите потребите за 
здравството и здравствена заштита. Исто така, во ова поглавје ќе посветиме 
посебно внимание на мерливиот јавно здравствениот систем и начинот на 
негово функционирање во обезбедување на соодветна здравствена заштита. 
 
 

3.2 Што е јавно здравствен систем? 
 

За еден јавно здравствен систем се вели дека претставува формална 
структура за дефинирана популација, чиeшто финансиско работење, 
менаџмент, содржини и делокруг на дејствување се регулирани со закон, а 
којшто обезбедува услуги што придонесуваат за здравјето на популацијата. 
Овде, всушност, се мисли на услуги коишто се обезбедуваат во домови, 
образовни институции, работни места, клиники и болници коишто влијаат на 
психофизичката состојба на корисниците на јавно здравствените услуги.  
 

Во согласност со меѓународната здравствена стратегија, јавно 
здравствените системи не се занимаваат само со ефикасно управување со 
постоечките институции за медицинска нега, туку сè повеќе се ангажирани со 
инвестиции преку коишто се обезбедуваат здравствени придобивки, што 
всушност е и нивна главна цел104. Според Светската здравствена организација 
здравствениот систем ги вклучува сите чинители и активности чијашто примарна 
цел е да го унапредат, подобрат или одржат здравјето на граѓаните. За да може 
да се искреира еден таков значаен јавно здравствен систем, потребно е сите 
негови елементи да соработуваат заедно и да се прилагодуваат едни на други. 

                                                 
104 WHO 1981, WHO 1984, WHO 1993 b, Phillips and Verhasselt 1994, Bourgade, Rainhorn, Roberts 1993, World Bank, 1993 

Функционирање и мерење на  
јавно здравствен систем

Г Л А В А3
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Ова е возможно доколку постои перманентна комуникација и поделба на 
работата и обврските помеѓу сите елементи.  
 

Од сето ова, можеме да заклучиме дека јавно здравствениот систем e 
сложен систем, составен од повеќе подсистеми. Овие подсистеми, од една 
страна се наоѓаат во меѓусебна поврзаност, а од друга страна тие се поврзани 
со надворешни системи кои имаат иста цел како и јавно здравствениот систем. 
Неопходно е да се запомни дека јавно здравствениот систем се дефинира како 
вклучување на сите организациони и институционални ресурси, коишто 
директно или индиректно се посветени за производство на различни дејства, 
главно насочени кон подобрување и одржување на здравјето на индивидуата и 
општеството. Придонесот на јавно здравствениот систем врз унапредување на 
здравјето на индивидуата и општеството е предмет на дискусија во последните 
неколку декади. Во овој процес, здравствените системи можат да бидат 
дефинирани и на следниов начин105: 
 
 Здравствените системи се системи, коишто ги опфаќаат сите организации, 

институции и ресурси посветени во преземањето на здравствени акци; 
 Здравствената акција е дефинирана како напор, независно дали е во 

личната здравствена заштита, во општествените здравствени служби или 
преку меѓусекторска иницијатива, чијашто примарна цел е да го подобрува 
здравјето на популацијата; 

 Главна цел на здравствениот систем не е само да го подобрува здравјето, 
туку и да го постигне најголемото можно ниво на здравје и да ги намали 
разликите помеѓу индивидуата и општеството. 

 
Понатаму, јавно здравствениот систем е составен од меѓусебно поврзани 

комплементарни елементи, коишто придонесуваат за подобрување на 
здравјето, унапредување на здравствената состојба на индивидуата и 
општеството, образовните институции, работните места, а исто така и во 
физичко-социјалната средина, во одделните сектори вклучувајќи ги и сите други 
фактори, коишто влијаат врз здравјето. Јавно здравствениот систем е одраз 
на вредностите и стандардите на општествениот и економскиот развој со 
висок степен на меѓусебна зависност на јавно здравствените установи и/или 
институции и останатите владини и невладини елементи во целосниот 
систем. Тоа ќе значи и многу поголема одговорност во постигнувањето на 
резултати од своите активности.  
 

При спроведувањето на определени јавно здравствени активности, идните 
менаџери во здравствениот систем треба да бидат подготвени за работа со 
комплексни и интегрирани системи за здравствена заштита, технолошки 
иновации и во покомлексно уредена средина, преструктуирана работа и 
зголемен фокус на превентивната здравствена заштита. Тие ќе бидат повикани 
да ја подобрат ефикасноста и ефективноста на здравствените установи и 
институции и квалитетот на пружената здравствена заштита106. За успешно 
фукционирање на здравствениот систем треба да се преземаат сите неопходни 
јавно здравствени активности, програми и планови во перманентна 

                                                 
105 Micovic Predrag, Zdravstveni menadzment: menadzment zdravstvenog sistema i zdravstvenih ustanova, Beograd, 2008, str. 
4 
106 Петковски Константин, Здравствен менаџмент, Битола, 2004, стр. 3 
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комуникација и соработка со сите делови од јавно здравствениот систем. 
Посебно значајно е да се потенцира дека во реализацијата на програмите, 
проектите и активностите во јавно здравствениот систем, есенцијално влијание 
имаат политичката стабилност и социјално-економскиот развој. Тоа е така затоа 
што тие се главни предуслови без кои не би можело да се очекува 
задоволувачко раководење на сите нивоа на јавно здравствениот систем. Во тој 
процес, јавно здравствените системи ја носат најголемата одговорност за 
здравјето на популацијата во текот на целиот живот, почнувајќи од стручно и 
безбедно породување и развој на здрави бебиња, па сè до соодветна 
здравствена заштита на старите и изнемоштени лица. 
 

3.3 Елементи на јавно здравствениот систем  
 

Веќе ви е познато дека јавно здравствениот систем како подсистем во 
едно општество е клучен и одговорен за сите јавно здравствени активности 
насочени кон заштита на здравјето на индивидуата и општеството. Дали ќе се 
обезбеди еднаков пристап и квалитет на услугите во системот на универзална 
здравствена заштита зависи од неговиот начин на организирање и 
функционирање. При анализата на различните модели на јавно здравствени 
системи, на нивната структура и на функционалната поврзаност на елементите, 
не може да се дојде до посакуваниот одговор за еден „успешен“ функционален 
систем.  
 

Имено, јавно здравствен систем во обидот да пронајде прифатлив начин на 
универзална и рамноправна здравствена заштита се соочува со проблеми на 
финансирање, намалување на здравствените трошоци, надминување на 
структурната неефикасност и социјалната нееднаквост. Секој јавно здравствен 
систем се наоѓаат во еден континуиран процес на еволуирање. И покрај нивните 
основни разлики и меѓусебни специфичности, во еден јавно здравствен систем 
разликуваме пет главни елементи, коишто директно или индиректно се поврзани 
едни со други. Како главни елементи на еден јавно здравствен систем ги 
издвојуваме следниве107:  

 
1. Организирано уредување на ресурсите. Се однесува на националната јавно 

здравствена политика, организацијата на здравствената заштита, 
невладините организации, јавниот и приватниот здравствен сектор, 
социјалното здравствено осигурување; 

2. Развој на здравствените ресурси. Се однесува на ресурсите, коишто се на 
располагање за да може да функционира еден јавно здравствен систем. Тука 
спаѓаат персоналот анагажиран во здравствениот сектор, капацитетите и 
опремата коишто им се потребни на здравствените установи, финансиите, 
технологијата и образованието108; 

3. Давање на здравствена заштита. Се однесува на нивоата на заштита, 
односно примарна, секундарна и терцијарна здравствена заштита; 

4. Економска помош. Се однесува на изворите на финансирање, како што се 
владини извори на финансирање, извори на финансирање на локалното 

                                                 
107 Micovic Predrag, Zdravstveni menadzment: menadzment zdravstvenog sistema i zdravstvenih ustanova, Beograd, 2008, str. 
5 
108 WHO 1993d, Bash, 1990 
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општество, волонтерски агенции, странска помош, невладини организации, 
приватни и други извори на средства; 

5. Менаџмент. Се однесува на неговите функции, односно планирање, 
организација, раководење, контрола, мотивација и одлучување; соодветна 
примена на расположливите ресурси и планирање на кадар; користење на 
финансиски средства; обезбедување на здравствени услуги; мониторинг и 
евалуација кон постигнување на поставените цели - подобрување на 
здравјето на популацијата. 

 
Основниот принцип на јавното здравство е обезбедување на здравствена 

заштита на целата популација. Секоја земја развива сопствен систем и истиот го 
модифицира според своите економски, географски, социјални, културолошки 
потреби и во согласност со расположливоста на финансиските средства. 
Искуствата на современото јавно здравство укажуваат на фактот дека сите 
елементи на јавно здравствениот систем треба да се третираат како дел од 
една целина. Слабото и лошото функционирање на еден елемент е закана за 
целиот јавно здравстен систем.  
 

Од аспект на историскиот развој, јавното здравство го одразува напредокот 
на научните сознанија, општествените потреби за подобро здравје на 
индивидуата и општеството, како и еволуцијата на интерактивна организација и 
функционалност на државно, регионално и локално ниво. Односно, според 
Светската здравствена организација тука спаѓаат сите чинители и активности 
чијашто цел е да го унапредат, подобрат или одржат здравјето на граѓаните. 
Според тоа можеме да заклучиме, дека менаџментот во јавно здравствениот 
систем го означува збирот на сите мерки што се преземаат за да се планираат, 
организираат, применуваат и еволуираат во неговите меѓусебно поврзани 
елементи. Овие мерки се потребни за: да се спроведат јавно здравствената 
политика и стратегиите; стратегиите да се претворат во планови и акции; да се 
одреди потребна акција за донесување одлука за примена на соодветна 
здравствена програма и да  овозможат здравствената инфраструктура да се 
развива така што ќе обезбедат ефикасна и ефективна примена на јавно 
здравствената програма. 
 

3.4 Нивоа на јавно здравствениот систем 
 

Споменавме дека јавно здравствениот систем е составен дел од 
меѓузависни елементи  коишто допринесуваат за континуирано подобрување на 
здравјето на популацијата врз основа на функционалната поврзаност и поделба 
на работата во јавно здравствените установи, интерсекторска и меѓусекторска 
соработка во здравствениот сектор, образовните и другите национални 
институции коишто се грижат за здравјето во физичката и социјалната средина. 
 

Како што кажавме претходно, јавно здравствениот систем, којшто е 
комплексен систем со голем број вработени кои трошат голем дел од 
средствата на популацијата и затоа сè повеќе се наметнува потреба од негово 
добро раководење. Успешен менаџер е потребен на сите нивоа на хиерахијата 
во јавно здравствениот систем, почнувајќи од едно одделение, мали и големи 
јавно здравствени установи, преку комплексни специјалистички установи, па сè 
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до самиот врв на управување и раководење во системот. Несомнено е дека врз 
доброто функционирање на јавно здравствениот систем влијаат многу чинители 
меѓу кои најзначајни се улогата на јавно здравствената политика и 
економските промени на една земја. Овие промени посебно ги вклучуваат 
реформите во јавно здравствениот систем во насока на задоволување на 
потребите на популацијата кои секојдневно стануваат сè покомплексни. Затоа, 
потребата од задоволување на овие потреби бара сериозен пристап и залагање 
за негово добро организирање и функционирање.  
 

Јавно здравствениот систем  е организиран на различни нивоа и тоа: 
основно ниво познато како ниво на локално општество, општинско ниво, или 
примарно ниво на здравствена заштита; интермедијарно ниво кое ги вклучува 
меѓуопштинското и регионалното ниво и нивото на специјализирана здравствена 
заштита и централно ниво, односно национално или републичко ниво.  
 

Оттука, се истакнува неопходноста од ефикасно и ефективно 
искористување на менаџерските способности на сите нивоа на здравствена 
заштита со цел зајакнување на јавно здравствениот систем како потреба за 
идентификација и решавање на здравствените проблеми. Доколку на секое 
поединечно ниво немаме способни менаџери, тоа може негативно да се одрази 
на управувањето и раководењето во целиот систем. Јавно здравствениот 
менаџмент ги зема предвид сите карактеристики и специфичности на јавно 
здравствениот систем, здравствената заштита и човековото здравје со цел да 
се задоволат потребите и интересите на сите групи на интерес во системот. 
Секако, за да се спроведе сето тоа во практика и не е толку едноставно и лесно.  

 

3.4.1 Основно ниво 
 

Во последните неколку години Светската здравствена организација ја 
истакнува потребата и настојува за активна примена на здравствениот 
менаџмент на основно, односно оперативно ниво. Ова ниво ја вклучува 
примарната здравствена заштита, којашто претставува дел од националниот 
здравствен систем. Од организациски аспект, ова ниво може да се дефинира 
како првостепен контакт со здравствената заштита, којшто вклучува широк 
спектар на активности во областа на здравственото образование, промоција, 
превенција и лекување на честите болести, рехабилитација, исхрана, 
имунизација, здравје на мајки и деца, контрола на заразни заболувања, 
обезбедување на лекови. Сите овие мерки на здравствена заштита се со цел за 
решавање на обемниот број на здравствени проблеми.  
 

Основното ниво има низок авторитет и одговорност, коишто се 
спроведуваат врз основа на законски прописи и регулативи. Основните  
активности се насочени во спроведување на мерки и активности што се 
донесени од повисоките нивоа. Основната здравствена заштита, покрај јавно 
здравствените установи на ниво на примарна здравствена заштита, вклучува и 
други институции коишто имаат индиректно влијание врз здравјето на 
индивидуата и општеството, како што се: образовните институции, локалната 
самоуправа и други. 
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Основните карактеристики на еден успешен менаџер на ова ниво се: да 
се грижи за индивидуите и општеството независно дали се здрави или болни; да 
комуницира со општеството; да одлучува за технологијата, терапијата, 
почитување на прописите и др. Така на пример, здравствениот дом во основа ќе 
биде заинтересиран за унапредување на менаџментот во рамките на оние 
одговорности, коишто се поврзани со ефикасната и ефективната примарна 
здравствена заштита. За да биде успешен менаџерот на ова ниво, потребно е 
да се направи добра проверка на елементите: кој добива (индивидуа, група, 
општество, институција);што добива (продукт од она што се добива); од кого 
добива ( индивидуа, институција, осигурување); како добива (на кој начин, со кој 
период); по која цена добива (колку чини определена активност, акција); со 
каков ефект добива (каков е крајниот резултат или придобивката)109. 
 

3.4.2 Интермедијарно ниво  
 

На интермедијарно ниво се спроведуваат оние активности и услуги во 
здравствениот систем коишто, исто така, се претходно одобрени од страна на 
администрацијата во соодветната земја. Во основа, ова ниво има намален 
авторитет, но постојат повеќе обврски и одговорности на менаџментот кои 
вклучуваат: спроведување на препораки и прописи на врвното централно ниво, 
преземање на мерки и активности, како и следење на процесот на реализација 
на обемот, предвиден на централно ниво. Активностите на ова ниво се 
насочени кон подобрување на работењето на јавно здравствената установа, во 
насока кон изработка на планови и здравствени програми и нивна успешна 
реализација; извори на финасирање; активна интерсекторска соработка меѓу 
установите; мониторинг и евалуација на активностите и програмите110. 
Интермедијарното/секундарното ниво покрај јавно здравствените установи на 
ниво на секундарна здравствена заштита, вклучува и други подрачни единици, 
како што се Фондот за здравствено осигурување и Фондот за пензиско и 
инвалидско осигурување.  
 
 
 

3.4.3 Централно ниво 
 
Што се однесува до централното ниво, тоа е ниво на кое се спроведуваат 

оние активности и услуги во јавно здравствениот систем коишто се претходно 
одобрени од страна на државната администрација во соодветната земја. 
Централното ниво задржува најголем дел од авторитетот во централистичкото 
управување. Главните карактеристики на менаџментот на ова ниво се 
однесуваат на: донесување и спроведување јавно здравствената политика и 
законски решенија, креирање стратегии, дефинирање принципи за 
финансирање на здрвствената заштита, решавање прашања од областа на 

                                                 
109 Константин Петковски, Здравствен менаџмент, Битола, 2004 стр.12 
110 Ова ниво ги вклучува јавно здравствените установи со комплексни и специфични активности. На пример, една високо 
специјализирана установа е заинтересирана за унапредување на менаџментот во областа на дијагностиката, примена 
на соодветна технологија, лечење и реанимација, како и давање што е можна поквалитена здравствена заштита. 
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социјално здравствено осигурување, анализи, предлози и проценка на развојот 
на здравствената заштита, обезбедување брз трансфер на здравствени 
информации и развој и усовршување на здравствената технологија. 
Централното/терцијарно ниво на јавно здравствен систем го сочинуваат 
институции од национално значење, како што се парламентот, владата, 
министерствата. 
 

Покрај наведените карактеристики, на ова ниво се извршуваат и други 
активности, како што се: високостручни и специјалистички мерки, следење на 
реализацијата, контролата и евалуација на постигнатите резултати. Но, исто 
така на централно ниво се дава и континуирана поддршка за прогресивно 
подобрување на квалитетот на здравствена заштита.  
 

3.5 Цели на јавно здравствениот систем  
 

Целта на јавно здравствениот систем за подобрување на здравствената 
состојба на популацијата, најчесто се изразува како подобрен пристап, 
еднаквост, ефикасност, квалитет и безбедност на јавно здравствените услуги и 
преку резулататите од здравствената заштита. Подобрување на здравјето како 
здравствен резултат подразбира најдобро постигнато просечно ниво, односно 
добросостојба и најмалку видливи разлики помеѓу индивидуата и 
општеството111. Разликуваме пет главни цели на јавно здравствениот систем: 
одговорност, праведност, покриеност, висококвалитетна здравствена 
заштита и ефективно и ефикасно искористување на ресурсите. 

 
 Одговорност. Одговорноста се однесува кон задоволување на сè она што 
општеството го очекува од функционирањето на јавно здравствениот систем. 
Одговорноста за активностите во сферата на здравствената заштита е во 
рацете на јавно здравствените професионалци и јавно здравствените установи. 
Потребно е јакнење на одговорноста за потребите и очекувањата на 
општеството за здравствена заштита. Доколку има неодговорен функционален 
јавно здравствен систем секој чинител може да биде повикан на 
административна, професионална, морална и кривична одговорност. 
 
 Праведност.  Праведноста значи еднаква функционалност на системот кон 
сите луѓе во едно општество, без предрасуди и дискриминација. Праведност во 
здравјето значи и дека секој, во идеален случај, треба да има еднаква можност 
да го оствари својот целосен здравствен потенцијал или, прагаматично кажано, 
дека никој не треба да биде оневозможен во постигнувањето на овој потенцијал. 
Таа подразбира еднаквост на статусот во однос на некои важни квалитети 
коишто можат да се идентификуваат и да се контролираат, како што се на 
пример, здравјето, пристапот до услугите или изложувањето на ризик. 
Разликите во однос на здравствената состојба на различните социјално 
економските групи, до 2020 година треба да се намалат за една четвртина, со 
тенденција кон подобрување на здравјето на маргиналните и ранливите групи 
                                                 
111 Како што споменавме во претходното поглавје, СЗО ја има дефинирано целта кон која таа треба да се стреми до 
2000-та година, а тоа е „сите луѓе во сите земји треба да имаат минимум ниво на здравје за да бидат работоспособни и 
активно да учествуваат во општествениот живот на земјата во која живеат. За да се постигне такво ниво на здравје 
секоја индивидуа треба да има пристап до примарната здравствена заштита, а преку неа и до сите нивоа на целокупниот 
јавно  здравствен систем“. 
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од популацијата112. Праведноста се однесува на обезбедување праведна 
финансиска заштита на луѓето, при што тие нема да ги почувствуваат огромните 
трошоци поврзани со здравјето. Терминот неправедност се однесува на 
разликите во здравјето коишто не само што се непотребни и неизбежни, туку, 
уште повеќе, се сметаат за нечесни и неоправдани113. Адекватен заклучок е 
дека повеќе од потребно за добар функционален систем е да се обрне 
внимание и на двете цели, а тоа се праведноста и одговорноста.      
 
 Покриеност. Покриеноста се однесува на пристапот до јавно здравствени 
услуги, како и покриеност на здравствени интервенции. Покриеноста или 
достапноста до здравствени услуги подразбира можност на популацијата да 
дојде до потребните и соодвети здравствени услуги, односно пациентот да 
добие потребна здравствена заштита. Пристапот до здравствени услуги е, 
всушност, мерка за процентот на популацијата која добива соодветни потребни 
здравствени услуги. Се изразува како однос меѓу бројот на обезбедени услуги и 
бројот на институции каде соодветните услуги би требало да се обезбедат 
според прифатените стандарди. Таа се употребува за да се утврди 
нееднаквоста при користењето на услугите меѓу различната популација од 
аспект на географската дистрибуција (одредено место на живеење), нејзината 
социјална и клиничка состојба114. Потребата од  универзален пристап се 
однесува на секој елемент во јавно здравствениот сектор, но тој е особено 
критичен за примарната здравствена заштита. Пристапот има економска 
димензија (достапност), географска димензија (физички пристап), етничка и 
демензија за човекови права (еднаков пристап на сите популациони групи без 
дискриминација) и комуникациска димензија (пристап до информации)115. 
Расположливоста на здравствената заштита треба да се гледа во контекст на 
активностите на индивидуата и општеството, во обид за спречување и 
сузбивање на болести и унапредување на здравјето. За универзална 
расположливост потребно е да се има доволно здравствени можности, добра и 
услуги за да се излезе во пресрет на потребите на секого во земјата. 
Програмските капацитети треба да бидат доволни. За да одреди една земја што 
и е потребно, зависи од нејзиниот национален контекст и нивото на развој116.  
Покрај сето ова неопходно е да се има предвид дека пристапот, 
расположливоста и достапноста до здравствената заштита на секоја 
индивидуа  ги вклучува сите активности на јавно здравствениот систем во 
промоција, превенција, дијагностицирање, рехабилитација, реанимација и 
сузбивање на болестите. Пристапот до јавно здравствени услуги според 
потребите е едно од поважните етички, политички и социјални прашања за тоа 
како да се постигне универзален пристап до здравствената заштита. Во однос 
на покриеноста на универзалната здравствена заштита, независно дали таа е 
преку социјалното здравствено осигурување или преку државната здравствена 
програма, може да се каже дека популацијата треба да има еднаков пристап до 
здравствените услуги. Покриеноста на интервенции  може да се дефинира 
како процент на луѓе кои примаат одредени интервенции помеѓу оние на кои им 
се потребни. Ефективната покриеност може да се дефинира како можност една 

                                                 
112 Цел 2 – Стратегија на СЗО Здравје за сите во 21 век 
113 WHO 1993 d 
114 Mooney 1986, Doorslaer, 1993 
115 The health for all policy framework for the WHO European Region 2005 update, (European Health for All Series No. 7), p 17 
116 The health for all policy framework for the WHO European Region 2005 update, (European Health for All Series No. 7), p 17 
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индивидуа да се здобие со здравје стекнато од некоја интервенција која $ била 
потребна.  
 
 Висококвалитетна здравствена заштита. Квалитетот на здравствената 
заштита може да се дефинира како „ниво до кое, во рамките на економската 
ситуација дадената здравствена заштита постигнува најдобри можни резултати 
во решавање, односно балансирање на разликите и користа“117. Повеќе од 
потребно е да се знае дека квалитетот на здравствената заштита и квалитетот 
на здравствените ресурси е важен фактор за спроведување мониторинг на јавно 
здравствените системи. Квалитетот на здравствена заштита е степен до кој 
јавно здравствените услуги за индивидуата и популацијата ја зголемуваат 
веројатноста да се дојде до посакуваните здравствени резултати, конзистентни 
со актуелните професионални знаења118. Тоа е ниво на изведување на 
успешноста што ја карактеризира дадената здравствена заштита. Секоја јавно 
здравствена установа ќе ги исполни очекувањата на корисниците и ќе им излезе 
во пресрет така што ќе обезбеди услуга којашто ќе биде сигурна и без 
непотребни процедури, како и ефективна во поставувањето на дијагнози и 
третмани. За проценка на квалитетот на дадената здравствена заштита, 
односно проценка дали таа е висока или ниска, треба да се согледа дали 
услугата ја зголемува веројатноста за намалување на ризикот; за намалување 
на непријатностите и на други негативни последици. Висок квалитет на 
здравствена заштита значи дека на корисниците им е дадена најдобра заштита 
со оптимален резултат и висок степен на задоволство кај пациентот. Низок 
квалитет на здравствена заштита се однесува на недостатоци во 
здравствениот резултат, медицинскиот третман и незадоволство кај пациентот.  
 
 Ефективно и ефикасно искористување на здравствените ресурси 

(финансиски, човечки и други). Ефикасноста може да биде дефинирана на 
различни начини. Ефикасноста како економски поим може да се дефинира како 
однос на аутпутот (учинокот, приходот, користа), спрема инпутот (ресурсите, 
вложувањата, трошоците), или, со други зборови кажано, како успешност во 
користењето на ресурсите. За оваа цел треба да се направи и разлика помеѓу 
ефикасноста и ефективноста. Економска ефикасност значи постигнување на 
максимален аутпут со дадените инпути. Ефикасноста е степен до кој 
искористените ресурси (финансиски, човечки, физички или време) ќе обезбедат 
определена и специфична интервенција. Тоа е степен до кој на минимум се 
сведуваат користените ресурси за обезбедување на определени интервенции. 
Ефикасноста подразбира најсоодветно користење и алокација на ограничените 
ресурси кои ќе придонесат за постинување на определен степен на добивка или 
подобрување на здравствените резултати од соодветната интервенција. 
Неефикасноста може да се должи на техничка неефикасност (во користењето на 
технологијата, човечки и материјални извори) или неефикасна алокација (избор 
на погрешен аутпут). Ефикасен јавно здравствен систем подразбира максимум 
квалитет со минимум трошоци. Ефективноста е мерка за корисноста и 
резултатот од дадените јавно здравствени услуги, коишто придонесуваат за 
подобрување на должината и квалитетот на животниот век. Таа го покажува 
степенот до кој определена и специфична интервенција ги остварува 

                                                 
117 WHO, Kopenhagen, 1993 
118 IOM, 1999 
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поставените цели на една здравствена превентивна стрaтегија, а со тоа и 
подобрување на здравствените резултати. 

 
Сите овие пет главни цели на јавно здравствениот систем мора да 

одговараат на потребите, да ги елиминираат финансиските бариери и да ги 
заштитат луѓето од сиромаштија. Во голема мера постигнувањето на овие цели 
зависи од системот на вредности на една земја. Континуирана здравствена 
заштита се обезбедува преку владини активности насочени кон креирање и 
дефинирање на јавно здравствената политика, како и нејзина контрола. Доколку 
во јавно здравствените системи работат здравствени професионалци, тогаш тие 
можат да придонесат за унапредување и зачувување на здравјето на 
индивидуата и општеството. Во колкава мера ќе се почитуваат сите главни 
цели, до толкава мера функционирањето на јавно здравствениот систем 
позитивно ќе влијае во подобрувањето и унапредувањето на здравствениот 
статус, влучувајќи ги сите чинители коишто влијаат на здравјето. Секако, 
доколку успешно се спроведуваат и реализираат овие цели со постигнување на 
соодветни резултати, тогаш и  јавно здравствениот систем може да се смета за 
успешен.  
 

Општо е познато дека јавно здравствените системи се разликуваат 
според нивната способност во постигнувањето на главните цели дури и во 
земјите со слично ниво на дохот, образование и здравствени трошоци. Некои од 
овие разлики се должат на разликите во функционирањето на системите. Исто 
така, јавно здравствените системи се разликуваат и според нивниот дизајн, 
содржина и менаџмент, но сепак имаат  исти глобални цели.  

3.6 Функционирање на јавно здравствениот систем 
Очигледно е дека не е лесно да се создаде и организира еден сложен 

јавно здравствен систем којшто ќе одржува кохезија и ќе ги извршува функциите 
во согласност со договорената политика. За ефикасна проценка на состојбата 
во идниот период, секој современ здравствен систем треба да се темели врз 
одредени јавно здравствени активности, поврзани со аналитички, студиозни, 
професионални и истражувачки потфати, коишто бараат добро познавање на 
минатата и сегашната состојба.  
 

Еволуцијата влијае врз демографските и епидемиолошките структури. 
Јавно здравстените системи исто така се под влијание на технолошки, 
финансиски и организациски промени. Постојано се јавуваат нови проблеми и 
приоритети и истите треба континуирано и ефикасно да се решаваат. 
Ефикасниот начин во справувањето со проблемите во еден јавно здравствен 
систем треба да подразбира добро развиен информациски систем, обучени 
јавно здравствени професионалци за давање на јавно здавствени услуги, 
коишто се витални за здравјето на индивидуата и општеството. 
 

Логично е дека доброто функционирање на секој јавно здравствен систем 
се состои во рационално користење на неговите средства. Успешното 
реализирање на гореспоменатите јавно здравствени активности зависат од 
неколку клучни функции:  

 
 Давање на јавно здравствени услуги;  



89 

|   КРУМЕ  НИКОЛОСКИ ЕКОНОМСКИ  ФАКУЛТЕТ 

 Создавање на ресурси;  
 Финансирање и 
 Спроведување на јавно здравствената политика. 

 
При инвестирањето во реформите119 треба да се има предвид колку 

новите предложени системи и новите средства и услуги се соодветни за 
постигнување на локалните цели120.  

 
За успешно и реално планирање на развојот на јавно здравствениот 

систем, се посветува посебно внимание на приоритетите на општеството, 
примена на договорената стратегија и мерките, следење и нивна контрола на 
сите нивоа на јавно здравствениот систем и евалуацијата на развојот, со што се 
овозможува тој да не се развива стихијно, туку во оној правец во кој е поставена 
целта на самиот развој. 
 

Рамката за функционирање на јавно здравствениот систем прикажана 
на слика 3.1 ги вклучува функциите и целите на истиот, коишто се така 
прилагодени за да излезат во пресрет на потребите на мерливиот јавно 
здравствен систем121. Исто така функциите и целите треба да бидат дел од 
системот за мониторинг и евалуација на сите нивоа на јавно здравствениот 
систем. Имајќи ја предвид оваа рамка, СЗО може да им помогне на 
донесувачите на одлуки на сите нивоа на јавно здравстениот систем да ги 
анализираат разликите во функционирањето на здравствената заштита, во 
идентификацијата на факторите коишто влијаат на истата и во политиките 
насочени кон постигнување на подобри резултати. За да се прифати рамката на 
СЗО во одделни земји, глобалните цели и клучните функции мора да бидат 
поврзани со интермедијарните цели и реформите во јавно здравствениот 
систем за да се постигне целта, а тоа е подобрен здравствен статус. Откако ќе 
се прифати рамката за поставување на приоритетите во остварување на 
националните здравствени цели, следниот чекор за земјите е да развијат збир 
од интермедијарни, мерливи цели, коишто ќе имаат веродостојна поврзаност со 
крајните цели. Додека овие цели, а особено нивните мерки, мора да бидат 
специфични за земјата, интермедијарните цели вклучуваат поголем финансиски 
и физички пристап подобрувајќи го квалитетот и ефикасноста во испораката на 
услугите122. 
Слика 3.1    
 

                                                 
119 Реформите се состевен дел на секој јавно здравствен систем 
120 WHO 1993, Todaro 1992, World Bank, 1993 
121 WHO Health System Performance Framework, Adapted for Health System Metrics 
122 Strengthened health systems save more lives, An insight into WHO’s European Health Systems’ Strategy, 2005 
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Рамка за функционирање на јавно здравствениот систем 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Во контекст на функционирањето на здравствениот систем, истиот се 
фокусира на следниве пет функции123: 
 
1. Политика на менаџмент и лидерство; 
2. Човечки ресурси; 
3. Здравствени информациски системи и знаење; 
4. Финансирање на здравствената заштита и 
5. Обезбедување и испорака на јавно здравствени услуги 

 

3.6.1 Политика на менаџмент и лидерство 

 
Управувањето вклучува политики и активности во сите сектори коишто 

можат да влијаат врз здравјето на популацијата. Круцијалното прашање се 
                                                 
123 Петте функции треба да бидат застапени во секој процес на мониторирање и треба да бидат прилагодени така што ќе 
излезат во пресрет на потребите на мерливиот јавно здравствен систем.  

Менаџмент и лидерство 
(дефинирање на секторски 

стратегии, одредување на улоги, 
менаџирање во согласност со 

побарувачката и конкуренцијата) 

Човечки ресурси 
(поседување на доволна и 
продуктивна работна сила) 

Финансирање 
 (обезбедување на социо-

економски фактори 
 Околиско окружување 
 Ризик фактори на 

однесување 
 фер,  адекватно и одржливо 

финансирање) 

Обезбедување и испорака на 
услуги 

(обезбедување пристап, 
квалитет и корисни медицински 

производи, технологии, 
подобрување на 

организацијата, менаџментот и 
квалитетот на услуги) 

 

Ефикасност 
(искористување на 

ресурсите за значајни 
интервенции) 

Покриеност 
(достапност до 

здравствени ускуги 
на оние на кои им 

се потребни) 

Праведност 
(Социјално-здравствно осигурување на 
луѓето, финансиска заштита, односно тие 
да не ги почуствуваат огромните трошоци 

поврзани со здравјето) 

 

Здравствен 
резултат – 
подобрен 
здравствен 
статус 

Справедлива распределба  

Одговорност 
(луѓето се третираат со достоинство, 

обебезбедување на доверба, 
независно од тоа кои се тие) 

Квалитетна 
здравствена заштита и 

безбедност 
(намалување на услугите 
кои се ппокажале штетни 

во практиката) 

ФУНКЦИИ 

ЦЕЛИ НА СИСТЕМОТ 

Здравствени информации и 
знаење 

(обезбедување на корисни 
информацииi) 

ИНПУТИ 
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однесува на тоа колку време е потребно за постигнување на целите и дали 
поставените цели водат до било какви разлики коишто влијаат на општата 
здравствена состојба на индивидуата и општеството124. Управувањето во 
здравјето е зголемено со оглед на истакнати теми во агендите за развој. 
Зголемениот интерес за менаџмент и лидерство се јавил како резултат на 
потребата за поголема одговорност, која, пак, се јавува од зголемените 
средства и зголемена побарувачка за демонстрирање на резултатите. Оттука, 
суштинскиот аспект на управувањето е одговорноста.  

 
Оваа функција подразбира способност да се формулираат стратегиски 

политички насоки за да се обезбедат добри регулативи и алатки за нивно 
спроведување, како и да се обезбеди потребното функционирање на јавно 
здравствениот систем со цел да се обезбеди одговорност и транспарентност. 
Вообичаено, одговорноста вкучува125: 

 
 Делегирање (имплицитно и експлицитно) за тоа како ќе бидат обезбедени 
услугите; 

 Финансирање за да се осигури дека се расположливи соодветните ресурси 
за да се изврши испорака на услугите; 

 Функционирање околу актуелните набавки за здравствените служби; 
 Прифаќање на релевантни информации за да се процени или мониторира 
функционирањето; 

 Примена која се однесува на наметнување на санкции или обезбедување на 
награди за функционирањето.  

 
Традиционалната функција на некои министерства за здравство е да ги 

обезбедат услугите, не обрнувајќи посебно внимание на управувањето. Нивната 
преорентација кон управувањето на овој начин вклучува главни организациски 
промени. Функционирањето на јавно здравствениот систем не е поврзано со 
организацијата на одделна функција, туку, исто така, и со начинот на кој секоја 
одделна функција е поврзана со обезбедувањето на другите функции и развојот 
на ресурсите126. Успехот ќе зависи од политичката волја и финансиската 
заложба на владите на национално, регионално и локално ниво, вклучувајќи го 
развивањето на ефективни системи на следење, коишто се дефинирани врз 
основа на епидемиолошки податоци и обезбедени информации со цел да се 
овозможи соодветна идентификација и анализа на јавно здравствените 
проблеми.  
 

Политиката и политичката волја треба да ја земе предвид потребата за 
обезбедување соодветен квалитет на услугите од страна на јавно 
здравствените професионалци и јавно здравствените установи и/или 
институции преку воспоставување механизми за одржување на квалитет на 
услугите, стандарди и процедури за лиценцирање. Политичката волја е често 
проследена со закони и други правни регулативи коишто ги дефинираат 

                                                 
124 Откако ќе се постават националните цели во било кој јавно здравствен систем потребно е да се разбере актуелниот 
модел на здравствениот статус на популацијата. Но, секако дека единствен начин за постигнување на целите е 
максимално искористување на целосно  расположливиот здравствен капацитет. Спроведувањето на активностите во 
јавно здравствениот систем, што водат до реализација на целите, бараат повисоко ниво на управувачки вештини во 
сферата на јавното здравство.  
125 Health Systems Governance, World Health Organization, June 2008, p.1 
126 Strengthened health systems save more lives, An insight into WHO’s European Health Systems’ Strategy, 2005, p.9 
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стимулациите со чија помош ќе се обезбедат јавно здравствени услуги и 
програми за истите. Таа вклучува идеологија, традиција и аспирации на 
властите. Нејзината основна намера е да ја постави патеката за развој на јавно 
здравствениот систем, неговата стратегија, целите, приоритетите и средствата, 
како и да воспостави посебен механизам за проценка на реализацијата на 
приоритетите. А приоритетите ќе се реазлизираат врз основа на менаџментот 
на врски помеѓу различните групи на интерес во здравствено и здравствената 
заштита вклучувајќи индивидуи, домаќинства, заедници, фирми, влади, НВО, 
приватни фирми и други кои имаат одговорност во финасирањето, 
мониторирањето, испораката и користењето на јавно здравстените услуги127.  
 

Менаџментот и лидерството се познати како суштина за развој на сите 
системи, вклучувајќи го и јавно здравствениот сектор. Суштинска каратеристика 
на менаџментот е и квалитет во донесување на одлуки. Што се однесува до 
процесот на донесување на одлуки, проценката на управувањето е предизвик. 
Прво, постојат неколку објективни и субјективни критериуми за проценка. Второ, 
управувањето е чувствително прашање кое го отежнува собирањето на 
податоци и сугерирањето поврзани со надворешни консултанти, а понекогаш и 
јавен надзор. Се развија нови систематски достигнувања во проценката на 
сестрано управување и истите се потпираа на експерти кои беа запознати со 
секоја земја (дефинирање на секторски стратегии, одредување на улоги, 
менаџирање, во согласност со побарувачка и конкуренција). Менаџментот на 
јавно здравствениот систем треба да се соочи со макроекономските и 
микроекономските прашања на ефикасност. За да може добро да се управува 
потребно е да се донесуваат добри одлуки и тие успешно да се спроведуваат. 
Овде, потребно е да ги потенцираме десетте основни принципи за управување 
во јавното здравство128:  
 
1. Стратегиска визија;  
2. Учество и консензуално одлучување;  
3. Право на закон;  
4. Транспарентност;  
5. Одговорност;  
6. Еднаквост и вклученост;  
7. Ефективност и ефикасност;  
8. Интелигенција;  
9. Информација  и  
10. Етика.  
 

Во однос на принципите, искуствата покажуваат дека во идентични јавно 
здравствени системи и идентични услови во одделните јавно здравствени 
установи и/или институции, едните работат подобро и поуспешно во однос на 
другите. Тоа се должи на човечкиот фактор, односно на личните 
карактеристики на менаџерот. Една од доминантните карактеристики којашто 
посебно се издвојува е неговата желба за успешно раководење, истакнување, 
самодокажување и кариера. Но, исто така, во развојот на јавно здравствениот 
систем, раководење со ресурсите само од страна на една личност, практично е 
невозможно. Затоа, сè повеќе станува јасно дека за раководење на секој ресурс 
                                                 
127 World Bank, 2004 
128 Health Metrics Network, Report of a technical meeting, Switzerland, September, 2006, p.8 
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(човечки, материјален, финансиски, административен, технички, технолошки) е 
потребен посебен кадар, односно специјализиран менаџер. 
 

Секако дека секој национален јавно здравствен систем има свои 
специфични карактеристики и проблеми, а справувањето со истите ќе се 
заснова на добро развиен информациски систем, образован и професионален 
кадар за здравствен менаџмент и вклученост на општеството преку 
професионални организации и групи на застапување129.  
 

3.6.2 Човечките ресурси во јавно здравствениот систем 
 
Професионалната квалификација на здравствениот персонал, докторите 

и медицинските сестри е дефинирана со стандарди. Објектите и опремата, 
коишто се употребуваат за медицински, цели мора да задоволуваат строго 
пропишани нормативи. Исто така, мора да се задоволени прописите и за сите 
придружни чинители, како што е квалитет на водата, стерилност на 
медицинските помагала, ниво на загадување од индустриските објекти и 
моторните возила, пожар и друго. 
 

Кога станува збор за човечките ресурси во јавно здравствениот систем се 
мисли на „сите луѓе ангажирани во одредени активности и чија примарна цел е 
да се унапреди здравјето“. Ова вклучува клинички персонал, како што се 
докторите, сестрите и стоматолозите, како и менаџментот и персоналот за 
поддршка – оние кои не вршат директно испорака на услуги, но се клучни за 
функционирањето на јавно здравствениот систем, како што се менаџерите, 
амбулатните возачи и сметководителите. Во човечките здравствени ресурси 
спаѓаат индивидуи кои работат во приватниот и јавниот сектор, они кои 
работат полно или половина работно време, оние кои работат на едно и оние 
кои работат на две или повеќе работни места, оние кои плаќаат и оние кои 
обезбедуваат услуги на волонтерска основа. Исто така, тие ги вклучуваат и оние 
кои работат во рамките на различни домени на јавно здравствениот систем, 
вклучувајќи куративна заштита, како и унапредување на здравјето и 
превентивна заштита. Тие ги вклучуват и оние со образование и обука во 
испорака на здравствени услуги, но кои не се ангажирани во националниот 
пазар на здравствена работна сила (невработени, мигрирани или повлечени од 
работната сила од лични причини). 
 

Во секој јавно здравствен систем потребни се добро обучени, современи 
здравствени работилници, кои треба да работат на унапредување на 
здравството, спречување и лекување на болести и рехабилитација на 
сочувствителен, етички, професионален и финансиски исплатлив начин. 

                                                 
129 Застапување е процес на дејствување преку поддржување, препораки и насоки од страна на индивидуалци или 
одредени групи кои можат да одиграат значајна улога во зголемување на информираноста на јавноста, како и во 
промовирање на многу јавно здравствени прашања, а со тоа и во подигнување на јавната (националната) свест. Групите 
на застапување вршат притисок врз власта и наметнуваат донесување на политички одлуки и донесување закони, како 
што се, на пример: за забрана на пушење на јавни места, забрана за рекламирање на цигари, задолжително користење 
на безбедносни појаси и задолжително носење заштитни шлемови при возење на мотоцикл и друго. На овој начин, тие 
играат важна улога во подобрување и унапредување на здравјето кај одредени групи на пациенти, како на пример кај 
малигните заболувања, рак на дојка, мултиплекс склероза, или за откривање и пријавување на разни видови 
нерегуларности, злоупотреби или малтретирања.  
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Човечките ресурси во јавно здравствениот систем се од големо значење за 
подобрување како на економскиот развој, така и за квалитетот на живот. 
Човечките ресурси треба да се усогласат со целите и ресурсите на една земја. 
На секој јавно здравствен систем му е потребна доволна економска поддршка 
во обезбедувањето на основна и континуирана обука на здравствените кадри со 
цел за зголемување на нивните вештини и способности. Постои значајна 
побарувачка за развој на мониторинг системот за здравствена работна 
сила, со јасни индикатори и анализа на стратегии и споредлива статистика. 
Меѓународните споредби на професионалниот здравствен персонал 
овозможуваат согледување на националната структура во однос на други земји 
со слични социјално економски и здравствени стандарди. Мерките за контрола 
на бројот на човечките ресурси и проценката за идните потреби се со цел за 
поттикнување поефикасна здравствена заштита и се важни елементи во 
здравствениот систем. Прекумерната или недоволната застапеност на една 
или повеќе здравствени професии создава нерамнотежа во јавно 
здравствениот систем и во неговата економија.  
 

Квалитетот и професионалноста на здравствениот кадар е суштинска 
категорија во обезбедување на соодветен пристап до јавно здравствените 
услуги и задоволување на здравствените потреби. Квалитетот зависи од повеќе 
чинители, од една страна од обезбедување на професионално образован и 
мотивиран кадар со потребно ниво на стручна обука и од националната 
структура и ориентацијата на јавно здравстениот систем130. Во однос на ова, 
како клучни приоритети за поддршка на локалниот менаџмент, како и за 
донесување одлуки за националната и меѓународната стратегија, а коишто 
треба да се однесуваат на најновата статистика на секоја земја се131:  

 
1. Активната работна сила според возраста, полот и географската 

распореденост на различни видови јавно здравствени професионалци, 
независно од тоа дали работат во јавниот или приватниот сектор;  

2. Влезните параметри (инпут), што се однесуваат за годишниот број на 
дипломирани студенти од институциите каде се вршат обуки; 

3. Излезните параметри (аутпут), што се однесуваат на бројот на јавно 
здравствени професионалци кои заминуваат во приватниот сектор, нивна 
емиграција, промена на кариера, пензионирање или смрт; 

4. Трошоците што се прават за исплата на награди и за обуки на овие јавно 
здравствени професионалци. 

 
Сè уште не постои целосна методологија за проценка на соодветноста на 

здравствената работна сила која ќе биде упатена за  потребите на здравствена 
заштита за дадена популација. Проценето е дека земјите кои имаат помалку од 
23 доктори, сестри и бабици на 10.000 популација, не можат да постигнат 
соодветна покриеност за одредени примарни интервенции за здравствена 
заштита, а истите наоѓаат приоритет во милениумските развојни цели. 
 

Фундаментален елемент во процесот на одредување на потребите од 
јавно здравствен персонал е сознанието за актуелната состојба со вработените. 

                                                 
130 Извештајот за Светското здравје во 2005 за здравствената работна сила беше јасна илустрација на слабоста во 
мониторирање на човечките ресурси за здравје во многу земји. 
131 Health Metrics Network, Report of a technical meeting, Switzerland, September, 2006, p.12 
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За ова се неопходни системи на податоци засновани на периодична 
регистрација или попис на лицата во здравствениот сектор. Секоја промена на 
статусот на здравствениот работник (пензионирање, смрт, преселување, 
емиграција или напуштање на професијата), треба да се заведе во регистарот 
на активни медицински лица. Прецизната и реална слика на актуелната 
кадровска состојба нуди информации за специјалноста, географската 
дистрибуција, возраста, полот и работните активности. Земјите се наоѓаат на 
различни фази на развој на работна сила по нивното здравје но вообичаени 
проблеми вклучуваат подобрување на вработувањето, образованието, обуката 
и дистрибуција; зголемување на продуктивноста и ефикасноста и подобрување 
на задржување.  
 
Сето ова бара132: 
 
 Аранжмани за постигнување доволен број на вистинската мешавина (броеви, 
разновидност и компетенции); 

 Платните системи кои произведуваат соодветен вид на стимулации; 
 Регулаторни механизми за да се обезбеди широк систем на распоредување 
и дистрибуција во согласност со потребите; 

 Воспоставување на работа поврзана со норми, распоредување на системите 
за поддршка и овозможување на работните средини; 

 Механизми кои ќе обезбедат соработка на сите засегнати страни (како што се  
здравствениот работник, советодавни групи, координација на донациите по 
групи, приватниот сектор, професионални асоцијации. 

 

3.6.3 Здравствено информациски систем и знаење 
 
Здравствено информационите системи можат да помогнат во изградба на 

основа за докази со цел да се испланира расположливоста и пристапот до 
потребните човечки ресурси во вистинско време, на вистинско место и со 
посакуваниот квалитет. За точно планирање потребно е да се знае бројот на 
јавно здравствените професионалци, нивната дистрибуција и карактеристики, 
како и бројот и карактеристиките на оние кои се обучени, како и оние кои ја 
напуштиле активната работна сила и причините за напуштањето133. 
 

Информацијата претставува основа за успешно планирање, 
организирање, управување и обезбедување на висококвалитетна здравствена 
заштита. Процесот на добивање информација започнува со статистика и 
епидемиологија на заразни и незаразни заболувања, а сè со цел да се 
идентификуваат здравствените потреби на популацијата. Овој процес понатаму 
продолжува во здравствено информационен систем, а целта е да се овозможи 
управување и следење на начинот на кој функционира јавно здравствениот 
систем. Од здравствено информациониот систем зависи следењето на 
здравствените настани на сите нивоа: централно, регионално или локално ниво.   
 

                                                 
132  Key components of a well functioning health system, World Health Organization, Мау  2010 
133 Human Resources For Health, World Health Organization, October  2008, p. 1 
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Информацијата содржи податоци што се организирани, обработени и 
анализирани на некој логичен начин и коишто понатаму се користат за 
донесување на одлуки. За оваа цел потребен е обучен кадар, кој може слободно 
и без никакви ограничувања да собира, обработува и презентира податоци, 
коишто подоцна може да се употребат за отворена дискусија меѓу 
здравствените професионалци, медиумите и општата јавност. Потребата од 
јавна доверба ја наметнува потребата од креирање на стратегии со кои ќе се 
обезбеди квантитет, квалитет и ефикасна здравствена заштита со максимална 
искористеност на средствата. Во тој процес, за функционирање на здравствено 
информацискиот систем потребни се четири видови на податоци:  

 
1. Податоци за генерацијата;  
2. Податоци за менаџментот (чување, процесирање, дисеминација, 

комуникација и поделба);  
3. Податоци за анализа и извештај и 
4. Податоци за користење.  
 

Податоците не би имале никаква вредност доколку не наоѓаат континуирана 
примена во пошироката јавност. Достапноста до информациите е рутинска 
работа на искусните менаџери, а нивното знаење придонесува за целосно 
функционирање на јавно здравствениот систем. Информацијата и знаењето се 
корисни за менаџментот на секој јавно здравствен систем за формулирање на 
цели, развој на програми и управување со средства. Информациите и знаењето 
претставуваат основа на веродостојност, што ја наметнува констатацијата дека 
менаџментот и јавно здравствените професионалци се одговорни за 
резултатите, а исто така се задолжени за известување за својата работа, 
активностите и постигнувањата. Секој систем бара исполнување на одредени 
критериуми за веродостојност, со цел да ги одржува стандардите и да им 
обезбеди на корисниците на услуги квалитетна здравствена заштита. 
 

Информациите играат централна улога во способноста на здравствениот 
систем да врши испорака на ефективна здравствена заштита и да обезбеди 
здрава популација. Тие се користат за различни цели на здравствена 
заштита134: 

 
 Да обезбедат одговорност во рамките на системот; 
 Да детерминираат соодветни третмани за пациентите; 
 Да го олеснат изборот на пациентите и 
 Да ја олеснат контролата на менаџерите. 

 
Здравствениот информационен систем собира податоци од 

здравствениот сектор и од другите релевантни сектори поврзани со здравјето, 
извршува анализа на собраните податоци и ги претвора податоците во 
информации со цел да имаме квалитетно донесување на одлуки во јавно 
здравствениот систем. Добриот здравствено информационен систем им 
овозможува на сите значајни партнери да бидат информирани дека корисниците 
на здравствените информации имаат пристап до сигурни, корисни, разбирливи, 
квалитетни и компаративни податоци. Информациите за функционирањето на 
                                                 
134 Euro Observer, The Health Policy Bulletin of the European Observatory on Health Systems and Policies, Spring 2008, Volume 
10, Number 1, p.1 
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здравствено информациониот систем можат да се добијат од различни сектори 
и агенции кои имаат одговорност во создавање, синтеза, анализа и употреба на 
податоците. Информациите можат да  бидат дистрибуирани од Министерството 
за здравство, Националните статистички институции и од Меѓународните 
агенции за здравје. Основна цел на здравствено информациските активности е 
организација, рационализација и функционирање на здравствените служби на 
еден оптимален начин, односно начин којшто ќе овозможи подобрување на 
квалитетот на јавно здравствените професионалци, како и обезбедување точни, 
целосни и благовремени информации и намалување на трошоците на 
здравствена заштита.  
 

Конечно, доброто управување е можно само со добри информации за 
здравствени предизвици на пошироката средина во која функционира јавно 
здравствениот систем, како и на ефикасноста на здравствениот систем.  Сето 
ова ги вклучува навремено разузнавачките податоци за135: 
 
 Напредок во исполнувањето на здравствени предизвици и социјални цели 

(особено еднаквост), вклучувајќи, но не ограничено на анкетите на 
домаќинствата, системите за граѓанска регистрација и епидемиолошки 
надзор; 

 Финансирање на јавното здравство, вклучувајќи и преку национални 
здравствени сметки и анализа на финансиски катастрофи и на финансиски и 
други пречки за јавно здравствени услуги за сиромашните и ранливи групи. 

 Трендови и потреби за НКВ; на потрошувачката и пристап до лекови; на 
соодветноста и трошоците на технологијата; за дистрибуција и за 
адекватност на инфраструктурата; 

 Пристап до нега и обезбедување квалитет на услугите. 
 

Во современиот свет, јавно здравствениот систем е комлексен систем 
којшто вклучува многу групи на интерес, како што се: пациенти, професиналци 
за здравствена заштита, обезбедувачи на здравствена заштита и купувачи на 
здравствени услуги, регулативи и закони, централни и локални влади, донатори 
и развојни партнери, НВО, академски институции, професионални здруженија. 
Секоја од овие групи има различни потреби во однос на природата на 
информациите, нивната релевантност и деталност, временскиот рок и нивото на 
агрегација кое тие го бараат. Оттука, основниот предизвик во мерливото 
функционирање е како да се дизајнира систем кој ќе ги задоволи сите овие 
различни потреби136. Сите главни групи на интерес треба да учествуваат во 
проценка на здравствено информациониот систем и да планираат за негово 
зајакнување. Групите на интерес за таа цел ќе ги вклучат сите процедури, 
корисници и финансиери на здравствените информации и статистиката.  
 

Секогаш добро структуираните и достапни информациски системи, 
насочни кон обработка на важни настани и процеси во јавно здравствениот 
систем, можат значително да ја подобрат флексибилноста и релевантноста во 
планирањето и обезбедувањето на квалитетни здравствени услуги. Исто така 
добро информиран и здравствено упатен корисник е подобар партнер со јавно 

                                                 
135 Key components of a well functioning health system, World Health Organization, Мау  2010 
136 Euro Observer, The Health Policy Bulletin of the European Observatory on Health Systems and Policies, Spring 2008, Volume 
10, Number 1, p.2 
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здравствениот систем за постигнување на подобра здравствена состојба, 
отколку неинформираниот и апатичен пациент137. 
 
 

3.6.4 Финансирање на здравствената заштита 
 
Финансирањето како функција на јавно здравствениот систем се однесува 

на мобилизирање, акумулација и алокација на парични средства за да се 
покријат јавно здравствените потреби на луѓето, индивидуално или колективно, 
во јавно здравствениот систем138.  
 

Во здравствената економија здравственото осигурување е значајна 
економска категорија врз основа на која се прибираат и планираат вкупните 
финансиски средства во секој јавно здравствениот системот, потоа се врши 
нивната распределба и рационално трошење,  кое истовремено има влијание 
врз агрегатната економија. Основната карактеристика на здравственото 
осигурување се состои во тоа што сите луѓе кои работат, односно остваруваат 
приходи, плаќаат месечен износ на средства во посредничка институција, а 
самата институција се задолжува дека во случај на одредена болест или 
повреда на осигуреникот ќе ги сноси трошоците за неговата здравствена 
заштита. 
 

Финансирањето претставува зголемување на приходите за да се 
плати за добрата или услугите139. Имено, на современиот пазар, 
здравственото осигурување како важен дел од социјалното осигурување се 
спроведува во форма на задолжително или доброволно осигурување, односно 
придонесите можат да бидат доброволни и задолжителни. Како што 
целокупното финансирање на здравствeната заштита е важна детерминанта за 
нивото на расположливост на здравствената заштита, така е важен и начинот на 
кој се трошат средствата, односно внатрешната распределба на вкупните 
финансии во системот на здравствената заштита. Финансиските средства можат 
да се распределат во однос на целите и приоритетите; нивото на 
здравствена заштита односно примарно, секундарно, терцијарно; мерките 
на здравствена заштита како што се здравствена промоција, превенција, 
откривање, лечење и рехабилитација; трошоците на здравствената служба: 
плата, материјални трошоци, опрема и друго; како и во однос на начинот и 
изворите на финансирање како што се буџет, донатори, дотации и друго. 
Финансирањето и распределбата на ресурсите во здравствениот систем се 
заснова на принципите на еднаквост, економичност, солидарност и 
оптимален квалитет. 
 

Како основа на принципите за универзална сеопфатност, еднаков 
пристап, економичност, солидарност, одржливост и оптимален квалитет на 
здравствените услуги, до 2010 година сите земји членки на СЗО треба да 
воспостават одржливо финансирање. Тоа треба да одговара на здравствените 
потреби на популацијата, а ресурсите треба да бидат насочени кон 
                                                 
137 Tulchinsky TH, Varivikova EA. The New Public Health. Academic Press: San Diego, CA, 2000, p. 896 
138 WHO, 2000 b 
139 World Bank, 2000 
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финансирање на мерките, засновани на научни докази, и да овозможуваат 
унапредување и заштита на здравјето140. Секоја земја користи различни или 
слични методи во споредба со други земји во финансирање на здравствената 
заштита и различни облици на плаќања за заштита на здравјето. Но, исто така, 
секоја земја треба да обезбеди фер, адекватно и постојано финансирање, кое 
исто така претставува една мерка за еднаквост.  
 

Распределбата на ризикот и ресурсите преку популацијата има за цел 
промовирање на социјална солидарност и финансиска заштита. Алокацијата на 
ресурсите до обезбедувачите и помеѓу различните здравствени интервенции 
треба да биде стратегики спроведена со цел да се максимизираат 
здравствените резултати и да се обезбедат стимулации за ефикасни и 
висококвалитетни услуги. Оттука, всушност, под балансиран јавно здравствен 
систем ја подразбираме рационалната распределба на средствата на различни 
превентивни, куративни и еколошки елементи на здравјето. Без доволно 
финансиски средства не можат да функционираат ниту јавно здравствените 
установи, тимовите, програмите ниту пак другите активности во областа на 
јавното здравство. Доколку, пак, функционирањето на здравствениот систем не 
ги задоволува потребите, тој може повеќе да наштети, отколку да користи. Тоа 
е, секако, можно, но само доколку здравствениот систем е лошо структуиран, 
лошо раководен, неефективно организиран и неадекватно финансиран141. 
Покрај тоа што многу фактори влијаат на неговото функционирање, 
најзначајната улога ја имаат политичките и економските промени. 
 

Во овој процес, универзалнaта покриеност на здравствена заштита 
подразбира дека секоја индивидуа во општеството треба да има пристап до 
соодветна промотивна, превентивна, куративна и рехабилитивна здравствена 
заштита, а истата да биде обезбедена по достапни и прифатливи трошоци. 
Секоја земја користи различни начини за да ја направи здравствената заштита 
достапна за сите.  Оттука, универзалната здравствена заштита треба да 
овозможи еднаков пристап и заштита од финансиски ризик. Универзалната 
покриеност се постигнува или преку екстензија на социјалното осигурување 
или преку снабдување на целата популацијата од страна на владата. Земјите 
кои имаат универзална покриеност развиле претплатен систем, којшто што е 
опишан како систем заснован на даноци или систем заснован на социјално 
здравствено осигурување.  
 

Во првиот систем приходите од општите даноци се главен извор на 
финансирање и расположливите средства се користат од страна на владата за 
да ги обезбеди или купи здравствените услуги. Во вториот систем на 
социјално здравствено осигурување придонесите доаѓаат од работниците, 
самовработените, претпријатијата и владата. Во двата система придонесите 
направени од страна на претплатниците се здружуваат, а услугите се 
обезбедуваат само на оние на кои им се потребни. Финансискиот ризик поврзан 
со заболувањето е распределен меѓу сите претплатници и со собраните 
средства се извршуваат функциите на осигурувањето.   
 
                                                 
140 Цел 17- Стратегија  на СЗО Здравје за сите во 21 век 
141 Финансирањето на организацијата на здравствената заштита опфаќа многу поврзани прашања, кои мора да се 
прифатат како дел од процесот на мониторинг и евалуација на здравствената состојба на популацијата.  
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Во системот заснован на даноци осигурувањето е имплицитно (во основа 
луѓето не знаат колку од нивните даноци придонесуваат за финансирање на 
здравствени услуги), додека пак системот на социјално здравствено 
осигурување е експлицитен (луѓето знаат што тие плаќаат за здравјето). Во 
двата система средствата се користат за купување или обезбедување услуги од 
комбинација на јавни и приватни обезбедувачи. Во системот на социјално 
осигурување индивидуите кои плаќаат имаат право на одреден дефиниран 
пакет на услуги, додека, пак, во системот заснован на даноци пакетот на усуги 
постои во однос на видот на расположливоста на услугата или времето во кое 
услугата ќе биде достапна, но деталите не се експлицитни. Логично е да 
поврземе дека земјите кои имаат комбиниран финансиски систем, значи дека 
одредена група на популацијата е покриена со здравственото осигурување, а 
остатокот од популацијата со општи даноци. Скоро во сите системи на 
здравствена заштита од индивидуите или од домаќинствата сè уште се бара да 
направат некои плаќања надвор од пакетот на услуги кога примаат одредени 
услуги, како на пример трошоци или коплаќања за консултации, тестови, земање 
лекови, хоспитализација и друго, и покрај тоа што придонесите од овие плаќања 
ги сочинуваат вкупните здравствени трошоци, но тие се мали во споредба со 
земјите кои сè уште не се здобиле со универзална покриеност142.  
Здравственото финансирање може да биде клучен инструмент за подобрување 
на здравјето и намалување на здравствените нееднаквости доколку негова 
примарна цел е да овозможи универзална покриеност преку отстранување на 
финансиските пречки во пристапот и спречување на финансиски тешкотии и 
големи трошоци. Овие резултати можат да се олеснат преку143: 
 
 Систем за зголемување на средствата за здравствена правичност; 
 Систем за распределба на финансиските ресурси преку популационите групи  
со цел за споделување на финансиските ризици; 

 Систем на финансирање поддржан од страна на релевантната легислатива, 
финансиска ревизија и јавните расходи и јасно оперативните правила за да 
се обезбеди ефикасно користење на фондови. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Слика 3.2144 

Финансирање на здравствената заштита 
 

                                                 
142 Technical Briefs for Policy- makers, achiving universal health coverage: Developing the Health financing system, WHO, 
Department of Health Systems Financing, Health Financing Policy, 2005 
143 Key components of a well functioning health system, World Health Organization, Мау  2010 
144 Автор 
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Пред да преминеме кон објаснување на функционалните врски помеѓу 

субјектите во системот на здравствена заштита, треба да дадеме одговор на 
прашањето кој е купувачот на здравствени услуги и каква е неговата улога. 
Имено, купувачот дејствува како посредник на владата или државата. Третата 
страна, односно купувачот во системот на здравствена заштита може да биде 
јавна или приватна институција и таа да нуди заштита од финансиските 
ризици на популацијата од болест. Владата бара да осигури дека се достигнати 
националните здравствени приоритети. Со ова всушност се истакнува улогата 
на владата како управувач на здравствениот систем, која се смета за најважна 
во функционирањето на секој здравствен систем.  
 
 

Врз основа на ова, обезбедувањето и финансирањето на здравствена 
заштита подразбира воспоставување на функционални врски помеѓу следниве 
три субјекти: 

 
1. Корисниците на здравствени услуги и купувачот како трета страна;  
2. Купувачот и обезбедувачот и  
3. Обезбедувачот и купувачот.   
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Првата функционална врска е помеѓу корисниците на здравствени услуги 
и купувачот како трета страна (здравствена власт, локална влада, болнички 
фонд), кој дејствува како посредник на корисниците во купувањето на 
здравствена заштита во нивно име. Преку корисниците на услуги се врши 
трансфер на финансиски ресурси кон купувачот. Овде се наметнува едно клучно 
прашање кое се однесува на тоа во колкава мера купувачот ги одразува и влијае 
на потребите и барањата на корисниците и јавноста, како и заштита на нивните 
прва.  
 

Во втората функционална врска приходите кои ги собира купувачот како 
посредничка институција од популацијата понатаму ги користи за финансирање 
на услугите на здравствена заштита. Овде, всушност, купувачот врши трансфер 
и алокација на собраните финансиски ресурси од населението кон 
обезбедувачите на здравствени услуги. Всуштност, алокацијата е процес со кој 
финансиските ресурси се прелеваат од третата страна на плаќач, преку 
организациите на здравствена заштита до индивидуалните клинички 
обезбедувачи145. 

Во оваа врска формите на договори кои се користат како и механизмите 
преку кои се плаќаат обезбедувачите се важни за анализа и разгледување. 
 

Во третата функционална врска обезбедувачот ги применува 
финансиските и договорните механизми склучени со купувачот со што ќе изврши 
испорака на потребната здравствена заштита, со соодветен квалитет и по 
договорена цена. На тој начин обезбедувачите на здравствени услуги вршат 
трансфер и испорака на ресурсите на здравствена заштита кон корисниците на 
здравствени услуги, односно пациентите. 
 

Врз сите овие функционални врски може да има влијание 
организациското окружување во рамките на кое обезбедувачите функционираат 
(на пример, во услови на монопол или конкуренција, профитни или непрофитни), 
и внатрешните механизми на менаџмент на обезбедувачите (на пример, 
исплатливи или неисплатливи комбинации на финансиски и клинички 
менаџмент).  
 

3.6.5 Обезбедување и испорака на јавно здравствени услуги 
 
Обезбедувањето на јавно здравствените услуги е комбинација од инпути 

во процесот на производство на услуги, преку којшто се врши испорака на 
здравствени интервенции до индивидуите и општеството146. Системската 
ревизија и примената на технолошки иновации придонесуваат за обнова на 
методите на здравствената заштита. Јавното здравство има регулаторска улога 
во процесот на обезбедување на висококвалитетни услуги за индивудата и 
општеството. Технологијата е континуирано менлива категорија. Новата 
технологија, во форма на нови дијагностички методи, лекови, уреди или 
вакцини, или пак нова здравствена професија, треба да се евалуира од апект на  

                                                 
145 European Observatory on Health Care System, 2000 
146 Strengthened health systems save more lives, An insight into WHO’s European Health Systems’ Strategy, 2005, p. 8 
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нејзината ефикасност и соодветност во рамките на целиот јавно здравствен 
систем147. 
 

Во однос на обезбедувањето на јавно здравстените услуги Стратегијата 
на Светската здравствена организација за зајакнување на јавно здравствениот 
систем  прави разлика помеѓу технологијата и инфраструктурата, 
технологијата  и испораката на услуги.  

 
Технологијата и инфраструктурата вклучува: 
 

 Обезбедување на пристап и 
 Квалитет и корист од медицинските производи и технологии. 

 
Технологијата и испораката на здравствени услуги пред сè вклучува: 

  
 Организација на здравстената заштита; 
 Менаџмент ориентиран кон услугите на пациентите во здравствената 
заштита;   

 Мониторинг на квалитетот на услугите; 
 Безбедност на пациентот и соодветност на услугите; 
 Постигнување максимална покриеност на популацијата со здравствени 
интервенции; 

 Достигнување на сиромашните и социјално ранливите групи; 
 Разбирање на влијанието на различните стратегии во испорака на 
здрвствени услуги; 

 Подобрување на инфраструктурата за испорака на здравствените услугите и  
компјутерско информационите системи.  

 
За целосен мониторинг на јавно здравствениот систем се бара 

комбинација од двата елементи, но со поголемо фокусирање на испораката на 
јавно здравствените услуги. Целта на обезбедувањето на услугите е да се 
достигне ефективна покриеност. Раличните елементи на обезбедување на 
услуги, како што се достапноста, квалитетот и ефикасноста често се главен дел 
за проценка на функционирањето на здравствениот систем.  
 

Обезбедувањето квалитетна здравствена заштита бара знаење, 
стручност, обученост, точност на средствата за дијагностицирање и 
лабораториските средства, како и висок степен на одговорност на секој 
учесник. За достигнување на квалитетна здравствена заштита потребно е да се 
располага со здравствени ресурси и средства за добро функционирање на јавно 
здравствениот систем. Овие ресурси во рамките на институционалните и 
менаџерските активности ја формираат јавно здравствената инфраструктура. 
Важен фактор за функционирање и споредување на јавно здравствените 
системи е квалитетот на здравствените ресурси, којшто е дефиниран со 
стандарди, нормативи, а во многу случаи и со закон. Квалитетот означува добра 
здравствена заштита како „комбинација на дијагностични и терапевтски услуги 
кои можат пациентот да го доведат до оптимално ниво на здравје“148.   
 
                                                 
147 Tulchinsky TH, Varivikova EA. The New Public Health. Academic Press: San Diego, CA, 2000, p. 864 
148 WHO, 1983 
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3.6.5.1 Здравствена технологија  
 
Подобрувањата во здравствената технологија, односно развојот на 

техниката и технологијата влијае во продолжувањето на животниот век, но тоа 
ги поскапува и услугите во здравството и здравствената заштита. На почетокот 
на 20 век, јавно здравствените услуги бележат неколку ефективни третмани. Од 
тогаш се прошириле бројни ефективни интервенции, како што се, на пример, 
антибиотиците (1938), отворена операција на срце (1954), хемодијализа (1960) и 
компјутерска томографија (1973).  
 

Високата цена на технологија е резултат на напредокот во новите 
сознанија од областа на медицинските науки, а тоа доведува до енормно 
зголемување на цените на медицинските услуги. Како пример можеме да ја 
посочиме трансплантацијата на човечки органи, како што се трансплантација на 
срце, црн дроб и бубрег. Достапноста до овие услуги повлекува комплексни 
процедури, а нивната огромна цена ги зголемува проблемите околу 
финансирањето на здравствените услуги и наметнува високи трошоци во јавно 
здравствениот систем. Напредокот во техниката и технологијата овозможува 
користење на скапа опрема за дијагностицирање, а тоа доведува до 
стимулирање на лекарите да користат поскапи дијагностички тестови, а со тоа 
во одредени случаи и несовесно извршување на професионалната должност. 
Во вакви случи, пациентите не се во состојба да се спротивстават на ваквите 
скапи процедури и тестови, особено ако се здравствено осигурани, а тоа секако 
наметнува повторно зголемени трошоци во здравството. Исто така, скапите 
техники и технологии, процедури и лекови, големиот број здравствени 
професионалци во здравствениот сектор имаат влијание врз поскапувањето на 
цената на јавно здравствените услуги. 
 

3.7 Мерење и проценка на јавно здравствен систем 
 
Недоволното инвестирање во јавно здравствениот систем како и 

несоодветната распределба на средствата можат да наштетат во остварување 
на јавно здравствените цели. При мониторингот на јавно здравствениот 
систем многу често податоците можат да бидат застарени, нецелосни, особено 
оние кои  се однесуваат за расположливост и распределба на јавно 
здравствените професионалци, како и презентирање на неточни податоци 
коишто се однесуваат на пристапот на популацијата до основниот пакет услуги. 
Важно е да се запомамети дека во процесот на мерење на начинот на којшто 
функционира јавно здравствениот систем се врши проценка на степенот до 
којшто самиот систем ги остварил неговите клучни цели. Во прилог на ова е 
и препораката на СЗО за поставените цели на јавно здравствениот систем, 
коишто треба да бидат мониторирани врз основа на воведување на современи 
здравствени системи за информирање, а со помош на развојните индикатори ќе 
се овозможи проценка на здравствениот, образовниот, економскиот и 
општествениот напредок на една земја. За зајакнување на јавно здравствениот 
систем е потребна солидна стратегија за мониторинг. Таа подразбира 
потреба од дефинирање на суштински индикатори за функционирање на јавно 
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здравствениот систем и развој и спроведување на соодветна стратегија со 
чијашто помош ќе се измери создавањето на потребните податоци149. 

 
 За овој процес беа предложени клучни индикатори и мерливи стратегии, 

коишто ќе им помогнат на земјите- глобални здравствени иницијатори и другите 
групи на интерес, да мониторираат и директно да инвестираат во јавно 
здравствениот систем. Главните цели на мерливиот јавно здравствен систем е 
да ги опише индикаторите, мерливите достигнувања и стратегии коишто150: 

 
 Дозволуваат воспоставување на статистички профил на јавно здравствениот 
систем на една земја; 

 Дозволуваат мониторинг на јавно здравствениот систем, којшто ја води 
земјата и партнерските инвестиции; 

 Го покажуваат јазот во однос на раположливите податоци и квалитетот и 
укажуваат на потребни инвестиции во мерливите стратегии; 

 Придонесуваат за глобален консензус во врска со тоа како да се мониторира 
јавно здравствениот систем и како да се утврдат критериумите за негово 
зајакнување.  

 
Целосните стратегии содржат три приоди: 

 
1. Јасен опис на мерливите стратегии вклучувајќи податоци за собирање, 

проценка и синтеза од различни извори; 
2. Собирање на економични индикатори што ќе ги опфатат целите на 

различните целни групи; 
3. Интеграција на монторингот на јавно здравствениот систем и проценката на 

неговото функционирање во здравствено информациониот систем. 
 

Оттука, постоењето на синтеза на податоци од различни извори и 
проценки, постоењето на индикатори и механизми е од суштинско значење за 
мерливиот јавно здравствен систем. Постојат повеќе разлики во мерењето на 
системот и истите треба да се решават на еден систематски начин. Проценката 
се однесува на можноста да се откријат промените за да се придонесе развој и 
зајакнување на јавно здравствениот систем. Во однос на ова, јавно 
здравствените системи се општествени институции и затоа нивниот развој има 
потреба да се базира на одредени вредности. За да може еден национален 
здравствен систем да ги содржи визијата и вредностите на „здравје за сите“, 
тогаш истиот мора да поседува одредени универзални карактеристики151: 
универзална расположливост; универзален пристап; универзална 
прифатливост; подобрување на квалитет. 
 

За да можат да вршат алокација на ресурсите, за да ја зголемат 
одговорноста и за да го мониторираат развојот, а имајќи ја предвид 
универзалноста, постои значајна потреба од мерење на здравствениот систем 
од страна на секоја земја, меѓународните организации, донаторите и глобалните 
здравствени партнери. Со оглед на тоа дека целта на јавно здравствениот 
                                                 
149 Во 2003 година беше основана мала работна група под лидерство на СЗО и Светска Банка за да се развие стратегија 
којашто ќе им помогне на земјите (посебно на оние со ограничени ресурси) да извршат подобро мониторирање и 
проценка на нивните здравствени системи. 
150 Measuring Health Systems Strengthening And Trends: A Toolkit For Countries, World Health Organization, june 2008, p. 1 
151 The health for all policy framework for the WHO European Region 2005 update, (European Health for All Series No. 7), p. 17 
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систем е преку еднаков пристап да се излезе во пресрет на барањата на сите 
корисници на здравствени услуги, јавно здравствениот систем има 
карактеристика на „регулатор“ за постигнување здравје за сите. Познато ни е 
дека спектарот на јавното здравство опфаќа организирани активности, насочени 
не само кон обезбедување на сите видови јавно здравствени услуги, 
превентивни и терапевтски, туку и кон многу други елементи неопходни за 
успешно функционирање на целокупниот национален здравствен систем. 
Оттука произлегува и согледувањето на потребата од  мониторинг и 
зацврстување на организираната превентивна заштита на општеството, заедно 
со индивидуалните здравствени услуги (превентивни и терапевтски). 
Мониторингот152 на  мерливиот јавно здравствен систем се фокусира на 
влезните параметри, процесите и излезните параметри на системот.  

 
 Влезните параметри (инпути) ги вклучуваат јавно здравствените ресурси 
како што се човечките ресурси, финансиите, инфраструктурата, 
застапувањето, информацијата и знаењето.  

 Процесите се однесуваат на начинот на искористување на овие јавно 
здравствени ресурси, вклучувајќи ги мерките на ефикасноста и 
ефективноста, заедно со одговорноста и праведноста на мерливиот 
здравствен систем. Процесот помага во објективното согледување на 
состојбата и на тој начин обезбедува поголема транспарентност во 
планирањето и во спроведување на планираното. Понатаму, означува 
континуирана опсервација, мерење и евалуација на здравјето и/или 
животната средина за одредени цели според однапред одреден распоред во 
согласност со просторот и времето, со употреба на компаративни методи за 
одредување и собирање на податоци.   

 Излезните параметри (аутпути) ни го покажуваат квалитетот на 
здравствена заштита и расположливоста на здравствените услуги и 
интервенции.  Преку излезните параметри можеме да ја измериме 
здравствената корист, односно тоа е сето она што носи придобивка во 
смисла на намалени трошоци и подобрено здравје. Резултататот од 
мерливиот јавно здравствен систем треба да биде подобрување на 
здравјето на индивидуа и општеството и намалување на смртноста. Исто 
така, преку излезните параметри може да се измери процентот на 
популација која добива соодветни потребни здравствени услуги, односно 
дали таа има пристап до истите. 

  
Доколку го имаме предвид горенаведеното, можеме да резимираме дека 

влезните параметри и процесите имаат влијание на излезните параметри, како 
што се испораката на јавно здравствените услуги и интервенциите, 
вклучувајќи го нивниот квалитет и нивната расположливост. Според тоа 
изборот на индикатори ќе се раководи од потребата да ги детектира промените, 
коишто треба да го покажат напредокот во зајакнувањето на јавно 
здравствениот систем153.  Исто така, кажавме дека јавно здравствените системи 
се комплексни и нивното функционирање е тешко да се измери само со 

                                                 
152 Претставува континуирано надгледување на активностите со цел да се контролира спроведувањето на планирањето, 
кое вклучува: спецификација на методите за мерење на нивото на активност, употреба на ресурсите и резултатите од 
обезбедените услуги според договорените критериуми. (WHO 1984, Drummond and Maynard 1993) 
153 Вниманието е насочено кон земјите со среден и со низок доход, а сè  со цел да се користи искуството од земјите со 
висок доход за да биде водилка во процесот на развој на мерливиот  јавно здравствен систем.   
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квантитативни индикатори, тие треба да бидат коплементарни со квалитетни 
информации. 

 

3.7.1 Подобрување на здравјето и намалување на смртноста 
 

Успешноста на јавно здравствениот систем во достигнувањето на 
неговите цели може да се измери врз база на мерливи здравствени 
индикатори154. Сите национално здравствени системи треба да имаат 
механизми за правилно собирање и анализа на податоци потребни за следење 
на појавата на болести и други здравствени индикатори. Тие помагаат во 
мерење на промените во здравствениот статус155, директно или индиректно и 
помагаат во проценка на степенот до којшто целите на една здравствена 
програма се постигнати. Во рамките на стратегијата на СЗО „Здравје за сите“ се 
прават напори да се воведат квантифицирани мерки и друг вид индикатори за 
следење на напредокот кон зацртаните цели156. Земјите членки на СЗО 
генерално ја прифаќаат зацртаната цел и го имаат усвоено системот на 
индикатори за проценка на постигнатиот напредок во развојот на здравството157. 
Потребно е индикаторите да се следат и проценуваат во еден континуитет, како 
составен дел од професионалните активности на здравствените служби. Од 
есенцијално значење е тие да бидат научно издржани и засновани на практично 
искуство и да опфаќаат различни аспекти на здравствената заштита, почнувајќи 
од унапредување на здравјето, превенција од болести, лекување и 
рехабилитација. Овие индикатори дозволуваат споредба меѓу различни земји и 
во рамките на една земја во различни временски периоди. Индикаторите како 
што се морбидитетот, морталитетот или имунизациската покриеност и 
други, се користат за следење на функционирањето на јавно здравствениот 
систем158. Тие се основна алатка на менаџментот којшто е одговорен за 
донесување одлуки и спроведување активности во насока на креирање и развој 
на јавно зравствената политика. Индикаторите се искажуваат во соодветни 
процентни поени и се користат за опишување на релативната состојба на 
државата во споредба со други земји. Исто така, тие овозможуваат јасни 
информации за тоа каква е здравствената состојба на земјата во однос на 
нејзиното ниво на економска развиеност, морталитетот и функционалниот 
статус или вкупните здравствени трошоци по глава на жител. Од овие причини, 
со цел за успешно менаџирање и користење на здравствените индикатори, 
тие се поделени во неколку групи и тоа: 

 
 Демографски и социо-економски индикатори; 
 Индикатори базирани на морталитет; 
 Морбидитет и лекување во болница; 
 Инвалидитет и работна способност; 

                                                 
154 Здравствениот индикатор е карактеристичен за една определена индивидуа, популација или средина (доколку е 
предемет на мерења-директни или индиректни) и се користи за опис на еден или повеќе аспекти на здравјето на 
индивидуата или популацијата, како на пример квалитет, квантитет, време (Young 1998). 
155 Општ термин за здравствена состојба на една индивидуа, група или популација мерена според дефинирани 
стандарди. Здравствените индикатори на Светската здравствена ораганизација обезбедуваат меѓународно прифатени 
стандарди за различни аспекти на здравствениот статус (WHO 1984, WHO 1993 d).  
156 WHO 1984, WHO 1993 d, Nutbeam 1986 
157 WHO 1984, WHO 1993 d 
158 Регионалната канцеларија на СЗО за Европа го воспостави системот за презентација на податоците „Здравје за сите“, 
во којшто на унифициран начин се прикажани здравствените индикатори за сите земји (достапни на www. who.dk). 
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 Животен стил; 
 Животна средина; 
 Организација на јавно здравствената заштита; 
 Јавно здравствени професионалци во здравствената заштита; 
 Искористување на капацитетите во јавно здравствените установи. 

 
Со овие добиени сознанија се разјаснуваат прашања коишто се 

однесуваат на подобрување на здравствената состојба на популацијата и 
продолжување на животниот век. Основен индикатор што се употребува е 
должината на животниот век, а целта којашто е поврзана со индикаторот и 
критериумот во европскиот регион на СЗО е цел бр.1: „До 2000-тата година 
разликите во здравствениот статус меѓу различните земји и во рамките на една 
земја, треба да се намалат за најмалку 25%, со подобрување на нивото на 
здравјето на народите и групите кои се наоѓаат во неповолна положба”159. 
Мерењето на здравствениот статус содржи два елементи: времетраење на 
отсуство на болест или квалитет на животот и јачина на болест или 
инвалидитет160. Здравствените индикатори на СЗО обезбедуваат меѓународно 
прифатени стандарди за различни аспекти на здравствениот статус161.  
 

Овие состојби, ако се евалуираат од аспект на нивната појава и развој кај 
пациентите, можат да дадат важни податоци за воспоставените медицински 
стандарди во секој здравствен систем. Студиите за следење на состојбите се 
неразделен дел на сите нивоа на здравствен систем во рамките на една земја, 
до таа мера што отсуството на организиран систем на следење и ревизија на 
податоците се смета за сериозен недостаток на современиот здравствен 
менаџмент. Во многу јавно здравствени области се прават големи напори за да 
се развијат поголем број индикатори за мониторинг и евалуација на целите, но 
доколку се обезбедат точни податоци коишто ќе овозможат проценка на 
извршувањето на програмата. Ова не е примарна цел на мерливиот јавно 
здравствен систем. Целта е да се развие минимален број индикатори коишто се 
споредливи помеѓу популациите. За целисходна употреба на индикаторите на 
работењето е воведување на здравствени информациони системи со 
регионални здравствени профили, со што ќе се обезбеди постојано следење на 
здравствените индикатори во регионот, а добиените податоци ќе можат да се 
споредуваат на регионално и национално ниво162.  

 

3.7.2 Мерење на управувањето со јавно здравствениот 
систем  
 

Мерењето на управувањето со јавно здравствениот систем преку 
индикатори засновани на законски правила, во многу случаи се потпира на 
експертска анализа на расположливи извори и експертска процена. Кога станува 

                                                 
159 WHO 1993 d 
160 WHO 1984, Nutbeam 1986, Basch 1990, WorldBank 1993, Bourgade, Rainhorn and Roberts 
161 WHO 1984, WHO 1993d 
162 Здравствените профили се корисни при откривање и следење на појавата на хронични заболувања, како и при 
мерење на ефектите на здравствените услуги кај овие заболувања. Ова е потребно за проучување на превентивните и 
терапевтските здравствени услуги, како на пример лекување на хипертензија заради спречување срцев удар или други 
сродни состојби( Tulchinsky TH, Varivikova EA. The New Public Health. Academic Press: San Diego, CA, 2000, p. 894) 
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збор за индикатори за управување засновани на резултатот, овие извори 
треба да бидат дополнети со други извори на податоци како што се прегледи за 
здравствените установи, преглед за јавните трошоци или проценка на 
клиентите. Во однос на изворите на информации за управување  со јавно 
здравствениот систем се препорачуваат шест специфични извори на 
податоци163: админстративни податоци, преглед за здравствените капацитети и 
проценка, податоци за национално финасирање, преглед за следење на јавните 
трошоци, пегледи на јавни трошоци, прегледи засновани на популацијата. 
 Административни податоци. Во нив спаѓаат законски документи, 
национално здравствени стратегии, буџетски документи, како и регулативи и 
директиви поврзани со менаџментот, организацијата и финансирањето на 
здравствениот сектор. Административните  записи можат да се добијат од 
владини публикации, законски административни документи и службени интернет 
страници. Овие записи се главни извори на податоци за индикаторите на 
управување засновани на законски правила. 
 
 Прегледи за здравствените капацитети и проценка. Преку прегледите за 
здравствените капацитети се мерат расположливоста на услугите, менаџментот 
на добрата и услугите, расположливоста на човечки ресурси и придржување кон 
стандардите и протоколите за лекување. Овие прегледи се битни извори на 
податоци за индикаторите на управување засновани на резултати во областите 
каде што се обезбедени здравствените услуги, човечките ресурси, одговорноста 
и квалитетот.  
 
 Податоци за национално финансирање. Индикаторите за национално 
финансирање ја покажуваат способноста на јавно здравствениот систем за 
ефективно мобилизирање и алоцирање на ресурсите, спроведување на 
финансискиот  ризик и шемите на осигурување и рамномерна распределба на 
финансиската оптовареност на здравствената заштита. Главни извори на 
податоци за финансирање на здравствената заштита се Националните 
здравствени сметки на земјата, податоците од СЗО, Светска Банка и ОЕЦД, 
придружени со специјални студии и прегледи. 
 
 Прегледи за следење на јавните трошоци.  Прегледите за следење на 
јавните трошоци се студии коишто го следат одливот на јавните фондови од 
централната влада до другите единици што се наоѓаат на пониско владино 
ниво. Овие студии го мониторираат нивото на алокација на ресурси во 
централниот владин буџет и го достигнуваат секое поднационално ниво. Зато 
овие прегледи се корисни извори  за управување со ресурсите и ефективни за 
трансфер на јавните фондови помеѓу владините нивоа.    
 
 Прегледи на јавни трошоци. Прегледите на јавни трошоци  се изработуваат 
од страна на секоја земја за да се овозможи целосна анализа на трошоците и 
резултатите во јавниот сектор. Овие дијагностички студии се важна владина 
алатка и за здравствениот сектор, бидејќи тие овозможуваат информации за 
обезбеденост со јавно приватната комбинација од добра и усуги, за приоритети 
во јавното трошење, за врската помеѓу инпутите и аутпутите и за 
институционалното уредување во јавниот сектор. Информациите од прегледите 
                                                 
163 Health Systems Governance, World Health Organization, June 2008, p. 3 
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на јавни трошоци се расположливи од документите на Светска банка најмногу за 
земјите со низок и среден доход. Податоците се актуелизираат на секои 3-5 
години. 
 
 Прегледи засновани на популацијата. И покрај тоа што во многу земји во 
развој прегледите засновани на популацијата се едни од најважните извори за 
здравствени информации за населението. Тие повеќе имаат ограничена 
употреба при владината проценка. Покрај тоа прегледите за домаќинствата 
можат да обезбедат информации за полесно управување поврзани со пристапот 
до услуги, за трошоците на домаќинствата поврзани со здравјето, за квалитетот 
на јавно здравствените услуги и за целоснатз одговорност на системот на 
здравствена заштита за потребите на корисниците.     
 
 

3.7.3 Мерење и проценка на стратегиски планови за човечките 
ресурси  

 
За да се зајакне функционирањето на јавно здравствениот систем не е 

потребно само зголемување на бројот на јавно здравствените професионалци, 
туку, исто така, и активности за зајакнување на нивната регрутација, 
дистрибуција, одржливост 164 и продуктивност.  
 

Националнатите стратегиски планови за човечките ресурси во 
здравството и здравствената заштита вклучуваат краткорочни и долгорочни 
цели за мониторинг на мерењето на здравствената работна сила и 
приспособување на секоја главна здравствена реформа (на пример, 
децентрализацијата). Овие стратегиски планови беа хармонизирани со 
пошироките стратегии за социјален и економски развој (на пример, стратегиски 
реферат за намалување на националната сиромаштија). Тие, исто така, се 
однесуваат и на развојните потреби за човечки ресурси за приоритетните 
здравствени програми и имаат за цел да ги интегрираат нив во една рамка за 
примарна здравствена заштита, заснована на епидемиолошки докази. 
 

Споделувањето на информацијата е важно, така што тоа ќе овозможи 
споредба на подобрената стратегија за здравствени ресурси, како и употреба од 
други. Споделеното знаење внатре во земјата обезбедува модели коишто ќе 
помогнат во избегнување на повторни грешки и стандардизирани информации 
за човечките ресурси во здравството. Вообичаено, опсерваториите на човечките 
ресурси во здравството претставуваат еден драгоцен механизам, којшто може 
да се употреби за широка дисеминација на информации и докази за ефективна 
практика на национално, регионално и глобално ниво.  
 

Со еден збор кажано, практичните и достапните стратегии постојат за 
создавање на повремени и сигурни статистички податоци за професионална 
здравствената работна сила и за развој на капацитетите за собирање, 
менаџирање, анализа и нивна дисеминација. Имајќи ја предвид различноста од 
потенцијалните извори на информации, за мониторинг и проценка на човечките 

                                                 
164 Се мисли на одржливост на едно работно место, а не ротација. 
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ресурси во здравството е потребна добра соработка помеѓу министерството за 
здравство и другите сектори коишто имаат сигурни извори на информации, 
угледна и централна статистичка институција, министерство за образование, 
министерство за труд, професионални законски/лиценцирани тела, здруженија 
на приватни обезбедувачи и индивидуални капацитети на здравствена заштита 
и институции за здравствена обука. Во идеален случај, обврските треба да 
бидат однапред утврдени за да се истражат целните патишта и за да се стават 
податоците во употреба. Дискусиите помеѓу претставниците на различните 
групи на интерес, под раководство на министерството за здравство, се 
препорачуваат на почетокот на поставувањето на агендата со цел да се 
усогласат податоците, публикациите и употребата, а при тоа земајќи ги предвид 
временските рокови за собирање на податоците и обработка на инфомациите за 
потребите на политиката за човечки ресурси во здравството и планирањето. 165 

 

3.7.4 Мерење и проценка на финаснските планови за 
зајакнување на јавно здравствениот систем   
 

Националниот буџет на владата и делот наменет за здравството и 
здравствената заштита, обично претставуваат јавни информации коишто можат 
да се употребат за проценка на ангажираноста на владата во делот на јавно 
здравствениот систем во вкупниот износ, како и пропорцијата во однос на 
другите приоритети. Затоа, обврска на владата е да го одреди вкупното 
процентуално учество на здравството и здравствената заштита во владиниот 
буџет. Буџетот треба да биде прилагоден во однос на проценка на трошоците 
фокусирани за давање на јавно здравствените услуги во рамките на 
ограничените ресурси.  
 

Во однос на фактот дека секоја здравствена интервенција чини пари,   тоа 
значи дека го ограничува сето она што може да се обезбеди. Да се дејствува во 
рамките на еден буџет значи дека мора да се избира меѓу повеќе алтернативи. 
Затоа е потребно да се дефинираат платежните механизми и нивото на цените, 
обемот и видот на услугите. Ваквиот процес ја претставува важноста  и 
суштината на информациите кои се резултат на работењето според кое 
потребите и давањето на здравствени и медицински услуги треба да се 
анализираат, ревидираат, дискутираат и, на крај, договараат за одредена 
буџетска година, со цел да придонесат за одредување на буџетот. 
 

Во многу земји, владините информации за финансиските индикатори за 
зајакнување на јавно здравствениот систем и здравствените трошоци коишто се 
канализираат преку Министерството за здравство, обично се расположливи 
преку министерството за финансии или регионалните власти во одредени 
децентрализирани системи. Трошоците на национално ниво како резултат на 
плаќањата од трета страна (од осигурителни компании или социјално 
осигурување), можат да бидат расположливи од менаџерите на фондот. Доколку 
третата страна како купувач е мала организација, како што се фондовите за 
здравствено осигурување, заснована на интересот на општеството, тогаш 
добивањето на информации за трошоците е повеќе од комплицирано. 

                                                 
165 Прилагодено според , Human Resources For Health, World Health Organization, October 2008, p.12 



112 

СОВРЕМЕНИ  ТЕНДЕНЦИИ  НА  ЈАВНОТО  ЗДРАВСТВО    |

Информациите за трошоците на домаќинствата надвор од пакетот, единствено 
се расположливи од прегледите на домаќинствата. Покрај овие, најдобар извор 
на податоци за јавно здравствените трошоци се националните здравствени 
сметки коишто се комбинирани од податоци за трошоци од сите извори и преку 
сите видови  финансиски посредници. 

 

3.7.5 Мерење и проценка на испораката на јавно 
здравствените услуги 

 
Мерењето и проценката на испораката на јавно здравствените услуги се 

потпира на мониторингот на испорака на услуги  кои се  однесуваат на 
физичкиот пристап до услуги. Но, покрај тоа, добиените податоци треба да 
бидат дополнети со други димензии на пристап и технички квалитет како што се: 
безбедност, ефикасност, ефективност на избрани интервенции. 
 

Поединечните извори на податоци не обезбедуваат доволно информации 
за мониторинг на испорака на услуги. Исто така, системот за мониторинг на 
испораката на услуги се потпира на повеќекратни извори на податоци, коишто 
можат да се совпаѓаат со оние информации кои се потребни за човечките 
ресурси и за набавките. Прво, основните податоци за испорака на услуги се 
обезбедуваат од јавно здравствените установи како дел од редовниот 
менаџмент на здравствено информацискиот систем. Второ, националните 
податоци за сите установи со основните информации, после првичниот попис на 
установите се актуелизираат на  секои три години. Трето, годишните извештаи 
за јавно здравстените установи се направени со цел да се има пристап за 
расположливоста и квалитетот на услугите. 
 

Квалитетот на здравствена заштита во поголема мера зависи од 
професионалноста на здравствениот кадар, отколку од технологијата на јавно 
здравствените установи и/или институции. Проценката на технологијата треба 
да ја врши секоја држава во зависност од расположливите средства и секако 
дека е потребно да собере релевантни податоци за потребите од нова 
технологија доколку е неопходна во обезбедување на квалитетни здравствени 
услуги. 
 

Податоците за услугите се создаваат на ниво на установа или болница и 
вклучуваат аутпути од редовни (најчесто месечни) системи за известување, 
вклучувајќи услуги и понудена заштита и дадени болнички третмани. 
Проблемите поврзани со проценка на развојот на покриеноста на услугите од 
обезбедените податоци примарно се поврзани со комлетноста и точноста на 
нивното запишување и известување. Системите за известување за установите, 
често пати се однесуваат како менаџмент здравствено информациони системи и 
се употребуваат за мониторинг на испораката на услуги. Тие  даваат само 
ограничени информации за статусот на испораката на услугите. Извештаите на 
болниците поврзани со активностите за лечење на болните, вклучувајќи број на 
болнички легла, приеми, отпуштања, смртност и должина на престој, 
претставуваат основа за статистиките.     
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Во однос на јавно приватната комбинација на локалниот систем за 
здравствена заштита, постојат некои заеднички и добро истражени проблеми, 
коишто со декади беа игнорирани од страна на креаторите на одлуки, а кои се 
однесуваат на реформирање во купувањето и обезбедувањето на здравствена 
заштита. Постојат пет вакви проблеми166:  
 
1. Нецелосни докази за тоа што е клиничка ефективност во медицината; 
2. Варијации во клиничката практика; 
3. Соодветност на испораката на услуги; 
4. Безбедност на пациентот; 
5. Спротивставувањето на креаторите на одлуки и обезбедувачите да го 

изменат и менаџираат, да го измерат успехот во медицината користејќи ги 
мерките за резултатите од страна на поднесените извештаи за пациентот.  

 
Секако дека за вистински развој и успешно функционирање на еден 

здравствен систем треба да се земат предвид и многу други чинители, како што 
се општествено-политичкиот и економскиот развој, јавно здравствената 
политика и стратегиите, вклученоста на индивидуата и општеството, 
подготвеноста и сериозноста во спроведување на реформи.  
 

3.7.5.1 Проценка на квалитетот на здравствена заштита 
 

Во многу јавно здравствени системи во светот податоците, техниките и 
барањата за квалитет се на многу низок степен на развој. Секој систем на 
плаќање носи добри и лоши последици за нивото на квалитет на здравствена 
заштита. Напорите за подобрување на квалитетот треба да бидат фокусирани 
на тоа колку промените можат да го подобрат здравјето. Добивките од ваквите 
промени треба да бидат еднакво дистрибуирани помеѓу сите социјални групи, а 
не само до оние кои можат да платат за нив. На пример, прифаќањето на 
процедури кои осигуруваат безбедност на пациентот е еден ефикасен начин за 
да се одржи квалитетот. Добивките за подобрување на квалитетот вклучуваат 
подобро здравје, подобрени врски помеѓу општетвено јавните и здравствените 
професионалци како и намалување на трошковните неуспеси при лекувањето на 
пациентите.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тебела 3.1 
 

                                                 
166 Alan Maynard, Payment for Performance (P4P): International experience and a cautionary proposal for Estonia, Health 
Financing Policy Paper, Division of Country Health Systems, 2008, p. 5 
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Димензии во проценката на квалитетот на здравствена заштита167 
 
 

Структура 
(инпут) 

Како ресурсите  се алоцирани во однос на 
времето, местото и во согласност со потребите 
на популацијата (пристап) 
Праведност во поделбата на трошоците и 
користите (праведност) 

Процес 

Како се применуваат ресурсите (управување) 
Употреба на време и ресурси (ефикасност) 
Избегнување на загуби (економичност) 
Намалување на ризик (безбедност) 
Докази засновани на практика (соодветност) 
Заштита фокусирана кон пациентот (континуитет) 
Јавни/информации на пациентот (избор, 
транспарентност, одговорност) 

Резултат 

Здравје на популацијата (подобрување на 
здравјето) 
Резултат на клиниката (ефективност) 
Излегување во пресрет на јавноста и работната 
сила (трошок-корист) 

 
 

Како што постојат повеќе дефинирања за квалитетот на здравствена 
заштита, така постојат и различни концепти и модели за тоа како да се измери 
квалитетот. Според Донабедијан можеме да го измериме квалитетот на 
здравствена заштита преку проценка на структурата, процесите и резултатите, 
адаптирано на концептот инпут-процес-аутпут во индустриското 
производство. Тој докажал дека „добрата стуктура ја зголемува веројатноста за 
добар процес, а добриот процес ја зголемува веројатноста за добар резултат“. 
 

Донабедијан ја дефинирал структурата (инпутот) како карактеристика на 
околината во која се случува здравствената заштита и ресурсите потребни за 
здравствена заштита. Тука пред сè се мисли на материјалните ресурси 
(капацитетите, капиталот, опремата, лековите), интелектуалните ресурси 
(медицинските знаења, информациониот систем) и човечките ресурси 
(професионалците за здравствена заштита). Процесот означува употреба на 
ресурсите во однос на тоа што е направено во давањето и примањето на 
здравствена заштита. Тој би можел да се класифицира како процес поврзан со 
пациентот (стапки на интервенција, стапки на упатување) и во организациски 
аспекти (снабдување со лекови, менаџмент на листи за чекање, плаќање на 
персоналот за здравствена заштита, собирање на средства). Резултатите ги 
опишуваат ефектите од здравствена заштита врз здравствениот статус на 
пациентите и популацијата и ги вклучуваат крајните резултати како што се 
морталитет, морбидитет, неспособност или квалитет на живот, како и 
интермедијарните резултати, како што се на пример: крвен притисок, телесна 
тежина, лична благосостојба, функционална способност, подобрено знаење и 
други. 
 
                                                 
167 Shaw and Kale, 2002. Assuring the quality of health care in the European Union, A case for action, Helena Legido-Quigley, 
Martin McKee, Ellen Nolte, Irene A Glinos, World Health Organization, 2008 
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Ретко дискутирано прашање е дали се бара „оптимална“ проценка на 
квалитет на заштита или дали трошоците за проценка се разгледуваат во 
равенка. Идеално, секој систем на проценка би вклучил елементи на структура, 
процес и резултат, бидејќи тие испитуваат различни аспекти на заштита 
обезбедена во здравствениот систем, иако употребата на мерките на процесот и 
резултатот може да бидат погрешни168. 
 

3.7.5.2 Мерење и проценка на здравствената технологија 
 

Здравствените технологии имаат потенцијал да го продолжат животот или 
квалитетот на живот на пациентите. Во модерните здравствени системи кои се 
соочуваат со јаз помеѓу побарувачката на здравствена заштита и 
расположливите ресурси, ваквите технологии претставуваат предизвик. Владите 
на ваквите промени одговараат со барање на нов менаџерски пристап до нови и 
постоечки здравствени технологии на еден проактивен начин, отколку само да 
се реагира на нивниот развој. Ова подразбира дека од менаџерите на јавно 
здраствените услуги се очекува да имаат зголемена проактивна улога во овој 
процес169. Несоодветните познавања, недостиг од инволвираност во проценката 
на здравствената технолохија и дефицитарна менаџмент практика, недостиг на 
потребните ресурси (персонал, опрема, простор), менаџерска преоптовареност 
(висок обем на работа и многу други промени бараат менаџерскиот капацитет да 
се случува симултано), можат да бидат бариери за ефективен менаџмент на 
здравствените технологии. 
 

Кога се зборува за проценката на здравствена технологија, треба да се 
знае дека таа ги користи сите расположливи податоци и врши анализа на 
многубројните аспекти на медицинската технологија, со цел да изгради 
консензус, којшто пак понатаму може да влијае во процесот на креирање на 
соодветна здравствена стратегија. Во овој контекст, секоја национална 
здравствена стратегија за воведување на нова и соодветна здравствена 
технологија бара програма поддржана со регулативи и финансиски методи за 
поттикнување на превенција и лекување170. Зборот здравствена технологија не 
се однесува само на медицинска технологија. Таа покрива широк избор од 
интервентни методи за промовирање на здравјето, вклучувајќи превенција, 
дијагностицирање или лекување на болеста, рехабилитација или долгорочна 
здравствена заштита на пациентите како и лекови, совети, клинички процедури. 
Во практиката проценката на здравствената технологија повеќе има тенденција 
да се концентрира на прилично тесен избор на технологии (пример лекови, 
совети или процедури), отколку на прашања кои се однесуваат за испораката на 
услугите (каде и од кого треба да биде обезбедена здравствената заштита) и 
јавно здравствените интервенции171.  
 

                                                 
168 Helena Legido-Quigley, Martin McKee, Ellen Nolte, Irene A Glinos, Assuring the quality of health care in the European Union, 
A case for action,  World Health Organization, 2008, p. 10 
169 Walshe, Kieran, Healthcare Management. Berkshire, GBR: McGrawHill Education, 2006, p.73 
170 Меѓународната мрежна агенција за проценка за здравствените технологии го опишува овој процес како 
мултидисциплинарно поле на политичка анализа, кое ги изучува медицинските, општествените, етичките и економските 
импликации на развојот, дифузијата и употребата на здравствената технологија. 
171 Walshe, Kieran, Healthcare Management. Berkshire, GBR: McGrawHill Education, 2006, p.74 
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Проценката се заснова на визијата на користење на соодветна  
технологија, критериумите за ефикасност, трошоци и задоволување на 
социјалната прифатливост172. Таа ги вклучува изборот на приоритети меѓу 
интервенциите и рационалноста на здравствените служби. Според СЗО, 
соодветната технологија е дефинирана како ниво на медицинска технологија 
потребна за подобрување на здравствената состојба, а во согласност со 
епидемиолошките, демографските и финансиските можности на земјата.   
 

Во текот на една реформа секогаш постои притисок да се земат предвид 
некои технологии или системи кои се покажале некаде како добри, но кои не им 
соодветствуваат на локалните услови. Опремата со висока технологија во 
медицината и хирургијата, често, многу зависи од степенот на сигурност во 
одделни надворешни услови или од добро обучен и искусен технички персонал. 
Уште повеќе, таква опрема во сиромашните земји може да не се употребува и 
да не се искористува доволно, поради неопходноста да се задоволат некои 
приоритетни потреби. Основните лекови или обичната рачна опрема може да 
биде подобро или поефтино решение за повеќето локални потреби. 
Соодветната технологија како метод на работа е научно валидна и 
соодветствува на локалните ресурси, капацитети и услови. 
 

Ширењето на пазарните механизми, од аспект на регулирањето на 
болничкиот капацитет (независно дали е јавен или приватен) и мерките коишто 
се преземаат за финансирање на здравствената заштита, како и регулирањето 
на бројот на јавно здравствените професионалци и условите за обезбедување 
на превентивни и терапевтски прегледи и консултации, допринесуваат кон 
динамичен развој на јавно здравстениот систем. 
 

3.8 Развој на јавно здравствениот систем 
 

Во развојот на јавно здравствениот систем, главни партнери се следните: 
политички (Парламентот и Министерството за здравство); професионални 
(лекарите, медицинските сестри, адвокатите, сметководителите, економистите, 
менаџерите и други); институционални (Фондот за здравство, купувачите, 
добавувачите, министерствата и институции од други сектори, трговските 
компании, медиумите и други); корисниците (донаторите, пациентите, 
општеството и одделните интересни групи). Развојот на реформите кои се 
прифатливи за сите овие партнери може да бидат голем предизвик, бидејќи 
каква и да е промената, таа може да предизвика контроверзни ставови кои 
можат негативно да се одразат врз функционирањето на јавно здравствениот 
систем. Управувањето на процесот на промени ги вклучува сите партнери преку 
советувања, преговори и други начини за комуникација, пред да се постигне 
договор за она што е прифатливо. Некои партнери, пред да се согласат дека 
промените се прифатливи, можат да вршат притисок за пилот-студии, за 
тестирање на идеите за реформи, со цел да се види колку добро тие ќе 
                                                 
172 Компјутеризираната томографија (КТ), која датира од 60-тите години од 20  век, брзо се докажа како многу значајно 
дијагностичко средство. КТ му овозможува на лекарот да постави брза дијагноза и да открие бројни лезии кои потешко 
може да се видат со други дијагностички техники и тоа во фази кога за нивно санирање може да се употребат 
поефикасни методи за интервенција.( Tulchinsky TH, Varivikova EA. The New Public Health. Academic Press: San Diego, CA, 
2000, p. 872) 
 



117 

|   КРУМЕ  НИКОЛОСКИ ЕКОНОМСКИ  ФАКУЛТЕТ 

функционираат во праксата173. Развојот е процес на континуирано, прогресивно 
подобрување на здравствениот статус на популацијата174.  
 

Потребно е да потенцирам дека за комплетниот систем на менаџмент на 
процесот на реформи и носење на одлуки од голема важност е да не се 
повторуваат грешките кои се препознатливи во претходните реформи во 
Централна и Источна Европа. Најчесто тие грешки се рефлектираат во 
запоставување на потребата да се достигне еден квалификуван и ефикасен 
менаџмент, како и вклучување на странски експерти кои немаат соодветни 
познавања за локалните состојби, или за социјалните, економските и 
политичките системи во тие земји.  
 

Процесот на стареењето на популацијата во Европската Унија налага 
потреба од реформи во здравствените системи, затоа што има сè повеќе 
возрасни луѓе, а сè помалку млади кои треба да ја создаваат новата економска 
вредност со која ќе се плаќа нега на возрасните175.  Исто така, секоја земја се 
наоѓа на различен степен на економски, социјален, политички и епидемиолошки 
развој. Тука станува збор за дефинирање на стапките на придонес, 
подобрувањето на шемата за задолжителното здравствено осигурување, развој 
на дополнителното здравствено осигурување, определување на финансиската 
партиципација до дефинирање на целокупниот пакет на услуги.  
 

Во некои случаи јавно здравствениот систем може да потклекне во 
следењето на развојот на превентивната или клиничката медицина. Некои земји 
прекумерно ги развиле медицинското и болничкото лекување, заборавајќи на 
важните иницијативи за намалување на ризикот од болест. Јавно здравствените 
системи се неефикасни заради пасивниот однос на здравствените 
професионалци и недоволната покриеност на руралните подрачја176. Имајќи ја 
предви реформата на јавно здравствениот систем која се базира на главнот 
принцип на стратегијата „Здравје за сите“ со посебен акцент на примарната 
зравствена заштита е и желбата на секое човечко суштество, а таа е иднината 
да биде подобра од минатото и сегашноста.  
 

Имено, процесот на зајакнување на јавно здравствените системи бара 
поставување стандарди за мерење на здравствената состојба на популацијата и 
рамнотежа на здравствените услуги за оптимизација на здравјето. Во 
функционирањето на  јавно здравствениот систем може да се создадат 
непредвидени проблеми, како што се професионалното и јавното 
незадоволство, кои мора да се следат и решаваат како дел од еволуцијата на 
јавното здравство. Во која мера решенијата на проблемите ќе се поддржат и ќе 
се прифатат од главните партнери во јавно здравствениот систем, до толкава 
мера ќе имаме подобрување на функционалноста на здравствениот систем.  
                   
                                   

                                                 
173 WHO 1993 a 
174 WHO 1981, WHO 1984, Phillips and Verhasselt, 1994 
175 Прирачник за менаџмент и лидерство во здравството, МЗ, Р. Македонија, стр. 26 
176 Прирачник за менаџмент и лидерство во здравството, МЗ, Р. Македонија, стр. 35 
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3.8.1 Основни принципи за развој 
 

Развојот и функционирањето на јавно здравствниот систем  е актуелна 
тема на расправа од глобално до локално ниво. Доброто планирање, 
организирање, управување и финансирање на здравствениот систем влијае врз 
социјалниот и економскиот развој на една земја. Одговорноста во развојот на 
јавно здравствениот систем зависи од видот на националните здравствени 
системи. Сите земји во светот се развивале на различен начин и имале свои 
карактеристики и принципи. Самото тоа имало влијание тие различно да ги 
равиваат и здравствените системи.  
 

Покрај тоа што не постои универзален рецепт за развој на принципите, 
бидејќи тие се во директна зависност од политичките, социјалните, 
административните и други фактори, сепак, постојат одредени принципи кои се 
прифатени од сите земји членки на СЗО. Во глобалната стратегија „Здравје за 
сите до 2000“ предложени се следниве основни принципи за равој на 
здравствениот систем: 

 
1. Јавно здравствениот систем треба да ја опфати целокупната популацијата; 
2. Јавно здравствениот систем треба да ги вклучи елементите од 

здравствениот сектор, но и елементите од другите сектори кои 
допринесуваат за подобрување на здравјето; 

3. Примарна здравствена заштита во согласност со Декларацијата од Алма 
Ата; 

4. На интермедијарно ниво треба да се решаваат комплексни проблеми и 
специјализирана здравствена заштита, како и да се даде логистичка помош. 
На ова ниво образовните и обучените личности треба континуирано да ги 
обучуваат личностите на примарна здравствена заштита, како и да даваат 
помош и да даваат препораки на општеството и јавно здравствените 
професионалци поради решавање на практични проблеми од доменот на 
примарната здравствена заштита; 

5. Централното ниво треба да ги координира сите елементи на системот и да 
дава стручна помош во планирањето, вештините и раководењето во сите 
аспекти кои се заеднички за сите јавно здравствени установи во земјата. 
 

Имајќи ја предвид организациската функционалност на здравствената 
заштита, многу земји вградуваат нови елементи и изградуваат нови системи на 
здравствена заштита врз основа на  принципите за развој на јавно 
здравствениот систем и нивната поврзаност и влијание на традиционалните, 
социјалните и културните вредности177. Во практиката, невозможно е 
воведување на нов модифициран здравствен систем од причини што голем број 
на чинители учествуваат и придонесуваат за развојот на здравствениот систем 
со различните специфичности за секоја земја. 
 

Нема земја во светот којашто е задоволна од својот јавно здравствен 
систем. Системот егзистира во развиените и богатите земји, но постои и во сите 
други земји кои во рамките на своите можности посветуваат големо внимание за 

                                                 
177 Во денешно време сите овие принципи имаат  влијание врз развојот на специфични здравствени системи со 
одредени карактеристики во рамките на истиот модел на организација и финансирање на здравствената заштита 
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неговиот развој. Карактеристиките на еден развиен здравствен систем се 
однесуваат на: 

 
1. Силно развиен капацитет и мрежа на јавно здравствени установи; 
2. Спроведување на сите потребни мерки за здравствена заштита; 
3. Справедлива распределба на финансиските средства; 
4. Задоволувачка покриеност на популацијата со здравствена заштита; 
5. Доволен број на образовани здравствени кадри; 
6. Зголемено учество на индивидуата и општеството во спроведување на 

здравствената заштита; 
7. Активна меѓусекторска соработка и вклученост на останатите сектори во 

спроведувањето на здравствената заштита; 
8. Спроведување на активни мерки за промоција, превенција и други 

здравствени активности; 
9. Развиен здравствено информациски систем и користење на адекватни и 

релевантни податоци. 
 

Развојот на јавно здравствените системи често се оценува врз основа на 
систем на следење, како и врз основа на повеќе критериуми, односно 
стандарди. Под следење се подразбира постојано, систематско собирање, 
анализа и интерпретација на здравствените податоци кои се есенцијални за 
планирање, спроведување и евалуација на здравствената практика, тесно 
поврзано со навремената дистрибуција на овие податоци до оние на кои им се 
потребни. Крајната алатка во синџирот на следење е апликација на овие 
податоци во превенцијата и контролата. Следењето вклучува систематско 
собирање, спојување и анализа на податоци, со брзо ширење на информации 
до оние на кои им се потребни. Системот за следење ги вклучува 
функционалните капацитети за собирање, анализа и дисеминација на 
податоците поврзани со јавно здравствените програми178. 
 

Различни анализи работени во последната декада на 20 век исто така 
укажуваат дека секој здравствен систем, развиен делимично, или пак неразвиен, 
повеќе или помалку ефикасен, може поубаво да функционира, ако може, тогаш 
треба да се најде одговор, односно решение на следниве прашања179: што 
може...кој може...како може...кога може да се сработи нешто за да може тој 
подобро да функционира. 
 

Сите јавно здравствени  системи треба да имаат механизми за правилно 
собирање и анализа на податоците потребни за следење на појавата на болести 
и други здравствени индикатори, како што се искористеност на болниците, 
амбулантно лекување и организирана структура на превентивна здравствена 
заштита. Системот може да е неприспособлив на менливите потреби на 
популацијата, поради непостоење или несоодветно користење на здравствениот 
информациски систем. Како резултат на ова, здравствениот  систем може 
сериозно да погреши во распределбата на средствата, со тоа што ќе стави 

                                                 
178 CDC Surveillance Update, 1988 
179 Micovic Predrag, Zdravstveni menadzment: menadzment zdravstvenog sistema i zdravstvenih ustanova, Beograd, 2008, str. 
3 
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поголем акцент на болничкото лекување, а нема да обрне доволно внимание на 
примарната, односно превентивната здравствена заштита.  

3.9 Заклучок 
 

Вие научивте дека јавно здравствениот систем е составен од меѓусебно 
поврзани комплементарни елементи, коишто допринесуваат за подобрување на 
здравјето, унапредување на здравствената состојба на индивидуата и 
општеството, образовните институции, работните места, а исто така и во 
физичко-социјалната средина, во одделните сектори вклучувајќи ги и сите други 
фактори, коишто влијаат врз здравјето. Со оглед на тоа дека целта на јавно 
здравствениот систем е преку еднаков пристап да се излезе во пресрет на 
барањата на сите корисници на јавно здравствени услуги, јавно здравствениот 
систем има карактеристика на „регулатор“ за постигнување здравје за сите.  
 

Се издвојуваат пет главни цели на јавно здравствениот систем: 
одговорност, праведност, покриеност, висококвалитетна здравствена заштита и 
ефективно и ефикасно искористување на ресурсите. 
 

Во текот на развојот на современите здравствени системи, секоја земја 
негува и практикува различни облици на организација и финансирање на 
здравствената заштита. Овие карактеристики кои се составен елемент на 
традициите на соодветните земји, влијаат во формирањето на основните 
модели на финансирање и организација на здравствените системи. Од особена 
важност е рационалното користење на средствата во правец на успешното 
реализирање на јавно здравствените активности. Важно е да се запамети дека 
во процесот на мерење на начинот на кој функционира јавно здравствениот 
систем се врши проценка на степенот до кој самиот систем ги остварил неговите 
клучни цели. 
 

Покрај нивната различноста, сите јавно здравствени  системи треба да 
имаат механизми за правилно собирање и анализа на податоците потребни за 
следење на појавата на болести и други здравствени индикатори, како што се 
искористеност на болниците, амбулантно лекување и организирана структура на 
превентивна здравствена заштита. Имено, процесот на зајакнување на јавно 
здравствените системи бара поставување стандарди за мерење на 
здравствената состојба на популацијата и рамнотежа на јавно здравствените 
услуги за оптимизација на здравјето. Во функционирањето на здравствениот 
систем може да се создадат непредвидени проблеми, како што се 
професионалното и јавното незадоволство, кои мора да се следат и решаваат 
како дел од еволуцијата на јавното здравство. 

 
 
Клучни поими 
 
 Јавно здравствен систем 
 Нивоа на јавно здравствен систем 
 Елементи на јавно здравствен систем 
 Човечки ресурсри 
 Политика 



121 

|   КРУМЕ  НИКОЛОСКИ ЕКОНОМСКИ  ФАКУЛТЕТ 

 Здравствен менаџмент 
 Лидерство 
 Квалитет на здравствена заштита 
 Здравствено информацисkи системи 
 Здравствени индикатори 
 Здравствена технологија 
 Финансирање на здравствена заштита 

 
 
Дали знаете да одговорите на следниве прашања? 
 
1. Што подразбирате под јавно здравствен систем? 
2. Објаснете ги нивоата на јавно здравствениот систем! 
3. Кои се елементитe на јавно здравствениот систем? 
4. Кои се целите на јавно здравствениот систем? 
5. Објаснете како функционира јавно здравствениот систем! 
6. Набројте ги главните функции на јавно здравствениот систем! 
7. Објаснете ја улогата на политиката на менаџмент и лидерство! 
8. Објаснете ја улогата на човечките ресурси во јавно здравствениот систем! 
9. Објаснете ја улогата на здравствено информациските системи! 
10. Што подразбирате под обезбедување и испорака на јавно здравствени 

услуги? 
11. Што подразбирате под подобрување на здравјето и намалување на 

смртноста? 
12. Кои се основните принципи за развој на јавно здравствениот  систем?  
13.  Објаснете кој е придонесот при мерење и проценка на јавно здравствениот 

систем! 
14. Објаснете кој е придонесот  при мерење на управувањето со јавно 

здравствениот систем! 
15. Објаснете кој е придонесот при мерење и проценка на стратегиските планови 

за човечките ресурси! 
16. Објаснете кој е придонесот при мерење и проценка на финаснските планови 

за зајакнување на јавно здравствениот систем! 
17. Објаснете кој е придонесот при проценката на квалитетот на здравствена 

заштита! 
18.  Објаснете кој е придонесот при мерење и проценка на здравствената 

технологија! 
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4.1 Вовед 
 
 Во ова поглавје вие ќе  имате можност да се запознаете со важноста на 
функциите и активностите на јавно здравствениот менаџмент во процесот на 
управување со јавно здравствениот систем. За оваа цел, неопходно е јавно 
здравствените менаџери да ја познаваат економската анализа којашто, пак, 
нуди методи и средства за раководење и донесување одлуки во поцесот на 
рангирање на приоритетите. Огромно значење за јавното здравство е  секој 
здравствен менаџер да биде упатен и да ги познава основите на 
епидемиологијата, коишто треба да му овозможат да ги приспособува јавно 
здравствените услуги кон епидемиолошките промени што се случуваат во 
самото општество. Исто така, секој менаџер за да може успешно да раководи со 
јавно здравствената установа, особено во процесот на спроведување на 
одредени програми и проекти потребно е да ја разбере употребата на 
ограничените расположливи средства во јавно здравствениот систем.   

 
 
4.2 Што е јавно здравствен менаџментот? 
 
 Во македонскиот јазик зборот „менаџмент“ е прифатен како и во многу 
други јазици. Зборот „management“ е англиски збор, а изворно доаѓа од глаголот 
to manage кој значи: знае, управува, раководи, излегува на крај со, успех итн.  
Доколку е именка тогаш management значи: водење, раководство, управа, 
раководење, вештина и друго. 
 
 Под менаџмент се подразбираат мерките што се преземаат за 
подобро и поуспешно планирање, организирање, функционирање и евалуирање 

Јавно здравствен менаџмент

Г Л А В А4
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на сите елементи на еден систем и здравствениот персонал инволвиран во 
менаџерските задачи. Во менаџерски задачи спаѓаат: дефинирање на политика 
на работа и приоритети; формирање програми коишто зацртаната политика ќе ја 
претворат во стратегија на работа; јасно дефинирани цели и акции за 
постигнување на истите; дефинирање на буџет и обезбедување средства за 
пополнување на истиот; распределба на средствата за дефинираните програми; 
спроведување на програмите на дело; следење на напредокот и резултатите; 
водење на целиот процес во сите фази. Дисциплината и организацијата на 
менаџментот е сè повеќе популарно поле на проучување. Развиени се многу 
теории и емпириски студии, релевантни за многу сектори на социјалните и 
комерцијалните активности. Здравствениот сектор не е исклучок. Менаџмент 
образованието во здравствениот сектор станува индустрија која бележи 
постојан пораст. Јавно професионалните менаџери се обично дипломци со две 
до три години последипломски специјализации спроведени во соработка со 
академски институции. Повеќето западни земји имаат основано здруженија на 
професионални менаџери за јавно здравствени системи и во некои од нив, 
потенцијалните професионални здравствени менаџери се обврзани да полагаат 
соодветни испити за добивање на своето звање. Делокругот на работа на 
професионалните јавно здравствени менаџери во големите здравствени 
системи често е поделен на супспецијалистички области, како што се финансии, 
план и анализа, набавки, медицинска администрација и информатика180. 
 
 Науката и теоријата за менаџментот се развила на почетокот на 20 век во 
Америка. Еден од основачите кој во тоа време најмогу придонел за негова 
афирмација е Frederick Winslow Tayor. Тој е познат како татко на научниот 
менаџмент (scientific management), покрај тоа што денес под тоа име се развива 
посебен правец на примена на математички методи во науката за 
управувањето. За да може некое подрачје на истражување да се истражува со 
атрибути на наука, потребно e да бидат дефинирани: предметот на 
истражувањето, методот и постапките на истражувањето, и како резултат на 
истражувањето неопходно е да бидат воспоставени одредени законитости. Сите 
овие компоненти менаџментот ги има исполнето во својот едновековен развој, и 
денес постојат бројни организации или здруженија на квалификувани стручни 
лица кои се занимаваат со менаџмент во целиот свет.  
 
 Според  H. Fayol (1916) под менаџмент се подразбира управување со 
средства за планирање, организирање, раководење, координирање и 
контролирање. Потребно е да се напомене дека сите организациски активности 
Fayol ги дели во следниве функции: технички, комерцијални, финансиски, 
безбедносни, сметководствени и менаџерски. 
 
 Во науката на менаџментот, во основа се истражуваат принципите на 
менаџментот. Принципите се всушност суштината на менаџментот и истите 
постојано се усовршуваат, но со текот на времето се дефинираат и нови 
принципи. Според J. Stoner, E. Freeman, D. Gilbert (1997) менаџментот е процес 
на планирање, организирање, контрола и раководење со напорите на сите 
членови на организацијата користејќи ги сите расположливи организациони 
ресурси за постигнување на поставените организациски цели. Секој добар 

                                                 
180 WHO 1981, WHO 1990 b, WHO 1993 d, Suver, 1992 



125 

|   КРУМЕ  НИКОЛОСКИ ЕКОНОМСКИ  ФАКУЛТЕТ 

менаџер треба да ги знае принципите и истите да ги почитува бидејќи тие се 
водич во неговото работење. Во своето работење менаџерот, неопходно е, да ги 
извршува и барањата на законите. За разлика од законите кои се апсолутно 
строги и неменливи, принципите на менаџментот се пофлексибилни и тие можат 
да се модифицираат, но до оној степен до кој тие нема да ја изгубат својата 
содржина, цел и задача. Тоа значи дека принципите на менаџментот не се 
закони, туку тие се во суштина водичи во работењето на менаџерот, односно во 
функционирањето на менаџментот и доколку истите коректно ги применува 
може да остварува подобри резултати181. 
 
 Оттука, бизнис функцијата на менаџментот е главна функција во секоја 
организација. Доколку оваа функција е запоставена, тогаш не може да има 
воспоставен систем на координација помеѓу организациските единици (оддел 
или сектор) ниту пак помеѓу поединците на различни хиерархиски нивоа. Бизнис 
функцијата на менаџментот ги опфаќа сите останати функции бидејќи им дава 
насоки кон заедничките дефинирани цели и ги координира сите активности и 
сите извршители за остварување на тие цели. Концептот на поделба на 
работните процеси на функции кои содржат сродни активности присутен е во 
сите теории за менаџмент, независно со кое име се означува функцијата на 
управување и раководење (менаџмент, администрација, управа, водење итн.). 
 

4.3 Улога на менаџментот 
 
 Кога се зборува за менаџментот во рамките на јавно здравствената 
установа тогаш станува збор за улогата и функциите на менаџментот на микро 
план (микро менаџмент). Кога се зборува за улогата на менаџментот пошироко 
од јавно здравствената установа тогаш станува збор за улогата и функциите на 
менаџментот на макро план (макро менаџмент). Тоа значи, од една страна дека 
микро менаџментот се однесува на менаџментот во една одредена јавно 
здравствена установа без оглед на нејзината големина и распространетост, 
додека од друга страна, макро менаџментот се однесува на менаџментот во 
една земја, односно во една национална економија. Макро економијата се 
однесува на менаџментот на економијата, јавното здравство, политиката, 
правото, социологијата, судството, образованието, културата и друго. Со тоа 
менаџментот, разбран како макро менаџмент, покажува постоење на 
универзалност на менаџментот. Конкретно, менаџментот се однесува на 
поставување и на остварување на целите и задачите во секој вид на 
организација, јавно здравствена установа, институција, училиште, болница, 
театар, орган на власта и друго182. 
 

 

 

                                                 
181 Во научната литературата од областа на менаџментот ги среќаваме следниве принципи на менаџмент: авторитет и 
одговорност, дисциплина, ред, почитување на хиерархијата, поделба на работните задачи, единство на команда, 
единство и почитување на персоналот. Како резултат на развојот на техниката и технологијата, компјутеризацијата и 
глобализацијата се појавуваат и други принципи на менаџментот како што се: специјализација, усовршување и обука, 
мотивација, самоинтерес и иницијатива, планирање, конуслтации и контрола, и други. 
182 Јовановски Тихомир, Економија за менаџери, Скопје 2008, стр.435 



126 

СОВРЕМЕНИ  ТЕНДЕНЦИИ  НА  ЈАВНОТО  ЗДРАВСТВО    |

4.3.1 Зошто е потребен јавно здравствениот менаџмент? 
 
 Потребно е секоја земја да обезбеди ефикасно и квалитено образование 
на кадри од областа на јавно здравствениот менаџмент, чијашто стручност, 
управувачки вештини и компетенции ќе одговараат на потребите за развој на 
јавно здравствениот систем. Квалитетните раководни кадри ќе придонесат во 
доброто менаџирање кое подразбира клуч на успехот на секој јавно здравствен 
систем, а со тоа и во зголемување на ефикасноста на јавно здравствените 
установи. Менаџмент образованието треба да биде насочено кон создавање на 
таков прифил на стручен кадар, кој покрај стекнатото знаење и искуство ќе биде 
способен да ги предвиди проблемите, но и да преземе мерки и активности за 
нивно надминување183. Овие јавно здравствени професионалци ќе бидат 
компетентни за проценка и решавање на јавно здравствени проблеми, 
формулирање на цели, развивање на стратегии за остварување на поставените 
цели и спроведување на програми од областа на современото јавно здравство.  
 
 Јавно здравствениот менаџмент опфаќа широка мрежа на активности кои 
се однесуваат на различни области: националните здравствени политики, јавно 
здравствени системи и служби за здравствена заштита; економија; прибирање 
на здравствени информации; заразни и незаразни болести; здравје на 
индивидуата, семејството и заедницата и општеството; инвестирање во здравје; 
како и здравје и животна средина. Имајќи ја предвид потребата од јавно 
здравствен менаџмент ќе упатиме на неколку клучни приоритети кои му 
овозможуваат да ја има конкретната улога во:  
 
 Интензивно создавање на нови знаења и професионален развој во областа 
на јавното здравство преку спроведување и реализирање на 
фундаментални, апликативни, аналитички, развојни истражувања и 
спроведување на јавно здравствени програми;  

 Утврдување на потребата од подобро планирање на човечките ресурси во 
здравствената заштита како една од детерминантите за обезбедување на 
квалитетни здравствени услуги насочени кон поединецот и заедницата; 

 Потенцирање на неопходноста од соодветно финансирање на здравствениот 
сектор како витална функција, вклучувајќи собирање и здружување на 
доволно финансиски средства за ефикасност, финансиска одржливост и 
развој на јавно здравствениот систем;  

 Преземање на мерки и активности за квантитет, квалитет и реалокација на 
ресурсите како главен чинител за зајакнување на примарната здравствена 
заштита и достигнување на ефективна и ефикасна превенција како темел на 
системот на здравствена заштита. 

 
 Идејата за развојот на јавното здравство како менаџмент процес е 
изведена од искуствата добиени со работата во доменот на економските и 
социјалните студии и сега се применува и во јавно здравствениот систем. 
Поради фактот што е согледана важноста на здравјето кое придонесува за 
социјален и општествен напредок, потребата од јавно здравствениот менаџмент 

                                                 
183 Тоа е уште една причина повеќе за примената на стратегијата „Здравјето за сите во 20 век“ со потреба на нови кадри 
и нови менаџери кои ќе бидат во состојба да ги решаваат новите јавно здравствени проблеми и состојби на еден нов 
поефикасен и поефективен начин.  
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е есенцијален елемент за економски опстанок, како и за благосостојба на 
целата популација. Креативноста на менаџментот во системот на јавното 
здравство е суштински чинител за неговото функционирање, како на макро 
план, така на микро план. Имено, преку јавно здравствениот менаџмент треба 
да се запознаат јавно здравствените проблеми и потреби на индивидуата и 
општеството, како и други прашања поврзани со здравствената заштита. Во овој 
процес јавно здравствениот менаџмент вклучува формулирање и спроведување 
на акциони планови коишто се однесуваат на184:  
 
 Јавно здравствените проблеми и прашања на одредена заедница 
идентификувани со епидемиолошки и други проценки за потребите; 

 Мобилизирање, развивање и ефикасна употреба на ресурсите за да се 
постигнат крајните резултати, со цел да се излезе во пресрет на политичките, 
социјалните и културните очекувања; 

 Мониторирање на влијанијата на јавно здравствените услуги и правење на 
соодветни прилагодувања; 

 Скенирање на работната средина за да се откријат сигналите за развој кои 
можат да влијаат на тоа кои потреби да се направат и на кој начин; 

 Се базираат на одржување на блиски контакти со сите партнери, групи на 
интерес и мислењето на лидерите; 

 Поддршка на јасна стратегија за јавно застапување, јавно информирање и 
јавно образование за да се промовира информиран избор. 
 

 Јавно здравствените професионалци и студентите потребно е да бидат 
подготвени во изучување на здравствениот менаџментот, со цел да дојдат до 
сознание дека јавно здравствениот систем е покомплексна структура во која 
превенцијата и квалитетната здравствена заштита на индивидуата и 
општеството се главната цел во обезбедувањето на јавно здравствените услуги. 
Оттука, развојот на јавното здравство е процес на континуирано, прогресивно 
подобрување на здравствениот статус на популацијата185. Аналогно на ова 
напредокот подразбира рационална искористеност на расположливите ресурси 
во здравствениот систем, односно да се постигне подобрување на 
здравствената состојба како резултат на попродуктивно користење на тековните 
здравствени ресурси. 
 

4.4 Нивоа на менаџмент 
 
 Во теоријата и практиката поделени се мислењата во однос на нивоата на 
менаџментот. Според едни, менаџментот се остварува на две нивоа: 
административен и оперативен менаџмент. Административиот менаџмент 
одговара на повисоко ниво на менаџмент, додека оперативниот одговара на 
пониско ниво на менаџмент. Според други, постојат пет нивоа на менаџмент: 
врвен менаџмент, средно горно ниво на менаџмент, средно ниво на менаџмент, 
надзорник и оперативци. Исто така, позната е и класификацијата на нивоата на 
менаџментот на вертикално и хоризонтално ниво. Ветикалното ниво опфаќа 
врвен менаџмент, среден менаџмент и менаџмент на пониско ниво. Додека, 
                                                 
184 Learning to live with Health Economics, Edited by H. Zöllner, G. Stoddart and C. Selby Smith, WHO Regional Office for 
Europe, Copenhagen, 2003, p.15 
185 WHO 1981, WHO 1984, Phillips and Verhasselt ,1994 
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пак, хоризонталното ниво ги опфаќа функционалните менаџери, генералниот 
менаџер и проектниот менаџер. Нивоата на менаџмент се разликуваат според 
овластувањата при формулирање на политиката, карактерот и суштината на 
целите како и мерење на извршувањето. 

 
 Врвниот менаџмент (senior managers) е одговорен за креирање на јавно 
здравствената политика, за донесување на одлуки и за меѓучовечките односи 
во јавно здравствената установа. Врвниот менаџмент презема серија 
активности кои водат кон остварување на целите на јавно здравствената 
установа и постигнување на долгорочен успех. Вообичаено, врвните менаџери 
се членови на управен или надзорен орган кои се одговорни за креирање на 
повисоките стратегии и активности на организацијата во јавно здравствената 
установа. Овие активности подразбираат меѓусекторска соработка, соработка со 
владините органи, како и со локалната самоуправа. 
 
 Средниот менаџмент (junior managers) е одговорен за спроведување на 
јавно здравствената политика врз основа на директивите утврдени од врвниот 
менаџмент. Конкретно средни менаџери се директори, шефови или 
раководители и тие се одговорни за извршување на повисоките здравствени 
стратегии донесени од врвните менаџери. Исто така, тие се одгворни за 
извршување и на поединечните бизнис функции во организацијата, односно тие 
придонесуваат за успешното работење на секторите или одделенијата во 
јавно здравствената установа. 
 
 Менаџментот на пониско ниво (operations managers) е одговорен за 
конкретно извршување на политиката и планот за остварување на целите на 
организационите единици преку процедури одобрени од страна на врвниот и 
средниот менаџмент. Менаџерите на пониско ниво, односно оперативните 
манаџери, се одговорни за група јавно здравствени професионалци кои не се во 
редовите на менаџментот и се заинтересирани за примена на правилата и 
постапките во давањето на јавно здравствените услуги. Конкретно, ги 
надгледуваат и организираат непосредните активности на овие групи 
извршители во исполнувањето на нивните секојдневни работни задачи и 
обврски. 
 
Слика 4.1 

Нивоа на менаџмен и способности на менаџерите 
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4.5 Способности и вештини на јавно здравствените 
менаџери 
 

 Многу често се поставува прашањето кои се способностите на јавно 
здравствените менаџери и како се мерат нивните способности? Јавно 
здравствените менаџери се квалификувани, добро обучени во практика и 
способни за водење на  јавно здравствените установи и/или институции. Во 
основа тие се добро платени и нивните наградувања се директно 
детерминирани од успехот и работата на јавно здравствената установа и/или 
институција.  Одговорот на ова прашање се содржи  во три вида способности 
што треба да ги поседува еден менаџер: технички, човечки и концепциски 
способности. 
 
 Техничките способности вклучуваат специјалистичко познавање, 
способност и компетентност во користењето на средствата и техниките за 
остварување на задачите, како и решавање на јавно здравствените прашања и 
проблеми што би произлегле од тоа. Затоа секој менаџер треба да поседува 
извесно знаење за она што се работи во здравствената установа. Тоа се 
правните, етичките, финансиските, маркетиншките, сметководствените, како и 
кадровските активности, главно поврзани со давањето на јавно здравствени 
услуги кои произлегуваат од односот спрема потрошувачите, односно 
корисниците на здравствени услуги. Заради тоа јавно здравствениот менаџер 
треба да поседува извесно стручно знаење за секоја од овие активности, 
доколку сака да биде успешен менаџер. Техничката способност се збогатува со 
техничко-технолошките знаења од соодветната дејност на здравствената 
установа и тоа преку континуирано учење и практично искуство. Од особено 
значење е и тоа, како техничката способност се применува во идентификација и 
анализа на здравствената состојба, во способноста за аналитика и употреба на 
техниките и расположливите средства за решавање на здравствените 
проблеми.  
 
 Човечки способности се дефинираат како способности на менаџерот 
ефективно да работи во извршувањето на задачите и тоа како член на група, 
како и во создавање атмосфера за солидно извршување на поставените задачи 
и остварување на позитивни економски и финансиски резултати. Всушност, овде 
станува збор за способност на менаџерот во работењето со луѓе и 
секојдневното извршување на функциите: планирање, организирање, 
раководење, мотивирање, координирање, контролирање и одлучување. Секој 
менаџер, независно од тоа на кое ниво на менаџмент се наоѓа, треба да 
поседува знаење, способност и умеење за ефикасно извршување на 
менаџерските функции бидејќи тие придонесуваат за успешно остварување на 
целите на здравствената установа и/или институција. Човечката способност се 
збогатува со стекнување поголеми знаења од областа на менаџментот преку 
стручна литература, семинари, советувања и практичното искуство и 
истражувања на примерите на искусните менаџери. Личност со овие 
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способности умее да креира работна атмосфера во која подеднакво ќе биде 
способна да комуницира со останатите подредени членови на  групата, да ги 
охрабрува, да ги мотивира, да ги почитува и да им дозволи да го изразат своето 
мислење и став. Со поседувањето на овие вредности, менаџерот е способен да 
ја види корисноста во остварување на целите во јавно здравствената установа.
  
 Концепциски способности се способности коишто пред сè ја вклучуваат 
менаџерската способност за размислување и планирање на активностите што 
ќе се преземат. Поинаку речено, концепциската способност значи способност да 
се размислува, планира и стратегиски да се остварува. Концепциската 
способност својот назив го добила од латинскиот збор концепција што значи: 
поимање, сфаќање, разбирање, замисла, идеја, план, моќ на поимање, моќ на 
разбирање, моќ на сфаќање, моќ на предвидување, како и способност да се 
подготвуваат сложени одлуки што можат реално да се остварат и да бидат 
профитабилни. Дефинирањето на концепциската способност на менаџерот води 
и кон комуникациска способност, аналитичка способност и способност за 
одлучување. Од своја страна, концепциската способност во голема мерка е 
резултат на интелектуалната и духовната издигнатост на личноста, како и на 
искуството кое се стекнува со извршување на различни активности во текот на 
работната кариера, понатаму таа е резултат на знаење кое се стекнува со 
посета на семинари за раководители, како и искуство од сопственото 
ангажирање во професионални и стручни здруженија и организации. 
Концепциската способност на менаџерот му овозможува да ја согледа 
комплексноста на здравствената установа во целина, да ја препознае 
зависноста на функциите, рационално да размислува и планира, како и да го 
применува знаењето во активност.  

 
 Исто така, трите вида на способности варират во зависност од тоа на кое 
ниво е менаџерот во една здравстена установа и/или институција. На пониските 
нивоа на менаџмент е потребна техничката и човечката способност, на средно 
ниво на менаџмент е важна човечката и концепциската способност, додека на 
врвното ниво на менаџмент како најважна доминира концепциската способност. 
Покрај овие способности, здравствениот менаџер треба да ги поседува и 
следниве квалификации и способности во насока на постигнување на целите на 
јавно здравствената установа186:  

 
 Обезбедување квалитетна здравствена заштита; 
 Ефикасно искористување на човечките ресурси; 
 Ефикасно управување со финансиските средства; 
 Ефикасна алокација и реалокација на расположливите ресурси; 
 Воведување на нови методи во согласност со новите технички и технолошки 
достигнувања; 

 Унапредување на  јавно здравствените услуги за подобро учество на 
пазарот; 

 Градење на добри внатрешни и надворешни професионални односи. 
 

 Доколку внимателно ги следевте овие начела тогаш ќе знаете дека 
успехот може да го постигнете само ако целосно сте уверени во својата 
                                                 
186 Tulchinsky TH, Varivikova EA. The New Public Health. Academic Press: San Diego, CA, 2000, p. 710 
 



131 

|   КРУМЕ  НИКОЛОСКИ ЕКОНОМСКИ  ФАКУЛТЕТ 

способност. Сакам да ви напоменам дека иницијативата на секоја јавно 
здравствена установа и/или институција се вреднува многу високо и затоа на 
оние менаџери кои ја користат личната иницијатива во унапредување на 
здравјето и здравствената заштита им се дава посебно признание.  
 
 Водењето на една јавно здравствена установа подразбира способност за 
дефинирање на нејзините цели или задачи и развој на стратегија и постапен 
план за постигнување на овие цели. Водењето, исто така, подразбира 
способност за мотивирање и поттикнување на ентузијастичкиот пристап кај 
останатите, преку здружување на нивните идеи, поддршка и учество во 
напорите да се оствари таа визија. И во системот на здравствена заштита, како 
и во други организации, формулирањето на плановите е многу полесно од 
нивното спроведување. За сите промени, потребни се не само способности за 
формулирање на концептот на промените, туку и модификација на 
организациската структура, буџетските приходи, оперативните политики и 
планови и, веројатно, најважна е организациската култура на јавно 
здравствената установа. 
 
 Потребно е, секој успешниот менаџер да биде обучен за истражување, 
согледување на фактите и да има способност за проценка на луѓе, програми и 
прашања, како и вештина за поставување приоритети на краткорочен и 
долгорочен план. Една од постојаните активности на менаџерот е 
преговарањето со персоналот и надворешните агенции, каде припаѓа и 
одлучувањето - од најтривијални до клучни прашања за јавно здравствената 
установа. Сепак, се чини дека главната карактеристика на менаџерот е 
комуникацијата: способност за примање и праќање вербални, пишани и 
непишани пораки и нивно разбирање во поширокиот контекст на комуникацијата. 
Исто така важен дел од менаџерската практика е и способноста за одржување 
меѓучовечки односи. Добриот менаџер има способност да воспостави отворена 
и еднаква релација со персоналот на сите нивоа во организацијата. Ова е 
особено важно за поттикнување на чувството на секој вработен за неговата 
важност и вклученост во процесот на постигнување на поставените цели. Во 
исто време, потребно е менаџерот во континуитет да добива информации за тоа 
како работи неговата организација кон постигнување на поставените цели187.  
 

4.6 Активности на јавно здравствениот менаџмент  
  

Суштински гледано, менаџментот во јавно здравствените установи и/или 
институции е функција, а јавно здравствените менаџери се професионалци кои 
ја практикуваат дисциплината наречена јавно здравствен менаџмент. Потсетете 
се: бизнис функцијата опфаќа „широка област на одговорности кои 
вклучуваат бројни активности насочени кон достигнување на претходно 
дефинирани цели“. Во овој случај, како одговор на ова можеме да ги издвоиме 
функционалните вредности на менаџерите коишто треба да бидат утврдени и  
меѓусебно усогласени. Врз основа на ваквите гледишта менаџерите ќе бидат: 

 

                                                 
187 Tulchinsky TH, Varivikova EA. The New Public Health. Academic Press: San Diego, CA, 2000, p. 717 
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 Професионалци широко распространети на сите нивоа на јавно зравствениот 
систем; 

 Координатори и директори кои ги насочуваат активностите на другите 
здравствени професионалци во јавно здравствени установи; 

 Oрганизатори на работењето во хиерархиската структура на јавно 
здравствените установи, способни да раководат, да наредуваат и 
контролираат; 

 Креатори на политиката и да создаваат позитивна работна атмосфера за 
успешно извршување на задачите и целите на јавно здравствената установа, 
но со напор и залагање на другите. 

 
 Микроекономската теорија и практика на менаџментот, односно нивното 
сè поголемо значење во работењето на јавно здравствените установи и/или 
институции, покривајќи ги скоро сите функции на извршување претставуваат и 
побудуваат посебен интерес за научно проучување.  
 
 Менаџментот како основна карактеристика на современото индустриско 
општество има доминантна улога во пазарните услови на економисување. 
Менаџментот е универзална активност која ќе постои се додека постои и 
цивилизацијата.188  
 
Слика 4.2  

Активности на јавно здравствениот менаџмент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Јавно здравствениот менаџмент подразбира раководење, планирање и 
управување во системот на здравствена заштита со почитување на 
принципите на научниот менаџмент во процесот на работа, човечки ресурси, 
користење на финансиски средства, обезбедување на јавно здравствени 
услуги и остварување на здравствени цели насочени кон подобрување на 
здравјето на индивидуата и општеството.  
 
 Од изнесеното може да се констатира дека јавно здравствениот менаџер 
е професија, а здравствениот менаџмент е функција. Со цел подобро да се 
разбере јавно здравствениот менаџмент, од особена важност е да се обрне 

                                                 
188 Експерти од областа на менаџментот го дефинираат менаџментот и како универзален процес на ефективно и 
ефикасно извршување на задачите со помош на вработените со цел да се остварат  однапред замислените цели. 
Јовановски Тихомир,  
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внимание на функциите што менаџерите ги извршуваат, да се опишат истите, 
детално да се обработат и да се формираат меѓусебни поврзувања. Во однос на 
ова ќе ги наброиме следниве функции: планирање, оранизирање, 
раководење/насоки, кординиција и контрола. Во остварувањето на сите овие 
менаџерски функции здравствениот менаџер се занимава и со прашања 
поврзани со: 

 
 Физички активности, односно активности во сферата на комуницирањето во 
здравствената установа, како и со надворешните соработници и 
 Умствени активности, односно комуникации, во кои здравствените 
менаџери донесуваат одлуки и решенија во интерес на здравството и 
здравствената заштита. 
 
 Секако дека со реализацијата и напредокот на сите овие менаџмент 
функции можat да се постигнат подобри резулатати отколку да се унапредува 
само една функција. Така на пример, ако планирањето и организацијата во една 
јавно здравствена установа не ја следат реализацијата на планот, контролата 
на реализацијата, координацијата на различните сектори, тогаш не би можело 
да се очекуваат онолку добри резултати кога би се спроведувале сите функции. 
Според Isak Adižes  менаџментот е процес на одлучување и спроведување на 
одлуки.  Според тоа, секоја од овие менаџерски функции бара донесување на 
одлуки, а тоа значи дека тие одлуки треба да бидат донесени во еден 
функционален домен, да бидат доследни и да имаат влијание во останатите 
функционални области. Донесувањето на одлука, всушност, е процес којшто го 
вклучува изборот на алтернативни правци на активности поради решавање на 
специфични проблеми. Во овој процес, одредувањето на најдобриот правец на 
активност треба да ги задоволи критериумите на етички, политички и технички 
вредности, а исто така треба да се заснова на проучување на последиците од 
таквите активности, вклучувајќи ја нивната ефективност и ефикасност. 
Донесувањето на одлуки се однесува на активностите поврзани со 
идентификација и дефинирање на проблемот и создавање и избор на 
алтернативни решенија. 
 
 Донесувањето на одлуки е најзначајниот елемент на јавно 
здравствениот менаџмент со којшто треба да се направи избор помеѓу две 
или повеќе можни алтернативи. При донесувањето на некоја одлука неопходно 
е да се исцрпат сите можни совети, идеи, ставови и предлози, имајќи ги предвид 
потребите и интересите на одредени болници, клиники, медицински центри и 
други јавно здравствени установи.  
 
Слика 4.3 

Идентификација за решавање на проблеми 
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 За да се направи правилен избор и навремено да се донесе одлуката 
неопходни се информации, познавање на правилата на одлучување и 
комуникации. Во секоја од овие функции, јавно здравствените менаџери во 
нивното извршување треба да ги користат и применуваат епидемиолошките 
принципи и методи за да можат да си помогнат во процесот на донесување на 
поквалитетни одлуки. Секогаш приоритетот е да се донесе вистинска одлука во 
процесот на менаџирањето што, всушност, е и суштинска  крактеристика на 
менаџерот.  
 
 Една од важните активности на менаџерот е, откако ќе заврши со 
идентификувањето и дефинирањето на проблемите, да направи рангирање на  
приоритетите на овие проблеми во согласност со нивното значење. За 
одредување на приоритетите, а посебно оние кои се поврзани со јавно 
здравствените проблеми, потребни се одредени критериуми. Најчесто 
употребувани се оние критериуми кои ги предлага Светската здравствена 
организација: 

 
1. Опфатот на здравствената заштита, односно нејзината расположливост, 

достапност и искористеност; 
2. Епидемиолошко значење на здравствената состојба, односно стапките на 

морталитет, морбидитет, фаталитет; 
3. Технолошко значење кое се однесува на ефективноста на расположливата 

технологија; 
4. Економско значење, односно влијанието на ефектот на болеста врз 

производството и трошоците. 
 
 Важно е да нагласиме дека денес, во многу европски земји е незамисливо 
овој процес на одлучување да биде управуван од оние личности кои не 
поседуваат менаџерска одговорност и професионални менаџерски вештини. 
Менаџментот е континуиран процес на донесување на одлуки. И на крајот во тој 
процес, кога одлуките се подготвуваат, менаџерите треба да го почитуваат 
законот и да го вклучат етичкото однесување.  
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Слика 4.4 
 

Процес на одлучување 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Етичките принципи владеат со активностите на менаџерот како и со сите 
други човекови активности. Етиката претставува збир на морални принципи, 
општествени правила и норми според кои луѓето се однесуваат. Таа е наука за 
човековите права и обврски, морални начела кои луѓето ги користат во 
меѓусебните односи. Како гранка на филозофијата се занима со разграничување 
помеѓу доброто и лошото, односно со моралното значење на човековото 
однесување189. Спасувањето на човечкиот живот и давање на здравствена и 
медицинска заштита е значајно етичко прашања во јавно здравствениот систем. 
Во медицинската практика може да се случи лекарите да ја преминат границата 
на етиката и да се соочат со неетичко однесување, при што пациентот нема да 
ја добие соодветната здравствена услуга. Во овој случај правото на пациентот и 
неговиот интерес да го добие соодветното лекување е занемарено во однос на 
интересот на лекарот кој може да биде од лична или економска корист190.  
 
 Јавното здравство има регулаторска улога во процесот на обезбедување 
на висококвалитетна здравствена заштита за индивидуата и општеството, 
особено кога секоја јавно здравствена професија треба да еволуира од аспект 
на нејзината ефикасност и прикладност во рамките на јавно здравствениот 
систем. Правните и етичките стандарди во јавното здравство ги отсликуваат 
традицијата и обичаите на едно општество. Затоа, изучувањето на 
однесувањето на човекот во одредени општествено-економски услови 
укажуваат на вистинските, добрите вредности на моралните норми коишто 
можат да им користат на сегашните и на идните генерации. 
 
 Од аспект на активностите на менаџерите, планирањето, управувањето и 
следењето се есенцијални функции на јавно здравствените менаџери во 
системот на јавното здравство со посебен акцент на ограничените ресурси. 
Според Peter F. Drucker (1909-2005) менаџмент е генеричка функција и 
специфично и својствено средство за секоја организација независно од тоа 
каква е нејзината мисија (цел). Менаџментот е да обезбеди знаење, со цел да се 

                                                 
189 Bankowski et al 1991. 2. Feyrweather et al, 1991 
190 Ваквите неетички одлуки  во нечие туѓо име кои што се гледаат само од економски аспект во практиката оставаат 
силен печат во рушење и занемарување на принципите на светоста на човечкиот живот.  

  Планирање 

 Организирање 

 Раководење 

 Координирање 

 Контрола 

Донесување 
одлуки 

 

Акција 
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открие како постоечкото знаење може најдобро да се примени за да се 
произведат резултати.  Во нашиот случај станува збор да се произведе здравје 
и да се добие здравствен резултат. Управувањето (менаџментот) е нова 
технологија (а не која било наука или откритие). Покрај потребното знаење и 
вештини што треба да ги поседува еден менаџер, неопходно е добро развиен 
здравствено информациски систем што ќе овозможат повратна информација и 
обезбедување на контролни податоци неопходни за добар менаџмент. 
Квалитетно собраните и средените податоци ги опишуваат и сумираат 
карактеристиките, збиднувањата, однесувањето, услугите, средствата, исходот 
и трошоците поврзани со здравјето, болеста и здравствената служба. 
Податоците можат да потекнуваат од резултатите на епидемиолошките 
испитувања, од медицинската документација и од останатите административни 
документи191. Исто така, доброто управување подразбира одговорност и 
координација на сите владини нивоа и невладините организации (НВО), како и 
учество на добро информирани медиуми и силни стручни и кориснички 
организации. За постигнување на заеднички успех  во благосостојбата и 
добросостојбата на индивидуата и општеството се должи на нивната интезивна 
меѓусекторска соработка192, односно активна соработка на здравствениот сектор 
со економските сектори за постигнување цели во здравството и здравствената 
заштита193.  
 
 Конечно, можеме да констатираме дека не постои менаџмент без 
институција, односно јавно здравствена установа, како што и институцијата не 
постои без менаџмент. Менаџментот е специфичен орган во институциите и/или 
јавно здравствените установи, а јавно здравствените менаџерите се скап ресурс 
во здравствениот сектор. Во овој процес, јавно здравствениот менаџментот има 
за цел да работи во насока на подобрување на здравствената состојба на 
популацијата, а не само економски да ја одржува јавно здравствената установа. 
Менаџирањето е процес на континуирано следење на информациите и нивно 
дисеминирање до сите заинтересирани страни. 

 

4.7 Функции на менаџментот 
 
 Функциите на менаџерите во суштина се дефинирање на улогата и 
одговорностите на менаџментот. Независно на кое ниво на менаџмент 
припаѓаат, јавно здравствените менаџери треба да ги извршуваат 
функците на: 
 
 
 
 

4.7.1 Планирање   
 
                                                 
191 Суштината на менаџментот на здравствените информациски системи ќе биде посебно обработена во една од 
наредните теми на оваа книга. 
192 Здружена активност на различни меѓувладини и невладини организации за подобрување на здравјето на индивидуата 
и општеството. 
193 WHO 1984, Antonazas et al, 1992 
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 Функцијата планирање се состои во донесување одлуки на менаџерите за 
тоа кои јавно здравствени услуги ќе се обезбедат, а кои здравствени услуги 
нема да се обезбедат. Планирањето е гледање нанапред и подразбира процес 
на предвидување на јавно здравствените активности.  Потребно е јавно 
здравствениот менаџер да ја предвиди иднината и да ги планира идните 
активности на здравствената установа, создавајќи услови за нивно непречено 
одвивање. Во овој процес на одлучување, како иднината да биде подобра од 
сегашноста, менаџерот при преземањето на одредена активност мора да знае 
кои промени треба да се случат и како истите да се спроведат во постигнување 
на конретна цел. 
 
 Оттука, сеопфатното планирање е континуиран процес на организирање 
на одлуки и дејства за постигнување на зацртани цели во рамките на една 
доктрина, која вклучува изготвување пишани планови со дефинирани цели кои 
треба да се постигнат, механизми за донесување одлуки и спроведување на 
дејства, средства кои треба да се употребат и начинот на нивното 
обезбедување, учесници и партнери во спроведувањето на процесот, 
критериуми за вреднување на резултатите, времетраењето на 
имплементацијата и процедурата за изготвување извештаи и потпишување 
договори. Планирањето е општа карактеристика на менаџментот во сите 
економски системи194. 
 
 Првата фаза на планирањето е планот, односно изработката на планот. 
Тој е, всушност, подготовка за работа, односно подготовка на нешто што ќе се 
разгледува во иднина. Секој здравствен план во себе ги вклучува следниве 
карактеристики: следење на националната здравствена политика; приоритетите, 
целите и стратегиите за решавање на јавно здравствените проблеми и 
подобрување на здравствената состојба на популацијата; политички, социјални, 
економски процеси и технологии; закони и механизми во процесот на 
раководење; потребата од кадри; главни активности коишто треба да се 
преземат од одговорните здравствени служби за спроведување на програмите; 
распределба или прераспределба на финансиските средства за примена на 
програмата.  
 
 Затоа секој менаџер треба да ги согледа приоритетите и целите кои се 
остварливи и да презема административни и други активности со цел 
остварување на предложената програма. Изработката на еден реален план, 
заснован на можностите и достапноста на ресурсите, претставува важен 
предуслов за реализација на другите функции на менаџментот, а со самото тоа 
и унапредување на менаџментот195. 
 
 Во управувањето најважно е плановите да се ефикасно подготвени, да 
овозможат единство во наредбите, јасна дефиниција на одговорностите и 
прецизно донесување на одлуки потпомогнати со ефикасен систем за селекција 
и обука на раководителите. Исто така, важно е да се нагласи дека јавно 
здравствениот менаџер треба да ги вклучи епидемиолошките мерења во 
процесот на планирање, независно која од менаџерските функции ќе биде 

                                                 
194 WHO, Jones and Prowle 1984, Wold Bank, 1993    
195 Micovic Predrag, Zdravstveni menadzment: menadzment zdravstvenog sistema i zdravsvenih ustanova, Beograd, 2008, str. 
299 
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прифатена. Одлуките за тоа како јавно здравствената установа да се води низ 
промените, мора да вклучи проценка на здравствената состојба, особено во 
смисла на структурата на морбидитетот на пациентите во сегашноста и во 
иднината. Планот го поставува текот на активностите. Тој ја опишува целта која 
треба здравствената установа да ја постигне, како и начините за постигнување 
на позитивни ефекти. Без план менаџерот нема да знае што треба да направи 
за да ја постигне целта, нема да знае како да постигне тековни резултати, а исто 
така нема да знае и кога е постигнат крајниот резултат. Крајниот резултат е 
целта што една програма се обидува да ја постигне прифаќајќи го системот на 
индикатори за проценка на постигнатиот прогрес  во развојот на здравството и 
здравствената заштита196. 
 
 За да се постигнат резултати,  една од најважните  задачи на менаџерот е 
да им даде можност на сите вработени во јавно здравствената установа 
активно да учествуваат во спроведувањето на планот. На тој начин ќе се 
подобри работењето на јавно здравствената установа и ќе се зголеми нејзината 
ефикасност. Но, покрај тоа, за ефикасното остварување и спроведување на 
целите, програмите и стратегиите, еден план треба да одговори на следниве 
прашања:  
 
1. Кои активности треба да ги содржи? 
2. Како тие ќе се спроведат? 
3. Кој треба да ги спроведува, односно која институција, дел од институција, 

група и друго?  
4. Каде ќе се спроведуваат, односно во кое место, подрачје, област?  
5. Кога ќе се спроведуваат, односно нивно започнување, временско траење и 

завршување? 
6. Колку чини, односно проценка и остварување? 
7. Што се очекува? 
8. Што се постигнало од очекуваното? 
 
 Откако ќе се подготви еден план, тогаш се оди кон негово остварување, 
односно спроведување. Од сето ова може да се заклучи дека планирањето е 
главна функција во менаџментот и од него зависат сите други функции. Затоа, 
менаџерот не треба да дозволи да се јават проблеми во планирањето, туку 
напротив, мора да постои единственост, односно плановите да бидат 
разбирливи, сигурни, сите делови на јавно здравствената установа да се 
меѓусебно поврзани, да се усогласени; да бидат континуирани, односно да се 
користат краткорочни и долгорочни предвидувања и истите да бидат во 
согласност со сите делови во здравствената установа; да бидат флексибилни, 
односно да можат да се адаптираат и променуваат во согласност со 
околностите; да бидат прецизни, односно точни во предвидувањето на тековите 
на здравствените активности.  Целта на планирањето е овозможување на 
оптимално користење на ресурсите, околностите и на сè она што влијае врз 
успешното работење на јавно здравствената установа. Постојат  повеќе 
значајни категории на планирање, но ние ќе се задржиме на стратешкото 
планирање. 
 

                                                 
196 WHO 1984, WHO 1993d 
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4.7.1.1 Стратешко планирање     
 
 Во услови кога промените во системот на јавното здравство се одвиваат 
со побрзо темпо во однос на искуството кое би можело да ни биде водич за 
креирање на иднината, тие нè доведуваат до многу комплексни и неизвесни 
ситуации. Ова е и причина зошто стратешкото планирање ја има главната улога 
во планирањето на иднината. Претставува општа категорија на планирање со 
екстензивен обем и со долг рок. Најчесто се креира на повисоките нивоа на 
раководење со јавно здравствената установа и/или институцијата и се однесува 
на временски период, најчесто од три до пет години.  
 
 Како главни карактеристики на стратешкото планирање можеме да ги 
издвоиме следниве: се однесува за подолг временски период за разлика од 
останатите видови планирање; се однесува на прашањата кој и што треба да 
направи за тој перод; одбезбедува рамка за детално планирање и секојдневно 
одлучување. Стратешкото планирање е процес во кој менаџерскиот врв ги 
формулира целите и избира специфични средства за нивното остварување. 
Значи, стратешкото планирање е од посебно значење за долгорочен развој на 
здравјето и здравствената установа. Стратешкиот план содржи три клучни 
елементи и тоа: 

 
 Визијата ја претставува идната состојба на здравствената установа и 
укажува на нејзиниот статус. Таа претставува поседување јасна претстава за 
иднината на здравствената установа, запознавање на другите со барањата за 
остварување на визијата, како и мотивирање и инспирирање на јавно 
здравствени професионалци за нејзино остварување низ секојдневното 
работење. Во определувањето на визијата големо влијание има културата која 
претставува збир на вредности, верувања, навики, знаење и ставови при 
донесување на одлуки на здравствените работници во една здравствена 
установа. Визијата е „да им се помага на луѓето да преземат одговорност за 
сопственото здравје преку активно промовирање на добро здравје и 
самоисцелување“197. Вредностите ги насочуваат размислувањата и 
активностите на здравствената установа, тие ја диктираат стратегијата како 
сеопфатен план за остварување на целите. Таа претставува мост меѓу 
сегашноста и иднината. При нејзиното концепирање треба да се земе предвид 
следново: 

 
o Да се одлучи што е тоа што ќе ги привлече корисниците на јавно 
здравствените услуги; 
o Да биде фокусирана врз стратешките предности; 
o Да биде јасна при донесување на одлуките и 
o Да биде прифатена од сите вработени, корисниците на јавно здравствените 
услуги, соработниците и добавувачите. 

 
 Мисијата е писмена изјава која карактеризира што претставува 
здравствената установа, зошто постои, какви здравствени услуги дава; таа дава 
смисла, ги открива перспективите, го мотивира вработениот здравствен кадар; 
таа треба да биде ориентирана кон потребите на корисниците на здравствени 

                                                 
197 Duncan, Ginter и Swayne, 1995 
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услуги. Содржината на мисијата на здравствената установа дејствува како 
„невидлива рака“ која ги води вработените да работат самостојно, а сепак 
колективно, за остварување на задачите на здравствената установа. Да се 
напише содржината на мисијата не е лесно, бидејќи во неа треба да бидат 
опфатени одредени карактеристики со цел таа да биде максимално корисна. 
Освен тоа, содржината на мисијата треба точно да го одреди подрачјето на 
дејствување на јавно здравствената установа и/или интитуција. Тоа може да го 
дефинираме со помош на три димензии:  

 
o Целна група (група на корисници на јавно здравствени услуги кои ќе ги 
услужува);  
o Задоволување на потребите на тие корисници и  
o Здравствена технологија со која ќе се задоволат тие потреби.  
 
 Содржината на мисијата треба да биде мотивирачка. Исто така, 
неопходно е содржината на мисијата на јавно здравствената установа да ја 
нагласи основната политика која таа има намера да ја почитува. Во политиката 
се дефинирани начините на кои вработените ќе се однесуваат со корисниците, 
конкурентите и јавноста. Посебна здача на планирањето е мисијата да има 
зацртана насока и да се фокусира на акцијата. 
 
 Целите се крајниот мерлив резултат, односно нивото до кое се очекува некој 
јавно здравствен проблем да биде намален во одредено време, обично во 
период од пет години. Тие овозможуваат исполнување на мисијата на јавно 
здравствената установа. За здравствените менаџери една од најважните 
менаџерски активности како за себе така и за својот тим, одделение и установа 
е да поставуваат реални и можни цели коишто можат да се постигнат во 
одредено време. За оваа активност потребно е да се одредат критериуми за 
поставување и достигнување на целите. Во однос на ова, неопходно е целите 
да бидат специфични, мерливи, прифатливи, со можност да се постигнат, да 
бидат реални и ориентирани кон резулатат и да бидат временски 
детерминирани. (СМАРТ цели, односно паметни цели). Во принцип, 
поставувањето на целите бараат една детална анализа на ситуацијата, 
идентификација на проблемот, рангирање на приоритетите и проценка на 
нивното извршување. 
   
 Несомнено е дека јавно здравствената установа и/или институција треба 
да ги вклучи епидемиолошките концепти и мерења во процесот на стратешкото 
планирање. Доколку визијата на јавно здравствената установа е таа да биде 
призната во достигнување на квалитет во здравствената заштита, 
здравствената промоција, образованието и науката, тогаш квалитетот е ниво на 
изведување или на успешност што ја карактеризира дадената здравствена 
заштита. Во крајна линија, мерките за квалитет на здравствената заштита 
секогаш зависат од проценките за квалитетот на истата во својата целина, но 
постојат составни делови и детерминанти на квалитетот коишто овозможуваат 
објективно мерење на истиот. Квалитетот на здравствена заштита е неодредена 
карактеристика за која постојат одредени епидемиолошки мерки, како што се 
леталитетот или стапките на морталитет, стандардизирани според ризикот.  
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 Во овој случај станува збор за основата на доброто здравје која што ја 
претставува обемната епидемиолошка литература, а таа пак ги идентификува 
факторите на ризик, како што се пушењето, алкохолот, преухранетоста, диетата 
и многу други позитивни или негативни карактеристики на однесување. Мисијата 
на јавно здравствената установа и/или институција е да прокламира интерес за 
унапредување на здравјето и здравствениот статус кај популацијата во 
определено географско подрачје198. Здравствените индикатори на СЗО 
обезбедуваат меѓународно прифатени стандарди за различни аспекти на 
здравствениот статус199. Тоа се мерки кои ја одразуваат или ја покажуваат 
здравствената состојба на индивидуата или на една одредена популација. Таков 
индикатор е стапката на детска смртност. Здравствениот индикатор е 
карактеристичен за една определена индивидуа, популација или средина 
(доколку е предмет на мерења - директни или индиректни) и се користи за опис 
на еден или повеќе аспекти на здравјето на индивидуата или популацијата, како 
на пример квалитет, квантитет, време200. Определената мисија го претпоставува 
тоа дека унапредувањето на здравствениот статус во определено географско 
подрачје може да се мери со помош на епидемиолошките мерки како што се 
стапките на морталитет и морбидитет. Достигнувањата во исполнување на 
целите можат да се дефинираат на еден специфичен начин со помош на 
епидемиолошките термини, како на пример, намалување на неонаталната 
смртност, болничките инфекции, хируршки стапки на морталитет адаптирани на 
ризик за кардиоваскуларните заболувања, откривање на раната фаза на 
дијагнозата на канцер наспроти подоцнежната фаза и друго. Доброто 
раководство подразбира дизајнирање на целите како рамнотежа на желбите и 
можностите.  
 
 Оттука, можеме да заклучиме дека доброто планирање подразбира 
изработени планови кои вклучуваат опис на визијата, цели на мисијата, 
стратегии, методи и координација во текот на спроведување на одредени 
проекти. Потсетете се, планирањето се креира на повисоките нивоа на 
раководење со јавно здравствената установа и/или институцијата и се однесува 
на временски период, најчесто од три до пет години. Во однос на ова, потребно 
е да ја потенцираме изработката на бизнис план. Бизнис планот е формален 
план на идниот правец на движење со предложени подобрувања, вклучувајќи го 
предвидувањето за приходите и трошоците за следните три до пет години. Тука 
се поставуваат неколку прашања.  
 
1. Што би требало да направите? Ова прашање се однесува на преземање на 

активности кои би се однесувале за да се подобрат  јавно здравствените 
услуги, да се подобри  квалитетот и, секако, задоволството кај корисниците 
(пациентите) на услугите. 

2. Што би можеле да направите? Овде земети ги предвид расположливите 
ресурси и вашите способности, можности и предизвици. 

3. Подгответе се за организација за планирање. 
4. Направете проценка на надворешните и внатрешните услови.  Се однесува 

на анализа на податоци и решавање на критични прашања.  

                                                 
198 Под здравствен статус се подразбира општ термин за здравствената состојба на една индивидуа, група или 
популација мерена според дефинирани стандарди 
199 WHO 1984, WHO 1993d 
200 Young, 1988 
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5. Преглед и ревизија на мисијата и визијата.  
6. Развој на цели, задачи, стратегии.  
7. Спроведување.  
8. Мониторинг и евалуација и повратна информација. 

 

4.7.1.2 S.W.O.T  (СВОТ – анализа) 
 
Предности – интерен фокус 
 
Што е тоа што го правиме најдобро? 
 
 Кои се вашите предности? 
 Што е она што го правите најдобро? 
 Со кои релевантни ресурси располагате? 
 Што е она што другите луѓе го сметаат за ваши предности? 

 
Слабости – интерен фокус 
 
Што не е во ред сега? 
 
 Што е она што би можеле да го подобрите? 
 Што е она што го правите лошо? 
 Што треба да избегнувате? 

 
Можности – екстерен фокус  
 
Кои можности постојат? 
 
 Каде доаѓате во контакт со добри можности? 
 Кои се оние интересни трендови за кои сте свесни? 
 Корисни можности можат да произлезат од нештата како: 

o Промена во здравствената технологија 
o Промена во здравствената политика 
o Промена во организациската структура 
o Промена во здравствените приоритети 
 

Закани - екстерен фокус 
 
Што може да тргне обратно од посакуваното? 
 

 Со кои пречки се соочувате? 
 Што е она шо го прават останатите јавно здравствени установи? 
 Се менува ли „правилота на игра“? 
 Дали промената на технологијата во јавното здравство, трендовите и 
структурата на болести му се закануваат на вашето работно место? 

 Може ли некоја од вашите слабости да претставува сериозна закана за 
вашиот бизнис?  
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4.8 Организација     
 
 Организацијата претставува втора главна функција на менаџметот и се 
однесува на создавање комуникација и поврзаност во тимот, одделението, 
здравствената установа, поради доделување и остварување на задачите, како и 
согледување на поврзаноста на авторитетот и одговорноста во јавно 
здравствената установа, одделенијата, секторите, програмите и повремено 
создавање на тимови за реализација на проекти и програми. Всушност, 
организирањето како функција на менаџментот се однесува на утврдување на 
активностите, нивно групирање, дефинирање и делегирање на авторитетот и 
одговорноста, како и создавање на хармонични односи коишто ќе ја намалат 
конфузијата и недоразбирањата во текот на работните активности. 
Организацијата, без разлика колку е голема и со каква дејност се занимава, е 
сложена целина, а деловите имаат свое место и значење во нејзината структура 
и се наоѓаат во меѓусебна функционална зависност и рамнотежа. 
 
 Во процесот на организационата функција се бара од менаџерите да 
одлучат за тоа како различните делови на јавно здравствената установа ќе 
бидат поврзани едни со други со цел за обезбедување на максимално позитивно 
влијание врз крајните ефекти на здравјето на пациентите, односно корисниците 
на здраствени услуги. Сигурно е дека јавно здравствената установа  мора 
најнапред да стартува со планот каде што се дефинирани нејзините цели, а 
потоа мора да се создаде организациона структура приспособена за 
постигнување на овие цели. Имено, кога веќе еднаш во јавно здравствената 
установа, програма или проект се поставени целите, развиени се планови и 
предложени се активности за нивно постигнување, тогаш менаџерот мора да 
предложи таква организација која ќе може успешно да ги спроведе програмите и 
активностите. Различните цели бараат и различни видови на организација за да 
можат истите да се постигнат. Секако дека јавно здравствените менаџери се тие 
кои треба да имаат способност да ја одредат организацијата која е потребна за 
постигнување на целите, односно таква организација која ќе ја развива и води 
јавно здравствената установа во иднина. 
 
 Може да се каже дека целта на планирањето е да овозможи или да го 
олесни остварувањето на организациските цели, а за да може да се постигне 
тоа потребно е да се одговори на прашањето „зошто служат организациските 
цели и како се поставуваат“. Организациските цели се еден од важните 
елементи  во секојдневниот процес на планирање, а овозможуваат 
постигнување на неколку значајни користи. Пред сè, правилно избраната цел 
може да го зголеми ефектот. Кога се поставуваат стимулативни и мотивирачки 
цели, зголемувањето во квалитетот на здравствена заштита најчсто може да 
има пораст од 10% до 25%, а понекогаш и повеќе. Втора корист од целите е во 
тоа што помагаат во разрешувањето на дилемите и очекувањата. Со еднаш 
усвоените цели организациските делови вообичаено имаат јасни идеи за големи 
резулати за кои се очекува дека можат да ги остварат. Без цели извршителите 
немаат правец на движење и никогаш не можат да утврдат колку нивните 
напори се навистина плодоносни. Целите, исто така, ја олеснуваат 
контролната функција, поради тоа се осигуруваат показатели спроед кои може 
да се процени напредокот. Најдобра оценка за постигнатите резултат е нивна 
споредба со резлутатите постигнати претходно и споредба со планираните 
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резултати. Во секоја организација може да се одредат неколку хиерархиски 
нивоа на кои се поставуваат целите. Највиското ниво на поставување на 
целите кое го опфаќа долгорочното работење и важните развојни прашања за 
целата организација, а се наоѓа во надлежност на највисокиот менаџер се 
нарекува стратегиско ниво. На ова ниво се дефинира целта на работењето 
(се дава одговор на прашањето зошто некоја организација воопшто постои) или 
мисијата (се дава одговор на прашањето што се сака да се постигне со 
работењето на организацијата). Остварувањето на стратегиските цели се 
случува на пониските нивоа и го вклучува и поставувањето на тактички и 
оперативни цели. Тактичките или оперативните цели ги поставуваат членовите 
на средниот или нискиот менаџмент во облик на прецизни задачи или норми, 
така што може на секој извршител да му биде јасно што се очекува од него. Во 
однос на претходно споменатите видови на менаџерски нивоа во оганизацијата, 
очигледно е дека управниот менаџмент ќе ги поставува стратегиските цели, 
додека извршниот менаџмент ќе биде одговорен за нивното остварување и за 
поставување и остварување на тактичките и оперативните цели. 
 
 Да се потсетиме, со оваа функција се определуваат задачите, се 
групираат истите по сектори и одделенија и се врши соодветна алокација на 
ресурсите. Организацијата подразбира способност за координација на 
активностите на таков начин да се направи: вистинска работа, на вистинско 
место, во вистинско време, на вистински начин и истата да ја направат 
вистински личности. Добро организирана установа, здравствена програма, тим 
и друго, овозможува да се реализираат предложените јавно здравствени 
активности така како што е планирано, што значи дека добрата организираност 
овозможува достигнување на поставените цели201. Ова, всушност, подразбира 
избор на задачи што ќе бидат извршувани, потоа кој ќе ги извршува истите, кој 
на кого ќе поднесува извештај за работата и каде ќе се подготвуваат одлуките. 
Организациската функција на еден јавно здравствен менаџер вклучува обврска 
за избор на соодветни човечки ресурси, капитални ресурси, избор на 
најефикасен начин на работа за најефикасно постигнување на целите на јавно 
здравствената установа.  
 
 Јавно здравствениот менаџер треба да поседува таква способност која ќе 
овозможи да се воспостави отворена и еднаква релација со здравствениот 
персонал на сите нивоа на јавно здравствената установа. Секоја 
професионално организирана јавно здравствена установа, здравствена 
програма, проект или, пак, добро организиран тим, овозможува предложените 
активности да се реализираат така како што е планирано. Успешно организиран 
здравствен тим може да се дефинира како група луѓе, најчесто јавно 
здравствени професионалци кои работат заедно за да пружат здравствена 
заштита на индивидуите и на семејствата. 
 
 Здравствениот тим е фундаментална единица на организација, кадешто 
сите членови во остварувањето на заедничката цел делат заедничка 
одговорност во подобрување на ефикасноста и ефективноста на јавно 
здравствената установа. Него го сочинуваат сите членови на тимот од лекари и 
сестри, до службеници и возачи, кои работат заедно и допринесуваат за успехот 
                                                 
201 Micovic Predrag, Zdravstveni menadzment: menadzment zdravstvenog sistema i zdravstvenih ustanova, Beograd, 2008, str. 
299 



145 

|   КРУМЕ  НИКОЛОСКИ ЕКОНОМСКИ  ФАКУЛТЕТ 

на тимот на основа на нивната способност и вештина во координација со 
другите членови.  
 
 Неопходно е да посветиме внимание на организационата структура во 
однос на нејзиното димензионирање, концепирање и анализа на нејзините 
елементи.  Организационата структура е збир на елементи групирани 
(структуирани) од аспект на нивното влијание (детерминирање) на 
нејзиниот развиток (динамизирање). Најчесто се упатува на следниве  поважни 
елементи коишто влијаат на динамизирање на организационата структура: 
делегирање, овластување, авторитет, одговорност и други202. Во основа, 
процесот на организирање означува активности на групирање на работата во 
логична целина и поврзување на работата на овие активности со помош на 
делегирањето.  

 
 Делегирањето, всушност, е процес на доделување задачи, авторитет и 
прифаќање одговорност со цел да се остварат тие задачи од други личности. 
Делегирањето претставува една од клучните одлуки за организацијата и влијае 
на начин како да се распредели авторитетот низ организационата структура. 
Делегирањето, всушност, е пренос на званичиот авторитет, односно пренос на 
овластувањата и одговорностите на друго лице, но и одговорност да се 
извршат одредени активности. Менаџерот мора најпрво да ја подели неговата 
работа, да одлучи кој дел од работата ќе го додели на подредените да го 
извршуваат, наместо тоа да го направи самиот и да обезбеди средства за 
контрола на извршување на работата.  
 
 Оттука, јавнo здравствениот менаџмент вклучува два основни концепти: 
авторитет  и одговорност. 

 
o Авторитет. Авторитетот е право на давање на команда или тоа е законско 
уредено право, односно посебни овластувања кои му даваат определени права 
на менаџерот да одлучи, нареди и/или извршува. Тоа е право на менаџерот да 
донесе одлука во определувањето на задачите на подредените и од нив да бара 
извршување на приоритетните работи за остварување на целите на 
здравствената установа. Едноставно кажано, авторитетот е власт, моќ, сила и 
способност кој е даден на една личност, а кој и овозможува да добие согласност 
од подредените во здравствената установа кои таа ги раководи и ги контролира. 
 
o Одговорност. Принципот на одговорност, обврска или должност е еден од 
основните принципи на организирањето, односно менаџментот. Во суштина овој 
принцип означува одговорност што ја има индивидуата за извршената работа. 
Секој во јавно здравствената установа има свои задолженија и извршува 
одредени активности. Прифаќањето на обврска создава и одговорност. 
Одговорноста, всушност, претставува степен на одговорност за активностите во 
сферата на здравствената заштита за кои здравствениот работник, 
здравствената установа или јавно здравствениот систем може да биде повикан 
на административна, професионална, морална и кривична одговорност. Доколку 
од страна на менаџерот не е делегиран авторитетот, личноста не е одговорна за 

                                                 
202 Јовановски Тихомир, Економија за менаџери, Скопје 2008, стр.451 



146 

СОВРЕМЕНИ  ТЕНДЕНЦИИ  НА  ЈАВНОТО  ЗДРАВСТВО    |

лошото извршување. Исто така личноста не може да биде одговорна за оние 
активности кои се надвор од нејзиниот авторитет.  
 

4.8.1 Планирање на јавно здравствен персонал  
 

 Планирањето на јавно здравствен персонал, односно кадровската 
политика, претставува дел од функцијата на јавно здравстевена установа. Тоа 
е, всушност, процес на избор, поставување и образование на квалификуваниот 
персонал за да можат тие да ја спроведат работата на здравствената установа. 
Со оваа политика, јавно здравствените менаџери треба да ги детерминираат 
стручните вештини што се бараат за обезбедување на специфичните јавно 
здравствени услуги и да одлучат кој вид и колкав број персонал се потребни за 
нивно обезбедување. Планирањето на персоналот е континуиран процес, 
односно дополнителна функција која заслужува посебно внимание во една јавно 
здравствена установа и којaшто му помага на менаџерот во донесување на 
квалитетни одлуки. За планирањето на кадри неоходна е анализа на: 
внатрешни фактори, како што се слободните работни места, потребните 
вештини, развој или редукција на одделенија и надворешни фактори како што е 
пазарот на кадри. Планирањето на персоналот се спроведува врз основа на: 
 
 Процес на континуирано поставување на приоритети; 
 Проектирање на идните потреби од здравствени услуги; 
 Изразување на тие потреби во бројки и видови на стручни профили; 
 Визија на начините со кои јавно здравствената установа ќе им излезе во 
пресрет на тие идни потреби и 

 Насоки за алокација и реалокација на човечките ресурси. 
 

 Огромна е потребата од рационално раководење со човечките ресурси 
како и едукација на јавно здравствените работници кои активно учествуваат во 
подобрување на системот на јавното здравство. Оттука, здравствениот 
персонал ги опфаќа: оние кои веќе работат во рамките на здравствените 
служби; потенцијалните здравствени работници, односно оние кои имаат 
капацитет и можност да се вклучат во одделни здравствени дејности, но кои сè 
уште не се во работен однос; идни кадри кои сега се образуваат и се обучуваат 
за работа во здравствените служби. 
 
 Јавно здравствените професионалци во оваа област со своите знаења и 
вештини ги решаваат фундаменталните јавно здравствени прашања, клучни за 
реформите во секој здравствен систем. Користењето на епидемиолошките 
мерки и анализи можат да му обезбедат информации на здравствениот менаџер 
во врска со потребите на специфични стручни кадри и нивно организирање. 
Исто така, тие се неопходни за креирање на идните кадровски потреби, 
засновани на проценка на тековниот морбидитет и факторите на ризик. 
Структурата на морбидитет ги одразува потребите на специфични популациони 
групи за специфични здравствени услуги, што ќе му послужи на здравствениот 
менаџер за организирање и рангирање на специфични програми. Идните 
здравствени менаџери ќе треба да донесуваат одлуки не само врз основа на 
структурата на морбидитет, туку и врз основа на промените во начините на 
плаќање, осигурување и технологија.  
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 Планирањето на здравствениот персонал е процес на проценка на 
квантитетот и видот на знаења, потребни вештини и способности за воведување 
на промени во функционирањето на јавно здравствениот систем на таков начин 
што ќе се очекува да се постигнат саканите промени во здравјето на 
популацијата. Одредувањето на потребата од здравствен персонал мора да 
биде однапред предвидено и целосно насочено кон неопходноста за соодветни 
работни места во јавно здравствената установа и/или институција. Во 
согласност со нејзината деловна стратегија потребно е посебно внимание да се 
обрне на планирањето и правилното ангажирање на човечките ресурси, а со 
нивната мотивираност и задоволство од работењето ќе се обезбедат 
потребните здравствени услуги. Понатаму, доколку се зголемат барањата и 
потребите на пазарот за здравствени услуги, тогаш неопходна е промена на 
стратегијата на јавно здравствената установа, којашто води кон надополнување 
и мобилизирање на човечките ресурси. Затоа, исто така посебно внимание 
треба да се обрне на правилниот распоред на персоналот во јавно 
здравствената установа. Тоа значи доволно и целосно познавање на кадарот, 
познавање на неговите способности, работни навики, знаења, однесувања, 
карактери, умеења и друго. Најважно е да се распоредуваат кадрите во 
согласност со нивните способности, односно вредности, а не според нивните 
полтронства и поддршка на менаџерот. Правилното вреднување на работни 
способности, знаења, посветеност, креативност, инвентивност и творештво, 
води кон поголема мотивираност и развивање на поголемо чувство на 
задоволство од работата. Затоа, потребно е менаџерот да развие ефикасен 
систем за проценка и вреднување на јавно здравствените професионалци, 
заради нивно правилно обучување, наградување и унапредување. Тимската 
работа, изработката на посебни извештаи, изведувањето на интервјуа, 
пополнувањето на прашалници за познавање на соодветна проблематика, 
состојбите и идните погледи, како и многу други активности, ќе му помогнат да 
оформи слика за способностите, слабостите и потенцијалите на здравствените 
работници. 
 
 При планирањето на персонал, една од дилемите е да се направи 
најправилна распределба на персоналот по работни места, но уште потешко е 
доколку се направи неправилна и несоодветна распределба, затоа што 
последиците ќе ги чувствуваат сите, а најмногу оној кој ја вршел распределба. 
Таквата распределба бара одговор на неколку прашања: кој, што, каде, кога и 
како ќе работи и за кои пациенти и кои популациони групи. Сепак, овде ќе 
напоменеме дека распределбата на работното место зависи и од самата волја 
на здрвствениот работник, медицинскиот персонал или лекарот за негово 
континуирано учење и унапредување во професијата.  
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 Јавно здравствениот менаџер кој врши распоред на работните места 
според потребните критериуми или според некои од нив, или не поседува 
одредена менаџерска способност, или пак е еден од наметнатите менаџери  кој 
ја прифатил оваа функција заради исполнување на сопствените желби и 
интереси, немислејќи добро ниту за вработените, ниту за јавно здравствената 
установа, ниту пак за здравјето на индивидуата и општеството203. 
 

4.9 Раководење/насоки 
 

 Во процесот на раководење, јавно здравствените менаџери обезбедуваат 
визија и лидерство насочено кон фокусирање на јавно здравствената установа 
врз клучните јавно здравствени цели. Менаџерите тоа го реализираат преку 
спроведување на одредени активности следејќи го својот пример, потоа со 
познавањето на начинот на работата, професијата, познавањето на 
вработените, односно потчинетите, самите нив, нивните способности, знаења и 
умеења и преку перманентниот контакт со своите службеници како и 
одржувањето на широк надзор над нивните функци. Конечно, сите овие 
меѓусебно поврзани активности на јавно здравствениот менаџер ги вклучуваат 
лидерство, мотивација и комуникација и на тој начин тој одржува високо ниво 
на соработка во јавно здравствената установа со градење на меѓусебна доверба 
и меѓучовечки односи.  
 

4.9.1 Лидерство 
 
 Лидерството се манифестира преку способноста на едно лице без 
принуда да влијае на вработените, за тие да можат на најдобар начин да 
придонесат во остварување на целите на јавно здравствената установа и/или 
институција. За лидер може да смета личност која ги пренесува информациите 
на таков начин со што ќе предизвика останатите да бидат  убедени дека ќе 
постигнат подобри резулатати доколку се однесуваат на начин којшто претходно 
им е укажан. Едноставно кажано, водство значи една личност да влијае на друга 
личност, со извесно влијание на промена на однесувањето. 
 
 Најголем продонес во разбирањето на лидерството дава клиничкиот 
психолог Даглас Мекгрегор. Според него стилот на однесување на менаџерот во 
однос на подредените е врз основа на претпоставките што тој ги има за 
подредените. Тргнувајќи од тие претпоставки менаџерот го организира, 
мотивира и контролира однесувањето на подредените. Оттука, според 
резултатите на истажувањата Мекгрегор изведува две теории, откако претходно 
ќе ги класифицира вработените во две групи. Тоа се Теорија X  и Теорија Y204. 
Според Теоријата X: 

 

                                                 
203 Развојот на персоналот е дел од општата менаџмент политика на човечките ресурси во јавното здравство.  Јавно 
здравствената установа ќе дава квалитетна здравствена заштита доколку кадрите во неа се обучуваат, оспособуваат и 
унапредуваат и доколку таа го следи напредокот во новата технологија. Тоа денес е многу повеќе неопходно, бидејќи 
напредокот е брз, а исто така широк е и спектарот на јавно-здравствените потреби насочени кон зачувување и 
унапредување на здравјето. 
204 Љубомир Дракулевски, Лидерство – основа за ефективен стратегиски менаџмент – Скопје: Економски факултет, 1999, 
стр. 48 
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1. Просечното човечко суштество поседува вродена одбивност спрема 
работата и кога и да може ќе избегнува да работи; 

2. Поради оваа човечка карактеристика, поголем дел од луѓето треба да се 
присилуваат, контролираат, насочуваат, дури и да им се даваат закани во 
смисла на примена на казни за да вложат еднаков напор во остварување на 
организациските цели; 

3. Просечното лице повеќе сака дури да го насочуваат, сака да избегне 
одговорност, има релативно малку амбиции и, над сè, сака сигурност. 
 

 
 Тргнувајќи од ваквото гледање на подредените, менаџерот ќе применува 
поголема контрола, ќе се потпира на економско поттикнување, ќе користи 
правила и постапки во работењето и друго. Како спротивност на претпоставките 
од Теоријата X, се дава Теоријата Y според која: 

 
1. Просечното човечко суштетсво не поседува вродена одбивност спрема 

работата. Во определени услови работата може да биде и извор на 
задоволство; 

2. Надворешната контрола и заканите со казнување не се единствените 
средства со кои може да се натера човекот да вложи напор во остварување 
на целите на организацијата. Луѓето ќе се самонасочуваат и 
самоконтролираат кога ќе работат на остварување на целите на кои се 
посветиле. 

3. Просечното лице, во одредени услови, не само што прифаќа туку и бара 
одговорност; 

4. Меѓу луѓето во голема мера е присутна желбата за исполнување на 
релативно висок степен на имагинација, снаодливост и креативност во 
решавањето на организационите проблеми. 

 
 Според претпоставките на Теоријата Y, менаџерите треба да се обидат  
да им овозможат созревање и развој на подредените преку поттикнување на 
креативност, давање поголема слобода во работењето, намалена надворешна 
контрола за сметка на самоконтролата, мотивирање преку задоволство кое 
доаѓа од самата работа и друго. Интересно е дека и денес лидерството и 
менаџментот се поистоветуваат, но тоа е сосема погрешно. Дури и за лидерски 
функции се сметаат скоро истите оние како и кај менаџментот: планирање, 
организирање, комуникација, раководење, контрола и евалуација. Така, на 
пример, кога еден врвен менаџер го креира планот на установата за иднината, 
некој може да каже дека тој ја води јавно здравствената установа во одреден 
правец. Но, тоа не е лидерство. Кога менаџерот, пак, собира одредени 
податоци, ја планира и организира работата на установата, предлага системи на 
контрола, евалуира и размислува за системот на награди, тогаш тој раководи, 
но нема водство. Само кога тој има директно влијание врз другите вработени, 
тогаш тој е лидер. Донесувањето одлуки од страна на лидерот имаат влијание 
врз односите меѓу вработените кое може да предизвика одредено задоволство 
или незадоволство во процесот на извршување на определена задача. 
Однесувањето на лидерите може да се објасни преку нивното учество во 
донесувањето на одлуки и преку начинот на кој тие одлуки се одразуваат на 
вработените, односно подредените во самата организациона структура. Стилот 
на лидерот, во зависност од начинот на донесување на одлуки може да биде 
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различен и во тој контекст се говори за: автократски лидер, демократски лидер и 
Leissez – fire лидер205.   
 
 Автократскиот лидер ги донесува сите одлуки, а подредените немаат 
никакво влијание врз процесот на нивното донесување. Автократскиот лидер, 
едноставно, на хиерархиски начин и со комуникација надолу, без дискусија, на 
вработениот му наложува задачи на извршување. Со ваквиот начин тој не е 
омилен од страна на вработените. Автократскиот лидер располага со авторитет 
и моќ да ги принуди подредените да ја извршат добиената задача. 
 
 Демократски или партиципативен лидер им дозволува на подредените 
да учествуваат во донесувањето на одлуките, а вработените во установата ги 
третира со достоинство и љубезност. Партиципативниот лидер, откако ќе 
разговара со работникот за задачата и за другите активности поврзани со неа, 
му ја определува работната задача на работникот. Лидерот со ваков стил 
остварува повисоко ниво на задоволство кај подредените. Јавно здравствените 
професионалци кои партиципираат во донесувањето на одлуките даваат помал 
отпор на промените, покажуваат поголема идентификација со организацијата и 
остваруваат поголема ефикасност во работењето.  
 
 Leissez - fire лидерот им дозволува целосна слобода на подредените во 
донесувањето на одлуките и во извршувањето на задачите. Лидер со овој стил 
поретко ги набљудува работниците директно, така што вработените сами ги 
донесуваат одлуките поврзани со работата. 
 
 Неопходно е да се има предвид дека секој менаџер не поседува изразени 
лидерски способности, но исто така и секој лидер не мора да е и добар менаџер. 
Така на пример, некој може да биде успешен менаџер, но да не поседува 
мотивирачки способности како лидерот. Други пак можат да бидат успешни 
лидери, но им недостасуваат менаџерските способности. Денес, со оглед на 
состојбите во здравството и здравствената заштита, најдобро е првиот човек на 
јавно здравствената установа и/или институција да поседува и менаџерски и 
лидерски способности. Секој успешен лидер треба да биде подготвен да 
дејствува во многу посложени услови, да биде проактивни и визионер. Ова може 
да бара и обезбедување на епидемиолошки увид во улогите и одговорностите 
на работа. Сепак, нивната работа е детерминирана од развојот на јавно 
здравствената политика, здравствената економија, општествениот, 
технолошкиот развој и глобализацијата на здравјето. Тие детерминанти му 
даваат нова форма и улога на јавно здравствениот менаџер во управувањето со 
одредена јавно здравствена установа и/или институција. Подобрувањето на 
јавно здравствените услуги ќе зависи од тоа колку лидерот се вклопува во 
тековните услови на работење, коишто се детерминирани од здравствената 
состојбата на популацијата. Од степенот, пристапот и посветеноста во 
разрешување на јавно здравствените проблеми ќе зависи начинот на 
функционирање на здравствената установа, а тоа ќе биде показател за 
успешност на еден лидер со менаџерски способности. „Лидер“ во системот на 
јавното здравство е личност која во континуитет е посветена кон 

                                                 
205 Љубомир Дракулевски, Лидерство – основа за ефективен стратегиски менаџмент – Скопје: Економски факултет, 1999, 
стр. 101 
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создадавање на услови за подобри и поквалитетни јавно здравствени услуги, 
а истовремено да остварува и што е можно повисока стапка на 
рационалност, економичност и профитабилност. 

 

4.9.2 Мотивација 
 
 Имајќи го предвид фактот дека колку е поголем бројот на мотивирани 
јавно здравствени професионалци, толку е поголемо нивното вклучување во 
извршување на задачите коишто им се доверени, а тоа е посебно важно за 
квалитетно исполнување на целите. Бројни теории даваат повеќе приоди за 
мотивирање на луѓето. Содржинските теории се фокусираат врз посебните 
потреби коишто го мотивираат човечкото однесување, како што е потребата за 
оцена. Процесните теории се фокусираат на очекувањата и желбите кои 
индивидуите ги имаат во врска со резултатите врзани за нивната извршена 
работа.  
 
 Раководната функција на јавно здравствениот менаџер, вклучува 
мотивирање на вработените, така што предизвикот тука е да се максимизира 
извршената работа на долг рок преку систем на наградување, којшто води до 
сатисфакција. Од аспект на раководењето, мотивацијата значи дека јавно 
здравствените професионалци ќе бидат целосно посветени на своите знаења, 
вештини и способности во извршувањето на обврските. Од научен аспект, пак, 
мотивацијата е внатрешен импулс којшто може да предизвика едно лице да 
реагира на извесен начин. Односот кон мотивацијата може секојдневно да се 
менува како резултат на менаџерскиот пристап. Таа е средство со кое 
менаџерите можат да ги уредуваат и усогласуваат односите во јавно 
здравствената установа. Но, секогаш постои и алтернативна можност да се 
мотивираат јавно здравствените професионалци - по пат на планска и 
системска работа, којашто ќе влијае на однесување на поединецот, заедно со 
другите фактори, како што се средствата, способноста и работните услови. 
Затоа, најважна задача на добриот менаџмент е да ги мотивира другите. Таа 
задача се состои во способност за комуницирање, давање  примери, создавање 
предизвици, охрабрување, добивање на повратни информации, вклучување на 
другите во работата, делегирање, развој на соработници  и нивна обука, 
известување и праведно наградување. 
 
 Способноста за начинот на извршената работа и вложениот труд се исто 
така поврзани со „фактор на очекување”. Менаџерите се трудат да постигнат 
успех, но доколку веруваат дека нивните способности ќе ги доведат до одреден 
резултат или награда. Затоа, хармонизираните односи, односно можноста 
останатите јавно здравствени професионалци да учествуваат во решавањето на 
проблемите со помош на сопствените идеи и мислења, создаваат колективно 
чувство коешто овозможува подобрување во работењето, до поголема 
мотивација, а истовремено и до остварување на резултатите. Способностите 
коишто ги поседуваат јавно здравствените професионалци за начинот на 
извршување на работите водат и кон нивна мотивација доколку добијат 
одредени материјални награди. Овој пристап е многу важен во едно амбулантно 
и болничко окружување од аспект на одржување на хигиената. На пример, во 
практиката на менаџерот од огромно значење е неговото укажување за 
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одржување на хигиената во операционите сали, односно во целата болница, 
заради постоење на ризици и опасност од резистентни видови на бактерии кои 
можат да причинат болнички инфекции како и објаснувањето на значењето на 
миењето на рацете пред ракување со храна, заради спречување на пренос на 
цревни бактерии врз пациентите. Исто така, укажувањето на потребата од 
правилно ракување со уринарните категории заради превенција на уринарни 
инфекции и внимателно носење на чаршафите низ ходниците на болниците и 
истите да се перат со потопла вода која ќе ги уништи бактериите206.  
 
 Менаџерите треба да ги користат сите мерливи индикатори како алатка за 
да ги убедат и мотивираат здравствените работници дека нивниот труд ќе ги 
води кон подобрување на здравствената состојба на пациентите, но исто така е 
неопходно и пациентите да бидат мотивирани од страна на здравствените 
работници. Мотивацијата  во општи рамки претставува самонасочување, 
амбиции и упорност во однесувањето. Мотивацијата е алатка на лидерот 
преку која создава дополнителна здравствена корист, ја подобрува 
работната атмосфера и придонесува за квалитетни јавно здравствени 
услуги207. 
 
 Од посебна важност е да се истакне значењето на „плановите како 
мотиватор“. Плановите доаѓаат до израз доколку во јавно здравствената 
установа се применува методата  управување со помош на цели (Management 
by Objective или MBO). Оваа метода поаѓа од сознанието дека човекот полесно 
ги прифаќа планските задачи кои не му се наметнати од надредените 
авторитети, туку тој самиот учествувал во нивното обликување и реализирање. 
Затоа, од овој аспект, оперативните менаџери се повикуваат на состаноци на 
главниот менаџмент кога се расправа за целите и задачите за следната година, 
а секој менаџер мора да изврши поединечни разговори со своите вработени 
околу нивните лични цели и задачи во следната година. Со ревизија на 
поединечните цели и задачи и со хармонизирање на целите на одделните 
поедини организациски единици и функции се воспоставуаат единствени цели 
на организацијата. За успех на методата пресудно е сите организациски 
единици и бизнис функциите, потоа сите одговорни поединци, да се препознаат 
во оргнизациските цели како свои лични и поединечни цели. Доколку на секого 
му е јасно дека од остварувањето на неговата поединечна задача зависи 
успехот на целата организација, тогаш најважна задача на менаџментот е 
внимателно да го следи остварувањето на заедничките задачи и квартално да 
известува за постигнатите резултати. Кварталните ревизии на остварените 
резултати се важни во случај кога има отстапување од планираните задачи 
бидејќи тогаш сè уште може да се усвојат нови решенија, кои повеќе ќе 
одговараат на моменталните услови за функционално работење. 
 
 Секако на крајот се поставува прашањето: Како можеме да ги 
мотивираме вработените, односно јавно здравствените професионалци во 
една јавно здравствена установа? Не постои универзален рецепт, кој може да 
биде искористен за мотивација  од индивидуален карактер. Наспроти тоа, 
теориите за мотивација предлагаат идеи за процесот на мотивирање, чија цел е 
постигнувањето на целите на јавно здравствената установа. Во некои од овие 
                                                 
206 Прирачник за менаџмент и лидерство во здравството, Република Македонија, Министерство за здравствто. 
207 Автор 
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теории за мотивација се прават разграничувања во зависност од видот и 
влијанието врз мотивираното дејство. Ние ќе се задржиме на најпознатите 
содржински  теории за мотивација: 
 
 
4.9.2.1Теорија на хиерархијата на потребите според Маслов 
 
 Според познатиот психолог Абрахам Маслов (1908-1970) сите потреби на 
луѓето можат да се класифицираат во пет хиерархиски нивоа на индивидуални 
или групни и тие на некој реален начин треба да бидат задоволени: најнапред 
физиолошките/основните потреби, потребите за сигурност, социјални потреби, 
потреби за признание и потреба за лична реализација. Маслов на преден план 
го става човекот и затоа тој се смета за претставник на хуманистичката 
психологија. Неговата теорија му е позната на секој менаџер и обично се 
претставува како пирамида на потреби.  

 
 Физиолошките потреби се очигледни и лесно препознатливи. Во нив 
спаѓаат: храна, вода, воздух, пијалок, сон, облека, живеалиште, одмор, физичка 
активност, сексуално задоволство, здравје, медицинска помош. За остварување 
на физиолошките потреби потребна е економска и социјална благосостојба: 
минимална плата, регулирано работно време, здрава животна средина, 
хигиенски и санитарни услови, соодветен работен простор. 
 Потребите за сигурност ја вклучуваат потребата од заштита од физичка 
опасност (несреќен случај, криминални дејства), потоа потребата за ред, закон, 
економска сигурност, здравствено и социјално осигурување, безбедност и 
заштита на работното место, дополнително осигурување од ризици, осигурана 
средина. Потребите за сигурност доаѓаат до израз кога во една земја има закани 
со закон, авторитет, криза, неред, војна и други.  
 Социјалните потреби се потребите на личноста да дава и прима љубов, да 
припаѓа и биде прифатена од групата. Тука, пред сè, се мисли на 
пријателството, разбирањето, љубовта, дружењето. Во практиката, можност да 
се реализираат овие потреби се добрата клима на работното место, тимската 
работа, контактите. Овие потреби се најважни доколку се задоволени 
физиолошките потреби и потребите за сигурност. 
 Секоја личност има потреба од самопочитување, односно од високо 
респектирање на самата себе, или самопочитување и за почитување на другите. 
Овде се мисли на потребата да се чувствува важен; способен и ценет; да има 
моќ, статус, власт во општеството; доминација; слава; да добива признание; да 
привлекува внимание. Можноста да се реализира потребата од признание во 
практиката, би значело сопствена канцеларија, автомобил, професионална 
титула, кариера и пофалница. 
 Потребата за лична реализација е потреба за самоостварување, односно 
потреба да се биде она што може да се биде. Всушност, станува збор за 
потреби кои означуваат исполнување на највисоките потенцијали. Тие се 
однесуваат на она што личноста може да направи и тие се разлукуваат од 
индивидуа до индивидуа. Карактеристика на самореализацијата е способност на 
исполнување, независно од тоа дали напорот е мал или голем. Напреден 
научник, врвен спортист, идеална мајка претставуваат израз за 
самореализација. Можноста за примена на личната реализација во практиката е 
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управување со интересни проекти, разнообразни дејности, научно истражувачка 
дејност, квалификација и друго. 

 
 И покрај тоа што редоследот на потребите во различни научни 
истражувања е критикуван, тој предлага различни идеи: Само наградата не е 
доволна за долгорочно мотивирање на вработените. После задоволувањето на 
пониските потреби треба да се земат предвид и повисоките. Ако, на пример, 
човек бил долго време невработен може да биде мотивиран со сигурна 
минимална плата и гарантирано работно место, но еден човек со факултетско 
образовании не може да биде мотивиран во одреден степен со висока плата,  
доколку работата е монотона. Во тој случај би требало да бидат преземени и 
други мерки, како што се поразнообразни дејности, делегирање на 
одговорности, работа во тим и други. 
 
4.9.2.2 Теорија на двата фактори на Херцберг  
 
 Теоријата на двата фактора претставува теорија за мотивација која е 
предложена од Фредерик Херцберг. Во суштината на оваа теорија се 
работните услови кои се од големо значење за вработените. Херцберг, 
потпирајќи се на теоријата на Маслов, направил анкета меѓу вработени при тоа 
давајќи им прашања во какви услови тие би се чувствувале многу добро, 
односно многу лошо. Врз основа на оваа анкета, Херцберг доаѓа до сознание 
дека има фактори кои трајно ги мотивираат вработените (мотиватори) и 
фактори кои не ги мотивираат, односно ги демотивираат (демотиватори), кои 
уште се нарекуваат и фактори на незадоволство. 
 
 Мотиваторите всушност се фактори кои влијаат врз задоволството на 
работата. Во нив  спаѓа сè она што вработените ги прави радосни: самата 
работа, успехот, признавањето, одговорноста и можноста за унапредување 
и кариера. Наспроти нив, пак, факторите на незадоволство ги прават 
вработените нерадосни како што се: хигиенските фактори кои подразбираат  
услови, греење во здравствената установа. Покрај хигиенските фактори во 
фактори на незадоволство спаѓаат и: политиката на јавно здравствената 
установа и менаџментот; техничкиот надзор; платата; меѓуперсоналните 
односи. 
 
 И покрај тоа што теоријата за мотивација е подложна на критики 
(Херцберг го истражувал задоволството, но и влијанието врз продуктивноста), 
таа, сепак, може да најде примена во праксата.  Неочекуваното напуштање на 
работното место на вработените може да биде објаснето со хигиенските 
фактори на Херцберг, на пример, кога еден вработен може да ја напушти 
здравствената установа затоа што не се чувствува добро заради лошата клима 
во неа или пак затоа што гледа дека платата е несоодветна.  
 

4.9.3 Комуникација  
 
 Една од главните карактеристики на јавно здравствениот менаџер е 
комуникацијата: способност за примање и праќање на вербални, пишани и 
непишани пораки и нивно разбирање. Со активна комуникација,  јавно 
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здравствениот менаџер со сигурност би ги решил повеќето од јавно 
здравствените проблеми во системот на здравствена заштита. Комуникацијата е 
двосмерен процес и затоа правилната комуникација подразбира не само 
пренесување на информациите туку и примање и правилно разбирање на 
истите како и враќање на повратен одговор или прашување за појаснување, 
доколку таа не е доволно јасна.  Мотивацијата е еден од главните предуслови за 
хармонично работење во јавно здравствената установа кое е услов за успешно 
изршување на задачите, додека,  пак, подобрувањето на комуникацијата 
доведува до подобрување на мотивацијата, а со тоа подобра и побрза 
реализација на работните задачи. Комуникацијата можеме да ја дефинираме 
како процес на пренесување на информации, од една кон друга личност. 
Всушност, таа е активност која е важна за сите функции на менаџментот.   
 

4.10 Контрола  
 
 Со помош на контролната функција менаџерите определуваат дали 
јавно здравствената установа е ефективна и дали ги постигнала посакуваните 
резултати. Контролирањето како функција на менаџментот е насочено кон 
проверување дали останатите функции на менаџментот се извршуваат во 
согласност со поставените правила и зададените наредби. Со цел контролата 
да биде ефикасна и непристрасна, потребно е истата да функционира како 
самостојна независна единица (здравствен сектор, одделение или служба), под 
раководство на раководител кој директно одговара пред генералниот менаџер 
во здравствената установа и/или институција. Контролата мора да дејствува 
брзо, ефикасно и непристрасно и да укажува на секоја и најмала грешка во јавно 
здравствената установа. Заради нејзината принципиелност и почитување на 
нејзините одлуки мора да постои и систем на санкции.  
 
 Контролната функција на јавно здравствениот менаџер е можеби една од 
најважните  елементи во јавно здравствениот менаџмент. Контролата е 
повторлив процес чијашто основна цел е континуирано прилагодување на 
реалните големини со планираните. Контролата ни овозможува да утврдиме 
дали целокупните активности кои се превземаат се одвиваат според 
прифатениот план, во согласност со  дефинираните цели, поставените 
критериуми и дадените насоки и укажувања. Само тогаш ќе знаеме дали 
спроведувањето на активностите одговараат на  посакуваните резултати кои се 
дефинирани во процесот на планирање. Таа се однесува на мерење на 
остварените резулатати со помош на поставените стандарди. 
Контролирањето се однесува и на идентификација на причините кои довеле до 
отстапување од она што било испланирано во однос на посакуваните 
резулататите, како и преземање на корективна акција (отстранување на 
пречките за извршување на планираното и обновување на ефективно 
координирана акција). Значи, контролата е процес на опсервирање, 
регистрирање и известување за активностите на јавно здравствените програми. 
 
Доколку во една јавно здравствена установа постои добар систем на контрола, 
тоа значи дека тој систем го снабдува јавно здравствениот менаџмент со 
навремени информации за потенцијалните отстапувања од плановите и во 
согласност со тоа ќе овозможи да биде преземена соодветна корективна акција. 
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Крајната цел на функцијата контрола е потврда дека целите на јавно 
здравствената установа се остварени. Контролната функција зависи од 
податоци; затоа се неопходни информациони системи за собирање и 
дисеминација на важните податоци до клучните донесувачи на одлуки. 
Концептот на контролата подразбира мониторинг, процена, повратна врска и 
регулација, а таа имплицира постоење на стандарди, идеали или цели со кои се 
споредува во здравствената установа. 
 

4.10.1 Мониторинг 
 
 Мониторингот претставува функција на континуирано 
надгледување/следење на активностите во текот на нивната примена со цел да 
се провери (контролира) дали се спроведуваат спред планот и на време208.  
Исто така, мониторингот вклучува спецификација на методите за мерење на 
нивото на активност, употребата на ресурсите и резултатите од обезбедените 
услуги според договорени критериуми209.  Значи, се мониторира исходот 
(работните резултати) и внесот (употребените ресурси), но и самиот процес, 
односно за тоа како работата се извршува. Мониторингот во системот на 
здравствената заштита има две посебни функции: 

 
1. Подготовка на критериуми за мерење на индексот на здравјето и околината, 

регистрирање и доставување на информации; 
2. Средување и интерпретација на овие податоци со намера да се откријат 

промените во здравствената состојба на популацијата и неговата околина. 
  
 Мониторонгот е повратен механизам кој е потребен да се соберат 
иформации за одлучувањето. Значи, во центарот на вниманието на 
мониторингот е да се направи работата брзо, на време, односно ефикасно, како 
и преземање на соодветни мерки веднаш по согледувањето на отстапувањето.  
 

4.10.2 Евалуација 
 
 Евалуацијата не се смета како функција на менаџментот, но таа е 
неопходна за согледување на успехот на една јавно здравствена програма. 
Евалуацијата претставува повеќедимензионална постапка и во себе вклучува 
опис, споредба и анализа на индикатори за проценка на вредноста на сè она 
што е направено во јавното здравство, како и донесување на заклучок или 
одлука за истото. Евалуацијата ни овозможува да го согледаме следново: 

 
 Дали се постигнати  поставените цели? 
 Дали нивното извршување било ефективно и ефикасно? 
 Дали ресурсите биле користени економично? 
 Дали е постигнат крајниот резултат? 

 

                                                 
208 Micovic Predrag, Zdravstveni menadzment: menadzment zdravstvenog sistema i zdravstvenih ustanova, Beograd, 2008, str. 
300 
209 WHO 1984, Drummond and Maynard, 1993 
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 Евалуацијата е поформален и посистематски пристап во одредувањето 
на квалитетот на здравјето на популацијата на најобјективен можен начин. 
Евалуација на одредена здравствена програма е дел од процесот на 
раководење на здравствениот развој и може да се смета како детален план на 
она што треба да се направи. При евалуацијата неопходно е да се земат 
предвид адекватноста, релевантноста, прогресот, ефикасноста, ефективноста и 
крајната корист од одредена програма и овозможува преиспитување на 
приоритетите, реалокација на ресурси, како и повторно дефинирање на цели210. 
 
 Во секоја евалуација неопходно е да се познаваат влезните, процесните и 
излезните параметри на системот. Епидемиолошкиот метод применува мерење 
(индикатори) на влезните (средства) параметри на системот, процесот (начинот) 
на нивно искористување и исходот на заштитата (индикатори на морбидитет, 
морталитет или функционален статус на населението). Како мерила во 
одредувањето на квалитетот може да се користат нивото до кое националните 
здравствени цели се постигнати, методите на финансирање на услугите, како и 
ефикасноста на здравствената установа и/или институција. Оттука, во центарот 
на вниманието на евалуацијата е да се направи вистинската работа ефективно 
и да се предложат извесни корекции на програмата и редефинирање на целите.  
 
 Мониторингот и евалуацијата се две активности кои заедно се 
спроведуваат и дополнуваат. Тие имаат свои разлики и сличности. Всушност, 
тие претставуваат повратни механизми конструирани со цел да се добијат 
релевантни информации за да се донесат одлуки во процесот на раководење211.  
 

4.10.3 Надзор 
 
 Надзорот е волшебна алатка на лидерот и затоа може да се разгледува и 
како дел од лидерството, земајќи го  предвид процесот на раководење кога една 
личност врши директен надзор над стручната работа на здравствените 
работници задолжени да извршуваат одредена задача. Надзорот се спроведува 
за да овозможи унапредување и подобрување на квалитетот на стручната 
работа, условите и начинот на укажување на здравствената заштита во 
здравствената установа како и надзор во водењето на медицинската 
документација и друга евиденција.  И на тој начин со надзорот се откриваат 
пропустите и недостатоците; се делегираат инструкции; се подобрува 
кординацијата на работата, се подобруваат внатрешните персонални односи и 
се придонесува за квалитетна здравствена заштита212. 
 

Според ова, надзорот може да се подели на внатрешен и надворешен.  
Внатрешниот надзор треба да биде континуаран процес, но во некои случаи 
                                                 
210 Micovic Predrag, Zdravstveni menadzment: menadzment zdravstvenog sistema i zdravstvenih ustanova, Beograd, 2008, str. 
229 
211 Со прифаќањето на стратегијата „Здравје за сите до 2000 година“ беше  одлучено да се извршува и мониторинг и 
евалуација во спороведувањето на стратегијата.  
212 Како пример може да ни послужи болничката инфекција која се јавува во болничка установа, на пример инфекција 
која не била присутна во времето на приемот на пациентот во болница, дури ниту во фаза на инкубација, а се јавила во 
текот на престојот на пациентот во болницата или во некоја друга здравствена установа. Терминот се однесува и на 
болести кои се стекнати за време на болничкиот престој, а се манифестираат по отпуштањето од болница. Исто така, ги 
вклучува и болестите кои се јавуваат меѓу болничкиот персонал. Во тој случај надзорот над болничките инфекции ќе 
вклучи надзор во целата болница за вкупната застапеност на инфекцијата, студија на застапеност во определен 
временски период, надзор во специфични оддели. 
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може да се извршува повремено или во определен временси период. Тој се 
спроведува од страна на раководителот на здравствената установа. 
Надворешниот надзор се извршува од страна на лица кои не припаѓаат на 
здравствената установа. Овој надзор над стручната работа го вршат владини 
тела, преку комисии од редот на истакнати научни, здравствени и стручни 
професионалци. Покрај тоа што надзорот е многу близок во однос на 
операционализацијата на мониторингот и контролирањето во јавно 
здравствените установи и/или институции, но при неговото спроведување можат 
да се издвојата следниве активности: 
 
 Опсервација на состојбите за различни активности во јавно здравствената 
установа и начин  на примена во однос на организација, услови, кадар, 
опрема, функции и друго; 

 Интервјуа и разговори со јавно здравствените професоналци во установата 
во врска со поставените прашања во здравственото планирање; 

 Систематско прибирање и анализа на значајни податоци и информации во 
определениот временски период и идентификација на  одредени 
здравствени проблеми; 

 Подготовка на извештаи за спроведениот надзор. 
 
 Разбирливо е дека надзорот станува оперативна алатка преку која јавно 
здравствениот менаџер делегира дел од контролната фукција на лекарите, 
здравствените работиници,  медицинските сестри, како и епидемиолози кои се 
дел во овие активности. Секогаш треба да се има предвид дека надзорот не е 
само следење, контрола, индентификација, туку и утвдување на пропустите и 
недостатоците во текот на работењето. Целта на секој надзор не е само 
преземање казнени мерки, туку да се направи сè што е можно за побрзо 
отстранување на тие недостатоци и пропусти.  
 

4.11 Координација 
 
 Координацијата претставува важна функција на менаџментот без која 
здравствената установа и програмите како и здравствениот систем, не би 
можеле успешно да функционираат. Координацијата е степен до кој секоја од 
различните меѓузависни делови на системот се во согласност со барањата на 
другите делови и целокупниот систем. Секако дека  во секоја здравствената 
установа и/или институција, здравствените работници и медицинскиот персонал 
мораат да извршуваат разни задачи и активности и повеќе од неопходно е 
нивна добра кординираност. Само на тој начин можат да се поврзат и усогласат 
целокупните активности во јавно здравствената установа. Така,  активностите на 
едно одделение ќе се усогласат со активностите на друго оделение, 
хармонизирајќи ги сите активности со целокупните цели на јавно здравствената 
установа и/или институција. Сето ова може да се постигне единствено со 
константна циркулација на информациите и со редовни состаноци на 
раководството. Јавно здравствениот менаџер треба добро да знае дека 
информираноста, контактите, отвореноста, реалноста, меѓусебната доверба и 
многу на нив слични елементи се основните фактори за успешно работење на 
здравствената установа. Отука, координацијата во јавно здравствените системи 
е од особена важност и таа мора да се спроведува поради постоењето на голем 
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број јавно здравствени установи кои се задолжени за давање на здравствена 
заштита и фактори кои влијаат на здравјето. 
 
 Денес, во современото јавното здравство, менаџерите се среќаваат со 
многу комплексни прашања и проблеми за кои е неопходно синхронизирање на 
активностите на група луѓе. Јавно здравствените установи и/или институции го 
зголемуваат својот обем на работата, воведуваат поголема специјализација, 
воведуваат нови методи и технологија, дејствуваат во сложено екстерно 
окружување со изразена владина здравствена политика. Со подобрување на 
координацијата се унапредува соработката внатре во јавно здравствената 
установа, програма, тимови како и соработката на сите здравствени установи и 
други чинители кои пружаат здравствена заштита и влијаат на здравјето на 
населението. Планирањето се смета како еден од можните начини за 
подобрување на координацијата. Постојат планови и формулирани активности 
кои ќе се спроведуваат во рамките на тој план и кои даваат можност секоја 
установа да истражува и да го дознае обемот на работа и интенцијата на 
другите јавно здравствени установи, односно да ја унапреди меѓусебната 
соработка213.  
 
 Координацијата може да биде негативна и позитивна. При негативната 
координација јавно здравствената установа ги донесува своите планови пред да 
ги достави на другите здравствени установи на разгледување, или пак тоа ќе го 
направи доцна или без да ги прифати нивните сугестии и забелешки. При 
позитивната координација јавно здравствените установи чиишто планови 
можат да имаат меѓусебно влијание, ги испитуваат опциите заедно со другите со 
цел да се постигне заеднички заклучок. 
 
 Јавно здравствените установи кои се во значителен број се во 
интерактивна спрега за да им служат на општествата или на одредена група на 
популација. Треба да се обрне внимание и на меѓусебната зависност на јавно 
здравствените установи, односно една во однос на друга, за подобро 
искористување на средствата и урамнотежен број услуги за индивидуата и 
општеството. Распределбата на средства треба да ги поттикнува управувањето 
и планирањето во насока на подобрување на оваа соработка. Ефикасното 
искористување на средствата се однесува на извршување најсоодветна услуга 
за потребите на одреден пациент. Секоја установа може одделно да ја 
извршува својата функција во општеството, но оптималниот успех лежи во 
нивните заеднички напори. Постои функционална зависност на сите елементи 
на системот на здравствена заштита. Поврзаноста и рамнотежата на услугите 
што ќе ги задоволат потребите на идивидуата и општеството, а тоа води кон 
ефикасно искористување на средствата214. 
   
 
 

                                                 
213 Micovic Predrag, Zdravstveni menadzment: menadzment zdravstvenog sistema i zdravstvenih ustanova, Beograd, 2008, str. 
301 
214 Раздвоеноста меѓу јавно здравствените установи и финансирањето на услугите создава бариери во обезбедувањето 
соодветна заштита како за заедницата, така и за поединецот. За иднината на здравствената установа во системот на 
здравствена заштита важен аспект ќе биде меѓусебната зависност на услугите.  
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4.12 Квалитет на здравствена заштита 
 
 Квалитетот на здравствена заштита е степен до кој јавно 
здравствените услуги за индивидуата и оштеството ја зголемуваат веројатноста 
да се дојде до посакуваните здравствени резултати. Тоа е ниво на изведување 
на успешноста што ја карактеризира дадената здравствената заштита215. 
 
Вие веќе добро знаете дека за достигнување на квалитетна здравствена 
заштита потребно е да се располага со здравствени ресурси и средства за 
добро функционирање на јавно здравствениот систем. Овие ресурси во рамките 
на институционалните и менаџерските активности ја формираат здравствената 
инфраструктура. Важен фактор за споредување на јавно здравствените системи 
е квалитетот на здравствените ресурси. Од една страна, квалитетот на 
здравствените ресурси е често дефиниран со стандарди, нормативи, а во многу 
случаи и со закон. Од друга страна, професионалната квалификација на 
медицинскиот персонал, докторите и медицинските сестри е дефинирана со 
стандарди, објекти и опрема кои се употребуваат за здравствени и медицински 
цели, тие мора да задоволуваат строго пропишани нормативи, мора да се 
задоволени прописите и за сите придружни чинители како што е квалитетот на 
водата, стерилноста на медицинските помагала, нивото на воздушното 
загадување од индустриските објекти и моторните возила од околните 
сообраќајници, времетраењето на задржување на пожарот од страна на 
огноотпорните прегради и сл.216.  
 
 Квалитетот означува добра здравствена заштита како „комбинација на 
дијагностични и терапевтски услуги кои можат пациентот да го доведат до 
оптимално ниво на здравје“217.  Секоја јавно здравствена установа ќе ги исполни 
очекувањата на корисниците и ќе им излезе во пресрет така што таа ќе биде 
ефтина и сигурна без непотребни услуги и процедури, како и да биде ефективна 
во поставувањето на дијагнози и третмани. Менаџментот треба да биде 
катализатор во процесот на перманентно подобрување на квалитетот кој е дел 
од вредноста создадена од страна на сите вработени во јавно здравствениот 
систем. 
 
 Кон крајот на 20 и почетокот на 21 век се среќаваме со нов, поинаков 
пристап во развојот на менаџментот во пазарните економии. Тој пристап се 
нарекува пристап кон подобар квалитет, односно пристап наречен револуција на 
квалитетот. Врз основа на таквиот пристап дефинирани се и нови пристапи во 
управувањето како што се: Целосен квалитет на менаџмент (TQM); 
Одржување/осигурување на квалитетот (QA); Континуирано подобрување на 
кавалитетот (CQI). 
 
 

                                                 
215 Исто така, квалитетот на здравствената заштита може да се дефинира како „ниво до кое, во рамките на економската 
ситуација, дадената здравствена заштита постигнува најдобри можни резултати во решавањето, односно 
балансирањето на разликите и користа“ (World Health Organization, Kopenhagen, 1993). 
216 WHO 1993 d, Basch, 1990 
217 World Health Organization, 1983 
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4.12.1 Целосен кавалитет на менаџмент (TQM) 
 

 Целосен кавалитет на менаџмент е начин на раководење на процес или 
услуги, каде сите вработени имаат чувство на вклученост во процесот на 
обезбедување на подобар квалитет на здравствените услуги и каде задоволниот 
пациент е мерка за квалитетот на извршената работа. Главната карактеристика 
на TQM во системот на здравствена заштита е дека тој го поставува системот, 
односно институцијата, да биде негов основен дел за анализа и дека го 
нагласува подобрувањето на квалитетот со фокусирање кон превенцијата,  не 
со корегирање на лошиот квалитет, потоа со фокусирање на услугите на 
корисници за здравствена заштита, во системот и неговите процеси и во 
организациската култура. На таков начин и квалитетот и продуктивноста се 
зголемуваат, додека, пак ,трошоците се намалуваат. 
  
 Менаџментот на целосен квалитет е нова парадигма на здравствените 
установи и/или институции ориентиран кон корисниците на здравствени услуги 
со цел да се задоволат нивните потреби. Овој вид менаџмент се смета дека 
одговара на сегашниот нов начин на размислување на менаџментот во јавното 
здравство, односно како сеопфатен пристап во правец на континуирано 
подобрување и зголемување на квалитетот во работењето и на квалитетот на 
здравствени услуги. Според тоа, основни карактеристики на менаџментот на 
вкупниот квалитет се: квалитетот да има приоритет, подобрување на 
способноста и вештините на менаџерите, но и на вработените во јавно 
здравствениот сектор. Во центарот218 на вниманието на целосниот квалитет на 
менаџмент се: корисникот, односно степенот на неговото задоволство, и 
процесот на работа во постигнување на резултати. Оттука, можеме да ја 
прикажеме рамката на TQM219: 

 
1. Квалитетот наметнува намалување на трошоците со подобрување на 

квалитетот; 
2. Квалитетот го диктира менаџментот; 
3. Приоритет има превенцијата пред инспекцијата; 
4. Инспекцијата е задоцнета реакција – работникот може навреме да алармира 

за квалитетот и недостатоците; 
5. Стравот води кон катастрофа; 
6. Поттикнување на чувство на безбедност на работниците на нивното работно 

место; 
7. Помалку дуплирање на работата и отпадот; 
8. Поттикнување и зголемување на барањата за квалитет на услугите и не се 

допуштаат грешки; 
9. Работење со добавувачи за подобрување на квалитетот, продуктивноста и 

намалување на трошоците; 
10. Добивање на податоци врз база на анализа на факти и вклучување на 

експертиза; 

                                                 
218 Micovic Predrag, Zdravstveni menadzment: menadzment zdravstvenog sistema i zdravstvenih ustanova, Beograd, 2008, str. 
203 
219 Адаптирано според Tulchinsky TH, Varivikova EA. The New Public Health. Academic Press: San Diego, CA, 2000, p.707 
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11. Профитот го чинат лојалните корисници - водењето на јавно здравствената 
установа само врз основа на профите е како возење со гледање само во 
ретровизорот. 

 
 Значи, Целосен кавалитет на менаџмент е принцип на работа кој 
означува подобрување на ефективноста, ефикасноста и соодветно однесување 
на потребите и барањата на потрошувачите, односно на корисниците на 
здравствени услуги, а кои всушност се и негови основни карактеристики. Како 
основни принципи на TQM може да ги издвоиме следниве: квалитететот 
(создава корисници на услуги, синоним на успех и почитување на стандарди); 
корисниците на услуги (центар на внимание), вклученоста и активноста на 
менаџментот (треба да биде присутен на сите нивоа на менаџмент), учество и 
ангажман на сите здравствени работнци вработени во установата (да бидат 
вклучени во формулирање на цели и заеднички да учествуваат во 
донесувањето на одлуките), тимска работа (основа на квалитет), обука (само со 
стручен кадар може да се унапреди квалитетот на здравствена заштита) и 
култура (систем на вредности вклучувајќи начин на однесување, верување, 
давање на приоритет и остварување на квалитет).   
 

4.12.2 Одржување на квалитетот (QA) 
 
 Одржување на квалитетот е еден формален модел кој се применува од 
страна на давателите на услуги и корисниците на јавно здравствени услуги кои 
плаќаат за пружената услуга со цел да се осигура позитивен резултат во корист 
на пациентите. Вклучувајќи ги процедурите и активностите за заштитата или 
подобрувањето на квалитетот на заштита по пат на процена и преземање на 
акција за де се реши еден проблем како и корективна интервенција. 
Осигурувањето на квалитетот мора де се спроведува со помош на разни 
техники како што се акредитацијата, сертификацијата, лиценцата, медицинскиот 
надзор, техничките препораки и стандардите. 
 

4.12.3 Континуирано продолжување на кавалитетот (CQI) 
 

 Тоа е еден континуиран процес кој се употребува од страна на 
здравствената установа и/или институција за да се идентификуваат проблемите 
во нивната пружена здравствена заштита, за да се тестираат можните решенија 
поврзани со тие проблеми и да се следат решенијата за подобрување. Овој 
процес овозможува секоја здравствена установа да го подобри својот 
квалитетот преку обука на персоналот да работи во тимови и да го вреднува 
сопственото работење. Во овој случај вработените кои се на различни 
раководни и професионални позиции  работат заедно поврзани во мрежна 
организација, наспроти традиционалната хиерархиска организација. 
Континуираното подобрување на квалитет подразбира мултидисциплинарен 
приод кој е во постојана потрага по најдобиот начин за функционирање на јавно 
здравствената установа во поддршка на здравствените програми и активности 
на сите нивоа на здравствената заштита (примарна, секундарна, терцијарна), во 
насока со цел на задоволување на потребите на пациентот и подобрување на 
неговото задоволство. Во овој процес најголемо внимание се посветува на 
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задоволството на корисниците на јавно здравствените услуги и тоа со 
долготрајни подобрувања на работните процеси од производството на здравје 
до реализирање на здравствен резултат. Притоа се настојува да се отстранат 
сите непотребни процеси кои предизвикуваат трошоци, а не придонесуваат за 
зголемување на квалитетот на здравствената заштита. Затоа, подобрувањето 
на квалитетот треба да доведе до подобрување на квалитетот на здравствената 
заштита. 

 

4.13 Заклучок 
 

 Во ова поглавје вие научивте за потребата и улогата на јавно 
здравствениот менаџмент. Имено, јавно здравствениот менаџмент се гледа 
пред сè во широките познавања во наведената проблематика. Примената на 
новите научни достигнувања и технологии, знаењето и искуството, како и 
правните и етичките стандарди во секој јавно здравствен систем се значајни за 
квалитетот на здравствената заштита. Со нивната правилна примена може 
значително да се унапреди квалитетот на работењето во системот на 
здравстената заштита. Затоа секоја земја треба да обезбеди ефикасно и 
квалитено образование на кадри од областа на јавно здравствениот менаџмент, 
чијашто стручност, управувачки вештини и компетенции ќе одговараат на 
потребите за развој на јавно здравствениот систем. 

 
 

Клучни поими 
 
 Јавно здравствен менаџмент 
 Ниво на менаџмент 
 Улога на менаџментот 
 Активности на менаџментот 
 Технички способности 
 Човечки способности 
 Концепциски способности 
 Функции на менаџментот 
 Планирање 
 Стратешко планирање 
 Организација  
 Планирање на кадри 
 Раководење 
 Лидерство 
 Мотивација 
 Комуникација 
 Контрола 
 Мониторинг 
 Евалуација 
 Надзор 
 Координирање 
 Квалитет на здравствена заштита 
 Целосен квалитет на менаџмент 
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 Одржување на квалитетот 
 Континуирано продолжување на квалитетот 

 
Дали знаете да одговорите на следниве прашања? 
 
1. Дефинирајте го јавно здравствениот менаџмент! 
2. Која е улогата на менаџментот? 
3. Зошто е потребен јавно здравствениот менаџмент? 
4. Објаснете ги нивоата на менаџмент! 
5. Кои се способностите на јавно здравствените менаџери? 
6. Кои се активностите на јавно здравствениот менаџмент? 
7. Набројте ги функциите на менаџментот! 
8. Објаснете ја функцијата планирање! 
9. Што подразбирате под стратешко планирање? 
10. Објаснете ја функцијата организација! 
11. Што подразбирате под планирање на кадри? 
12. Објаснете ја функцијата раководење! 
13. Што подразбирате под лидерство? 
14. Што подразбирате под мотивација? 
15. Што подразбирате под комуникација? 
16. Објаснете ја функцијата контрола! 
17. Што подразбирате под мониторинг? 
18. Што подразбирате под евалуација? 
19. Што подразбирате под надзор? 
20. Објаснете ја функцијата координирање! 
21. Објаснете што подразбирате под квалитетна здравствена заштита! 
22. Што подразбирате под целосен кавалитет на менаџмент? 
23. Што подразбирате под одржување на квалитетот? 
24. Што подразбирате под континуирано продолжување на квалитетот? 
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5.1 Вовед 
 
 Собирањето и толкувањето на информациите и нивното дистрибуирање е 
од исклучителна важност за јавно здравствениот систем. Информацијата е 
потребна на здравствениот менаџмент за поставување на цели, развој на 
здравствени програми и управување со средствата. Секоја здравствена 
информација ја следи работата на јавно здравствениот систем. Ова 
истовремено подразбира и следење на составните делови, како што се 
објектите (болнички згради), персоналот (медицински кадар), услугите, 
стратегиите (еднаквост), финансиите, организацијата, администрацијата, 
регулативата, обезбедувањето квалитет и унапредувањето на здравје. Сите 
овие составни делови интерактивно го поврзуваат јавно здравствениот систем 
како една целина. Интеракцијата е возможна само преку информација и 
комуникациска технологија. Затоа, секоја држава треба да овозможи 
здравствените информации да се диструбуираат до сите заинтересирани 
страни, а за нивна анализа и дискусија, исто така, треба да бидат достапни до 
медиумите, јавноста и медицинската професија. 
 

Здравствено информациските системи претставуваат едни од 
основните елементи во современиот јавно здравствен систем.  Бидејќи во 
послената деценија трошоцита на здравствена заштита енормно се зголемени 
се јави потреба за зголемена продуктивност и квалитет на здравствените услуги 
на сите нивоа на системот. Секој систем бара исполнување на одредени 
критериуми за веродостојност, со цел да ги одржува стандардите и да им 
обезбеди на корисниците на услуги квалитетна здравствена заштита. 

 
 
 

Здравствено информациски 
системи

Г Л А В А5
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5.2 Што е здравствена информација? 
 

Информациите имаат директен придонес во растот и развојот на секоја 
земја. Сите развиени земји ги третираат информациите и знаењето како 
примарни развојни фактори. Општиот интерес за информациите се изразува 
преку нивната континуирана употреба во рамките на една научна област, 
конкретно во нашиот случај во здравството и здравствената заштита. Особено 
јавно здравствениот систем се бори за точни, квалитетни, комплетни, 
навремени и корисни информации. Здравствените информации со вакви 
карактеристики ја намалуваат неизвесноста и придонесуваат за нивна употреба 
во здравствениот сектор при изработка на определена јавно здравствена 
програма или пак за изработка на национална здравствена стратегија.   
 

Информациите најчесто ги вклучуваат новоста, корисноста и 
релевантноста. Доколку некој ви каже дека економските науки не се исти со 
медицинските науки, вие нема да примите информација, туку сознание за 
апсурдноста на исказот. Но, доколку некој ви каже за правците на развојот на 
економијата и нејзината примена во здравјето и здравствената заштита, тогаш 
вие ќе примите информација бидејќи исказот содржи новост. 
 

Имено, доколку информациите ја зголемуваат неизвесноста, тогаш за тие 
информации велиме дека се лоши, некорисни и можат само да му наштетат на 
јавно здравствениот систем. На пример, доколку информациите се однесуваат 
на одреден пациент, и доколку истите се неточни и некомплетни можат да му 
наштетат во подобрување на неговата здравствена состојба. Но, исто така, 
информациите можат да бидат точни и комплетни, но не и навремени, така што 
повторно нема да ја имаат очекуваната вредност, во нашиот случај за 
корисникот на јавно здравствените услуги.  
 

Познато ни е дека информациите се идентификуваат со знаење во 
процесот на собирање, обработка и нивно искористување. Знаењето ја 
претставува комбинацијата на податоците и информациите. Во врска со ова, 
важна е разликата помеѓу информациите и податоците. Од друга страна, 
корисноста е поврзана со одредена промена, задача, цел и друго. 
Информацијата е релевантна само тогаш кога му носи знаење на корисникот за 
да може да го промени неговото однесување, став, мислење и да реши некоја 
задача или определен проблем. 
 

Најважна карактеристика на знаењето е дека треба да се искористи во 
текот на работниот процес и одлучувањето.  Но, покрај тоа, доколку не се 
промени знаењето на индивидуата што ја примил информацијата, тогаш таа си 
останува на ниво на податок. Тоа значи дека податокот станува информација 
доколку го зголемува знаењето. Степенот на знаење може да се мери со 
количеството и квалитетот на собраните информации. Во конкретниот случај, 
процесот на собирање на информации претпоставува размена на 
информациите која треба да понуди подобар начин на лекарите за лекување на 
нивните пациенти.  
 



167 

|   КРУМЕ  НИКОЛОСКИ ЕКОНОМСКИ  ФАКУЛТЕТ 

5.3 Улога и значење на здравствените информации 
 

Информациите и знаењето претставуваат основа на веродостојност, 
што ја наметнува констатацијата дека менаџментот и јавно здравствените 
професионалци се одговорни за резултатите, а исто така се задолжени за 
континуирано известување за својата работа, активностите и постигнувањата. 
Секој систем бара исполнување на одредени норими и критериуми за 
веродостојност, со цел  да им обезбеди на корисниците квалитетни здравствени 
информации. Затоа информациите играат централна улога во способноста на 
јавно здравствениот систем да врши испорака на ефективна здравствена 
заштита и да обезбеди здрава популација. Иинформациите можат да бидат 
асиметрични и симетрични. И покрај различноста во нивното истражување, 
информациите претставуваат универзална категорија којашто е неразделно 
поврзана со управувањето, особено во процесот на донесување на одлуки. 
Имено, за да се донесе некоја одлука, во определен здравствен сектор, 
неопходни се здравствени информации, коишто, пак, истите може да ги 
обезбеди еден здравствено информациски систем. Во овој процес ниту една 
јавно здравствена установа и/или институција не може да опстане без 
организиран систем на информации.  
 

Вие добро знаете дека сите одлуки се донесуваат врз основа на 
информации и одлуките се насочени кон преземање на конкретна акција. 
Информацијата се прима заради некоја цел, односно таа е основа за 
донесување на одлуки која е во функција на дадена цел. Донесувањето на 
одлуката и целта се одредени во време. Доколку информацијата се прима во 
време на случување на некој настан т.е. во време на донесување на одлука, таа 
има константна, реална вредност, бидејќи овозможува реализација на 
здравствената цел во тоа време. Доколку информацијата се прими порано, пред 
да се случи настанот, и пред да се донесе одлука, таа има максимална 
вредност. Додека информацијата се прими подоцна, по случувањето на 
настанот, и по донесувањето на одлуката, таа има минимална вредност, 
односно нема практична вредност. Затоа, здравствените информации треба да 
бидат и основа за формулирање на целите на јавно здравствената политика, 
дефинирани за одредена територија во одреден временски период.  

 
 

5.4 Класификација на здравствените информации 
 

Кога станува збор за здравствените информации, треба да знаете дека 
истите настануваат од контактот лекар-пациент, но можат да настанат и од 
друго место, како што органите на власта се задолжени за јавното здравје и 
здравствената заштита. На секое ниво на здравствена заштита информаците 
коишто се предходно обработени треба да бидат уредно регистрирани. Во овој 
процес, здравствените информации најчесто се класифицираат според 
содржината, значењето и местото на настанување, и тоа на: примарни или 
основни;  секундарни или оперативни и стручни или научни.  
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 Примарните здравствени информации се создаваат со директен контакт на 
пациентите со лекарите, медицинските сестри и другите јавно здравствени 
професионалци и се резултат на секојдневната работа во системот на 
здравствената заштита. По својата содржина, тие се детални, често пати можат 
да бидат непрецизни, непотполни и слабо структурирани.  
 Секундарни здравствени информации се создаваат од примарните, но на 
стандардизиран начин, со којшто се овозможува споредба на информациите 
настанати од различни извори.  
 Стручните и научните здравствени информации се создаваат од 
примарните и од секундарните постапки на истражување, а претставуваат 
основа за развој на јавно здравствената наука и практика. Да се создаде 
информација, од било кој вид, вклучува операција на обработка на податоци, 
дефинирање алгоритам и избор на некој од методите на обработка на 
податоци. Во системот на здравствената заштита, податокот претставува: 

 
1. Поединечно набљудување (на пример, број на еритроцити на одреден 

испитаник во одредено време) или 
2. Збир од поединечни набљудувања (на пример, мерење на истиот параметар 

кај испитаниците во различно време; телесна температура во текот на три 
дена; или мерење на различни параметри во исто време-телесна маса, 
шеќер во крвта и друго; или комбинација од претходните два).  

 
Како што кажавме предходно, на секое ниво на здравствена заштита, 
информаците што се собираат се или треба да бидат детални, но многу често 
може да се случи тие да бидат и непрецизни, додека пак контактот лице во лице 
овозможува собирање на доволно информации за обработка. Токму поради 
оваа причина, постои потреба за стандардизација на рокот и извештаите, за да 
може податоците полесно да се групираат, анализираат и споредуваат. Потоа, 
овие информации се филтрираат, групираат и стандардизираат на ниво на јавно 
здравствена установа и/или институција во која настанале. Како се движат 
информациите на повисоко ниво, односно од регионално  на национално ниво 
се бараат помалку детални податоци во споредба со оние што настануват од 
индивидуалните контакти со пациентите.  

 
 

5.5 Потреба од современа информациска и 
комуникациска технологија 
 

Со ширењето на новите и современите информациски технологии 
започна развојот на информационото општество  во  многу области, пособено 
во јавно здравствен систем. Современата информациска и комуникациска 
технологија им овозможува на одделенијата во јавно здравствена установа 
и/или институција да комуницираат меѓусебно, на еден побрз начин и подобро 
да ги завршуваат своите обврски без поголема помош од другите. Во овој 
контекст, потребни се системи коишто се едноставни за употреба, како и брзи 
системи за чија примена корисниците треба да бидат добро обучени при 
користење и примената на информациската и комуникациската технологија. Од 
овој аспект, гледано долгорочно, може да дојде до промена на парадигмата, 
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односно индивидуата и општеството да се информираат повеќе и сè повеќе да 
користат средства за превенција, а со сето тоа би се намалил бројот на 
заболените луѓе. Имено, ваквите технологии преку регионалните мрежи 
овозможуваат луѓето да добиваат здравствени информации во нивните домови. 
Но, за ваквата релизација, неопходно е јавно здравствените професионалци, 
како и корисниците на здравствени услуги да имаат пристап до квалитетни  
здравствени информациски системи со пристап до Интернет. Во врска со 
информациската и комуникациската инфраструктурата и човечките ресурси во 
рамките на локалната и јавно здравствена администрацијата во  системот на 
здравствена заштита треба да се реализира со користење на соодветна 
терминологија којашто содржи низа процедури и збир на здравствени 
индикатори за проценка на основните критериуми за квалитет и ниво на 
употреба на  информациската комуникациска технологија.  
 

За таа цел потребно е користење на соодветна методологија која ќе 
овозможи да се создадат услови за подобрување на информациската 
комуникациска технологија и нејзино осовременување во процесот на работење 
на јавно здравствената администрација и давање квалитетни јавно здравствени 
услуги. Овие методи ги опфаќаат квантитативните и квалитативните мерки за 
понатамошно подобрување на информациската комуникациска технологија. 
Лесно може да констатираме дека информациско општество е такво 
општество во кое создавањето, обработката, распределбата и користењето на 
здравствените информации станува доминантна економска, здравствена, 
културна, правна, етичка и социјална активност. Но, многу е тешко да се 
замисли истражување во било која област, а без да се употреби компјутерот и 
глобалната мрежа (Интернет), каде што можат да се најдат многубројни 
проверени здравствени информации коишто можат да ни помогнат да дојдеме 
до остварување на одредени резултати220.  
 

Се создаваат и се развиваат глобални мрежи кои меѓусебно се 
поврзуваат. Здравјето на целото човештво е поврзано со создавање на 
глобално вмрежено општество Затоа, Интернетот и другите телекомуникациони 
мрежи ја претставуваат реалноста на „глобалното здравје“. Глобалното здравје 
станува зависно од информациите221. 
 

По својата природа, организационата структура на јавното здравство е 
дистрибуирана  со оглед на тоа што таа претставува географски спектар на 
јавно здравствени установи и/или институции коишто се ноаѓаат на различно 
ниво: од општи болници па сè до индивидуално избрани општи лекари. Затоа, 
првата и најголема задача на еден здравствен информациски систем е 
дефинирање на стандарди што ќе овозможат мрежно поврзување на разни 
хетерогени апликации, односно тие да се однесуваат како интегриран систем, 
покрај тоа што се развиени во различно време од различни производители и со 

                                                 
220 Современата информациска комуникациска технологија, како што се компјутерите и Интернетот имаат 
предности во однос на класичното комуницирање. Ова истовремено значи и приспособување на 
здравствено информациските системи кон глобалните технолошки решенија. Затоа, при изградба на 
современ здравствен информациски систем треба да се води грижа за вмрежувањето и технологиите кои 
го поддржуваат истиот. 
221 За да се постигне глобално здравје, неопходно е ангажирање на меѓународни здравствени организации 
во процесот на поттикнување на јавно здравствени активности во постигнување на глобалните цели како 
што е промовирање на програмата „Здравје за сите“. 
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различни технологии. Во овој процес, работењето и функционирањето на 
различни структури се карактеризира со висок степен на различна 
организациска, логистичка и болничка перспектива. И покрај тоа што секоја  
јавно здравствена установа и/или институција е автономен орган којшто 
обезбедува определени видови на јавно здравствени услуги, сепак, таа се наоѓа 
во меѓусебна зависност со друга/и јавно здравствени установи и има потреба од 
активна соработка со истите за да обезбедат ефикасна и ефективна 
здравствена заштитата222. 
 

5.6 Што е здравствено информациски систем? 
 

Собирањето и обработката на податоците бара планирање и обука.  
Додека големите бази на податоци се некорисни, добро структурираните и 
широко достапни информациски системи, насочени кон виталните настани во 
јавно здравствениот процес, може да ја подобрат флексибилноста и 
релевантноста во планирањето на јавно здравствените услуги, а со тоа да 
овозможат и зајакнување на здравствено информациските системи.  
 

Кога станува збор за дефинирање на здравствено информацискиот 
систем, Светската здравствена организација го одредува како дел од општиот 
систем и подразбира механизам за собирање, обработка, анализа и прием на 
информаци потребни за организација и спроведување на здравствена заштита, 
но и за научни истражувања во областа на јавното здравство и здравствента 
заштита. Но, покрај општествените и базичните медицински науки, исто така и 
демографијата и епидемиологијата играат есенцијална улога нудејќи широк 
спектар индикатори на здравствената состојба и мерки за успешност на 
интервенциите во здравството и здравствената заштита. Тие ја претставуваат 
основата на здравствените информациски системи. И покрај тоа што се собрани 
поголем дел податоци за здравјето на популацијата сè уште постои недостиг на 
разбирливи информации за здравствената состојба. Имено, бесмислено е 
собирањето податоците ако тие не се вратат назад во јавно здравствениот 
систем за да можат да придонесат во подобрување на неговата работа, а тоа е 
обезбедување квалитетна услуга и унапредување на здравјето. Овие 
подобрувања кои ќе придонесат во здравствените придобивки не можат да се 
достигнат без  создавање ефикасен  здравствено информациски систем. Затоа 
секоја држава треба да создаде свој здравствено информациски систем 
ориентиран кон здравје со цел обезбедување на разни информации за 
различните детерминанти на здравјето. А овие информациите ќе имаат 
вредност доколку се соберат, обработат и објават во форма достапна и 
разбирлива за здравствение професионалци, за јавноста и до сите 
заинтересирани субјекти, за анализа и дискусија. Употребата на податоците во 

                                                 
222 Можеме да дополниме дека организационата структура на една јавно здравствена установа или 
болница еволуира од вертикална организација кон интеграција на група од специјализирани оддели кои 
имаат различни логистички, организациски и болнички барања. Треба да се нагласи дека за таквите цели 
на интеграција не е само мрежното поврзување од  болнички аспекти, туку и со потребата за поддршка на 
активностите како што се мониторингот, оценувањето и оптимизацијата на ефикасноста на обезбедената 
услуга, од аспект на нејзиниот трошок и квалитет.  
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пошироката јавност ќе придонесат да се направат солидни анализи во креирање 
на јавно здравствени стратегии.  
 

Од аспект на системскиот пристап, здравствено информацискиот 
систем се разгледува како целина од методи, податоци и ресурси, чиешто 
функционирање е насочено кон одредени цели. Во општа смисла, 
информацискиот систем претставува збир на луѓе, материјални средства и 
постапки за производство и комуникација на информации за потребите на 
некој систем.   
 

Оттука, здравствениот информациски систем се анализира како систем 
којшто вклучува: влез (необработени и неструктуирани податоци), 
трансформација (процесирање на податоците преку соодветни методи, 
процедури и постапки) и излез ( селекција на податоците базирани на потребите 
и претворање на податоците во информации). 
 
Слика 5.1  

Основен модел на здравствено информациски систем 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Влезовите на информацискиот систем го сочинуваат два основни извора: 
 

 Првиот извор ги вклучува активностите со кои се занимава самиот 
здравствено информациски систем, а тоа се: здравствените податоците кои 
директно се собираат од практиката, се меморираат и се употребуваат; 

 Вториот извор ги вклучува активностите на другите информациски системи, 
односно здравствените податоците ги добиваат за користење од другите 
системи. 

 
 Од влезот, преку трансформација до излезот информацискиот систем 

врши низа јавно здравствени активности. Најчесто како основни активности на 
здравствено информацискиот систем се определуваат: собирање, 
евидентирање, пренос, меморирање, обработка, анализа, искажување, размена 
и доставување податоци и информации. Суштината на овие активности се 
информациските процеси и информациските текови. 

 
 Информациски процеси се трансформација и акумулација т.е. работата од 
регистрирањето на податоците, па сè до нивното искажување како информации 
во писмен облик или на екран. Поконкретно, информациски процеси се: 
евидентирање, меморирање, чување, пребарување, обработка и искажување 
на податоците и информациите.  
 
 Информациски текови се движењето на информациите, нивниот пренос до 
корисниците или до другите информациски системи. Поконкретно, 

Влез Излез Трансформација 
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информациски текови се: собирање на податоци, размена на податоци и 
информации со други информациски системи и доставување на 
информациите до корисниците.  
 

 Во овој процес, за да го дефинираме здравствено информацискиот 
систем потребни се следниве податоци: 
 
 Податоци за здравствената состојба на популацијата (демографски 
показатели, очекувано траење на животот, исхрана, отсуство од работа, 
стапка на морталитет, морбидитет, физичка активност и друго); 

 Податоци за организација на јавно здравствената заштита и 
користењето на здравствените активности (технологија на здравствена 
заштита, вoнболничка, болничка заштита); 

 Податоци за функционалните капацитети и мерење на здравствените 
активности (кадри, опрема и простор); 

 Податоци за примена на специфични програми на здравствена заштита 
(облици на финансирање, обем и содржина); 

 Фактори кои влијаат на здравјето на популацијата, а кои не се 
однесуваат на системот на здравствена заштита. 

 
 Здравствено информацискиот систем собира податоци, ги меморира, ги 

обработува и, на крајот, ги презентира во вид на извештаи, табели, графикони, а 
сите тие се презентирани во физичка форма или, пак, се прикажани на екранот 
на компјутерот. Основната суштина е претворањето на податоците во 
корисни информации.  Во обработката се користат различни процедури: 
процедури за корисниците, оперативни процедури, безбедносни процедури, 
процедури за работата, процедури за контрола, процедури за поддршка, 
процедури за рестартирање.  

  
Да повториме, основниот модел на здравствено информациски систем го 

претставува процесот којшто започнува од релевантните форми на 
необработени и неструктуирани податоци потребни на здравствената 
установа, преку методите за процесирање на податоците, па сè до селекција 
на податоците базирани на потребите и претворање на податоците во 
информации за различни корисници. 
 

 Здравствените информациски системи се сложени организациски системи 
коишто поврзуваат географски разместени болници, клиники, лекарски 
ординации и други здравствени единици коишто се меѓусебно зависни со 
одредени функции и активности. За да може да ги извршува своите 
активности, самиот здравствено информациски систем мора да биде и 
организиран систем со своја структура и функции. Активностите што ги врши 
преку неговите структурни делови се поврзани со повратни врски. Како јавно 
организиран систем, здравствено информацискиот систем може да се опише 
преку бројни дефиниции: 
 
1. Здравствено информацискиот систем се дефинира како одреден збир на 

луѓе, машини, опрема, коишто во согласност со одредена организација и 
методи служат за собирање, обработка и чување податоци, како и нивно 
доставување за користење. 
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2. Здравствено информацискиот систем ги претставува сите поврзани јавно 
здравствени активности коишто овозможуваат дистрибуција на 
информациите на сите нивоа на јавно здравствениот менаџмент за 
извршување на неговите функции во здравстената установа и/или 
институција. 

3. Здравствено информацискиот систем претставува организирана целина на 
содржини, методи и средства за непосредно вршење на одредени јавно 
здравствени активности; 

4. Здравствено информацискиот систем е организирана целина на меѓусебно 
поврзани елементи во која се вршат следниве активности: евидентирање, 
собирање, обработка, пренос и доставување податоци и информации до 
корисниците; 

5. Здравствено информацискиот систем претставува збир на процедури, 
активности, луѓе и технологија со цел да се овозможи собирање на 
релевантни здравствени и други податоци, нивно меморирање сè додека се 
неопходни, нивна обработка за да се даде одговор на одредени прашања и 
комуникација помеѓу добиените здравствени информации и луѓето на кои им 
се неопходни за преземање на некоја здравствена акција. 

6. Здравствено информацискиот систем претставува подршка на менаџментот 
во извршувањето на неговите функции при давање на јавно здравствени 
услуги. 

 
 Развојот на  здравствените информациски системи има три извори: 

компјутерска технологија, бази на податоци и комуникации. Напредокот во 
овие три области го овозможува унапредувањето на информациските системи и 
секоја фаза во нивниот развој е поврзана со одреден вид на мрежа, односно со 
одреден тип на техничка конфигурација на информациските системи. Начините 
за  тоа како се поврзуваат компјутерите зависат од многу фактори, како на 
пример, од бројот на компјутерите кои се поврзуваат, големината на сообраќајот 
на податоците, географската локација, целите на јавно здравствената установа 
и друго.  
 

 Денес во современи услови, компјутерски базираните здравствено 
информациски системи се неопходна поддршка за ефикасно управување од 
страна на јавно здравствениот менаџментот. Заштедуваат време, материјални и 
нематеријални ресурси и, што е најважно, тие се во функција за навремено и 
квалитетно донесување одлуки. Клучната поента на здравствено 
информацискиот систем е задоволување на информациските потреби на сите 
групи на интерес за извршување на различни функции во јавно здравствениот 
систем. На пример, менаџментот во една болница има бројни функции меѓу кои 
можат да се издвојат: планирањето, организацијата, кординирањето и 
контролата. Тие функции на микро ниво во јавно здравствениот систем ги 
реализира менаџментот преку процесот на давање на здравствена заштита, 
маркетинг на здравствените услуги, финансиите, како и резултатите коишто ги 
остварува.   
 

 Јавно здравствените менаџери, односно оние кои одлучуваат, независно 
во која јавно здравствена установа и/или институција припаѓаат, имаат потреба 
од квалитетни, навремени и точни здравствени информации за да можат да ги 
обавуваат своите функции и да донесуваат одлуки во согласност со високите 
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барања, стандарди и критериуми за квалитетна здравствена заштита223. Затоа, 
информациските системи се третираат како дел од управувачките системи на 
секој јавно здравствен систем. Имајќи ги предвид промените во развојот на 
современите технологии и промените во здравствениот статус, секој јавно 
здравствен менаџер може да си даде одговор на следниве прашања: 

  
 Дали може да се биде успешен менаџер, доколку претходно не се 
поседуваат соодветни информации за побарувачката на јавно здравствени 
услуги, структурата на болести, конкурентноста, новите трендови на 
здравствената технологија и за сè она од што зависи успехот  во развојот на 
јавно здравствениот систем? 

 Дали е возможно потребните информации да се добиваат преку рачна 
обработка на податоци во услови на експанзија на модерна информациска 
комуникациска технологија? 

 Дали може да се организира и контролира врз основа на сопствено искуство 
и сопствена меморија при преземање на јавно здравствени активности, во 
услови кога конкурентите се потпираат на компјутерски организирани и 
вмрежени здравствено информациски системи?  

 
 

 Информацијата претставува основа за успешно планирање, оргаизирање, 
управување и обезбедување на висококвалитетна здравствена заштита. 
Информацијата содржи податоци што се организирани, обработени и 
анализирани на некој логичен начин и коишто понатаму се користат за 
донесување одлуки. Процесот на добивање информација започнува со 
статистика и епидемиологија на заразни и незаразни заболувања, а сè со цел да 
се идентификуваат здравствените потреби на популацијата. Овој процес 
понатаму продолжува во здравствено информациски систем, а целта е да се 
овозможи управување и следење на начинот на кој функционира јавно 
здравствениот систем. Од здравствено информацискиот систем зависи 
следењето на здравствените настани на сите нивоа: централно, регионално или 
локално ниво.     
 

 Во секој јавно здравствен систем, односно во системот на здравствена 
заштита, се управува со економските и здравствените процеси и се 
донесуваат одлуки врз основа на евидентирање, собирање, обработка, 
пренос и достапност на информациите. Со цел да се поврзат овие јавно 
здравствени  активности, се издвојува посебна организациона целина, а тоа е 
здравствено информациски систем. Значи, од системски аспект, здравствено 
информацискиот систем е подсистем на системот на управувањето во една 
здравствена установа разгледана како систем. Како подсистем, тој мора да е 
интегриран во рамките на организационата структура прифаќајќи ги нејзините 
принципи на организираност, содржините на јавно здравствените активности и 
целите на нејзиното функционирање. Едноставно кажано, здравствено 
информацискиот систем работи за минатото, сегашноста и иднината.  

 

                                                 
223 Во однос на ова можеме да дополниме дека, не се допуштаат грешки при индивидуалното класично 
управување и интуитивното управување на база на одлуки кои се засновани на недоволно информации.  
 



175 

|   КРУМЕ  НИКОЛОСКИ ЕКОНОМСКИ  ФАКУЛТЕТ 

 За минатото, бидејќи на основа на минатите случувања се врши евалуација 
на настаните во здравствениот систем; 

 За сегашноста, бидејќи тој служи за планирање на тековната работа и 
организација во спроведување на здравствените активности и 

 За иднината, бидејќи служи на потребите за планирање на развојот на јавно 
здравствените активности.  

 
 Од една страна,  на микро ниво, здравствено информациските системи 

треба да обезбедат информација за одлуките што се преземаат од страна на 
корисниците на здравствени услуги и обезбедувачите на здравствени услуги 
(болници) како посебни субјекти во јавно здравствениот систем, како и повратна 
информација за начинот на којшто одлуките придонесуваат во определување на 
цената, количината и квалитетот на јавно здравствената услуга. Додека  од 
друга страна, пак, на  макро ниво, се потребни информации за начинот на 
финансирање и распределба на јавно здравствените ресурси, за пазарот на 
здравствени услуги, здравственото осигурување во развој на економијата224. 

 

5.7 Опфат и содржина на здравствено информацискиот 
систем 
 

Научивме дека информацијата и знаењето се корисни за менаџментот на 
секој јавно здравствен систем за формулирање на цели, развој на програми и 
управување со финансиските средства. Успешниот здравствено информациски 
систем им овозможува на сите значајни партнери  во јавно здравствениот 
систем да бидат информирани дека корисниците на здравствените информации 
имаат пристап до сигурни, корисни, разбирливи, квалитетни и компаративни 
податоци225. 
 

 Информациите играат централна улога во способноста на 
здравствениот систем да врши испорака на ефективна здравствена 
заштита и да обезбеди здрава популација. Тие се користат за различни цели 
на здравствена заштита226: 

 
 Да обезбедат одговорност во рамките на системот; 
 Да детерминираат соодветни третмани за пациентите; 
 Да го олеснат изборот на пациентите; 
 Да ја олеснат контролата на менаџерите. 

 
 Регионалната канцаларија на СЗО за Европа го воспостави системот за 

презентација на податоците „Здравје за сите“, во кој на унифициран начин се 
                                                 
224 Функционирањето на здравствено информацискиот систем се осмислува со дефинирање на 
информациските потреби на корисниците. Но, неговата исплатливост станува очигледна кога ќе се измерат 
користите преку зголемување на ефикасноста на инпутите (кадри, опрема и технологија, медицински 
материјали и пари) и зголемување на резултатите мерени преку аутпутите на здравствената установа 
како што се: добивка, морбидитетот, морталитетот, инвалидноста и друго.  
225 Често пати, овој систем може да биде и неефективен во обезбедување на здравствените информации, 
како последица на недоволна и лоша комуникација која потекнува од лекарите, статистичарите или други 
фактори. 
226 Euro Observer, The Health Policy Bulletin of the European Observatory on Health Systems and Policies, Spring 
2008, Volume 10, Number 1, p.1 
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прикажани здравствените индикатори за сите земји (достапни на www. who.dk). 
Здравствените индикатори на СЗО обезбедуваат меѓународно прифатени 
стандарди за различни аспекти на здравствениот статус227.  
 

 За целисходна употреба на индикаторите на работењето е воведување на 
здравствени информациски системи со регионални здравствени профили, со 
што ќе се обезбеди постојано следење на здравствените индикатори во 
регионот, а добиените податоци ќе може да се споредуваат на рагионално и 
национално ниво. Здравствените профили се корисни при откривање и следење 
на појавата на хронични заболувања, како и при мерење на ефектите на 
здравствените услуги кај овие заболувања. Ова е потребно за проучување на 
превентивните и терапевтските здравствени услуги, како на пример лекување на 
хипертензија заради спречување срцев удар или други сродни состојби228.  
 

 Во прилог на ова, податоците потребни за различните потреби, 
вклучуваат информации за подобрување на обезбеденоста со услуги за 
индивидуални клиенти, статистика за планирање и менаџирање со 
здравствените услуги, и мерки за формулирање и проценка на здравствената 
политика. За секој од овие три домени на мерење прикажани во слика бр.5.2, 
потребни се клучни индикатори за барање прогрес и проценка на промените229: 
 
 Здравствени детерминанти. Овие индикатори вклучуваат социоекономски, 
околиски, бихевиорални, демографски и генетички детерминанти или 
фактори на ризик. Тие се карактеризиристични за окружувањето во кое 
функционира здравствениот систем. Најголем дел од информациите се 
добиваат од други сектори, како што се земјодеството, околината и трудот.  

 Здравствен систем. Индикаторите за мерење на здравствениот систем 
вклучуваат инпути во системот и поврзани процеси, како што се политика, 
организација, човечки и финансиски ресурси, здравствена инфраструктура, 
опрема и набавки. Исто така, постојат и индикатори на аутпутот, како што се 
расположливост и квалитет на здравствените услуги, како и расположливост 
и квалитет на информациите. И, на крајот, постојат и индикатори за 
непосредни (моментални) резултати на здравствениот систем, како што се 
покриеноста и користењето на услугите.   

 Здравствен статус. Индикаторите за мерење на здравствениот статус 
вклучуваат ниво на морталитет, морбидитет, инвалидност и добросостојба. 
Варијаблите на здравствениот статус зависат од ефикасноста и покриеноста 
на интервенциите и од здравствените детерминанти коишто можат да 
влијаат на здравствените резултати, независно од покриеноста на 
здравствените услуги. Индикаторите за здравствениот статус треба да бидат 
расположливи според полот, социоекономскиот статус, етничките групи и 
географската локација, со цел да се добие слика за здравјето на 
населението и да се овозможи анализа на неправедноста во здравјето и 
здравствениот систем.  

 
 
 

                                                 
227 WHO 1984, WHO 1993d 
228 Tulchinsky TH, Varivikova EA. The New Public Health. Academic Press: San Diego, CA, 2000, p. 894 
229 Assessing the national health information system : an assessment tool, World Health Organization 2008, p.25 
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Слика 5.2  
 

Здравствени индикатори за барање прогрес и проценка на промените 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Клучните индикатори треба да ги одразуваат промените во секој од овие 
три домени. Како и секој индикатор, така и здравствените индикатори треба да 
бидат оправдани, сигурни, специфични, чувствителни и достижни за мерење. 
Исто така, тие треба да бидат релевантни и корисни за донесување одлуки на 
ниво на собирање на податоци или каде што постои јасна потреба за податоци 
на повиско ниво230. Бројот на прецизните индикатори што се применуваат ќе 
варира во согласност со епидемиолошкиот профил и развојните потреби на 
соодветната земја. Употребата на клучните индикатори е значајна за 
зајакнување на националниот здравствен информациски систем и тогаш можат 
да бидат разгледани како столб на системот, обезбедувајќи минимум 
информации потребни за поддршка на макро и микро функционирање на јавно 
здравствениот систем.  
 

Исто така, треба да се знае дека информациите за функционирањето на 
здравствено информацискиот систем можат  да се добијат од различни сектори 
и агенции кои имаат одговорност во создавање, синтеза, анализа и употреба на 
податоците. Информациите можат да  бидат дистрибуирани од Министерството 

                                                 
230 Европската база на податоци „Здравје за сите“ е широко применувана за меѓународна дистрибуција и 
споредба на здравствените индикатори. Програмата за јавно здравство (2003-2008) ја прифати 
здравствена програма којашто го вклучува процесот на завршување на развојот на главните здравствени 
индикатори, активностите за подобрување на собирањето на податоците (повреди, стареење и 
репродуктивно здравје) и  нивна дистрибуција. На тој начин ќе се обезбедат здравствени информации за  
многуте учесници во здравствената дејност и ќе се помогне во  преземање на јавно здравствено 
информативни активности.  
 

Детерминанти на здравје 
 
 

 Социоекономки и демографски фактори 
 Околиски и бихејвиористички ризик 

фактори 

 
Инпут 

 
 Политика                 
 Финансирање 
 Човечки 

    ресурси 
 Организација  

    и менаџмент 
 

 
 
 

Здравствен 
статус 

 
 
 

 Морталитет 
 
 Морбидитет/ 

    Инвалидитет 
 
 Добросостојба  

Здравствен систем 

 
Аутпут 

 
 Информации   
 Расположливост  

    и квалитет на    
    услуги                   
 
 

 
Резултат 

 
 Покриеност 

    на услуги   
 Искористеност       
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за здравство, Националните статистички институции и од Меѓународните 
агенции за здравје.  
 

Современиот јавно здравствен систем е комлексен систем којшто 
вклучува многу групи на интерес, како што се: пациенти, професиналци за 
здравствена заштита, обезбедувачи на здравствена заштита и купувачи на 
здравствени услуги, регулативи и закони, централни и локални влади. Секоја од 
овие групи има различни потреби во однос на природата на информациите, 
нивна релевантност и деталност, временскиот рок и нивото на агрегација кое 
тие го бараат. Оттука, основниот предизвик во мерливото функционирање е 
како да се дизајнира систем кој ќе ги задоволи сите овие различни потреби231.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
231 Euro Observer, The Health Policy Bulletin of the European Observatory on Health Systems and Policies, Spring 2008, Volume 
10, Number 1, p.2 
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Табела 5.1 
 
Дизајнирање на систем за мерлива проценка на здравствените потреби 

 
Групи на интерес Зошто им се потребни 

информациите? 
Кои  податоци им се 

потребни? 

Влада 

Во зависност од улогата на владата 
во здравствената заштита потребите 
можат да вклучат мониторинг на: 
 Законските процедури 
 Финансиските процедури 
 Информационото собирање 
 Регулативна ефективност и 

ефикасност 

Информации за: 
 Функционирање на 

национално и меѓународно 
ниво 

 Пристап и еднаквост до 
здравствена заштита 

 Искористување на услуги и 
време на чекање 

Регулативи 

 Да се заштити безбедноста  на 
пациентот и благосостојба 

 Да се обезбеди пазар за 
функционирање на ефикасноста 

Повремени, сигурни и 
континуирани информации за 
безбедноста на пациентот и 
благосостојбата 

Плаќачи (плаќачи на 
даноци или членови на 
осигурителни фондови) 

 Да се осигури дека парите се 
трошат ефективно и ефикасно и 
во согласност со очекувањата на 
плаќачите 

 

Агрегатни компаративни мерки 
на функционирање; 
Информации за: 
 Продуктивност и 

исплатливост 
 Пристап и еднаквост до 

здравствена заштита 
 

Купувачи на здравствени 
услуги 

 Да се осигури дека договорите 
кои тие ги нудат на пациентите се 
во согласност со целите на 
нивните пациенти и очекувањата 
на плаќачите  

 

Информации за: 
 Искуство и задоволство кај 

пациентот 
 Функционирање на 

обезбедувачот 
 Исплатливост на 

третманите 
 

Обезбедувачи на 
здравствена заштита  

 Да се мониторираат и подобрат 
постоечките услуги  

 Да се проценат локалните 
потреби 

Агрегатни податоци за 
клиниката; 
Информации за: 
 
 Искуство и задоволство кај 

пациентот 
 Пристап и еднаквост до 

здравствена заштита 
 Искористување на услуги и 

време на чекање 
 

Лекари 

 Да останат будни на податоците 
со тековната практика 

 Да бидат способни да го 
подобрат функционирањето 

Информации за: 
 Тековната практика и 

најдобрата практика 
 Компаративно 

функционирање 
 

Пациенти 

 Способност да се направи избор 
на обезбедувач кога е потребно 

 Обезбедување на добра итна 
заштита 

Информации за: 
 Локација и квалитет на 

најблиските итни 
здравствени услуги 

 Квалитет на опциите за 
избор на заштита 

 

 
Секогаш добро структуираните и достапни информациски системи, 

насочни кон обработка на важни настани и процеси во јавно здравствениот 
систем, можат значително да ја подобрат флексибилноста и релевантноста во 
планирањето и обезбедувањето на квалитетни јавно здравствени услуги.  
 

Сите главни групи на интерес треба да учествуваат во проценката на 
здравствено информацискиот систем и да планираат негово зајакнување. 
Групите  на интерес за таа цел ќе ги вклучат сите процедури, корисници и 
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финансиери на здравствените информации и статистиката. Тие вклучуваат тела 
во владините министерства и агенции; донатори и развојни партнери како што 
се мултилатерални и билатерални агенции; НВО; академски институции; 
професионални здруженија; други корисници на информации поврзани со 
здравјето; граѓанско општество, вклучувајќи ги застапничките групи поврзани со 
здравјето и јавноста.  

 
 

5.8 Цели на здравствено информацискиот системи  
 

Целта на секоја земја е да создаде доверлива и функционална 
здравствена информациска средина во којашто на сите групи на учесници - 
јавноста, пациентите, установите, медицинските лица и услужниот персонал, 
раководителите, јавното здравство, планерите на јавно здравствената политика, 
здравствените истражувачи и медиумите, ќе им се овозможи избор да го 
промовираат, заштитат, подобрат и одржат здравјето на индивидуата и 
општеството. Достигнувањето на оваа цел ќе се одрази на животот на 
здравствениот и медицинскиот персонал и на нивните пациентите.  За 
постигнување на оваа фундаментална цел потребно е: 
 
1. Воспоставување на законска и информациска рамка за заштита на 

доверливоста и приватноста на здавствената информација како и нејзина 
оптимална употреба; 

2. Подобрување на достапноста, односно пристапот на здравствената 
информација за сите групи на учесници во јавно здравствениот систем; 

3. Воспоставување на стандарди за здравствени информации кои треба да 
обезбедат квалитет и споредба на информациите, како и нивна соодветна 
размена во јавно здравствениот сектор; 

4. Примена на современа технологија во прибирање, процесирање, анализа и 
дистрибуција на здравствените информации, како и нивна примена во 
реализирање на здравствените услуги. 

 
Целите на здравствено информацискиот систем мора да бидат 

усогласени со целите на здравствената установа и/или институција во кој тој 
систем се развива, за да се подобри  нејзиното функционирање и да се 
постигнат подобри  јавно здравсвтени резултати. Во здравствено 
информацискиот систем  разликуваме две клучни функции: 

 
1. Првата функција е управувањето, при што со навременото и точно 

информирање може успешно да се донесуваат оперативни одлуки. 
2. Втората функција е документирањето, при што се обезбедува 

документација за реконструкција на деловните настани или ревизија на 
работењето. 

 
Здравствено информацискиот систем (ЗИС) претставува интегриран 

комуникациско компјутерски систем за размена на информациите во процесот 
на здравствена заштита, чиишто корисници се сите јавно здравствени 
професионалци и сите корисници на здравствена услуга. Вие веќе знаете дека 
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според обемот тие може да бидат: локални, институционални, регионални и 
интернационални, додека според структурата можат да бидат: 
централизирани и дистрибуирани. Основни функции на здравствено 
информацискиот систем се: 

 
1. Собирање на здравствени и административни податоци. Се однесува на 

автоматизирано собирање на здравствените податоци директно од 
медицинските инструменти, помагала или структуирани анкети и 
прашалници. 

2. Меморирање и чување на здравствените записи. Се однесува на 
оперативна обработка на податоците, нивно табелирање, форматирање и 
произведување на различни здравствени и медицински извештаи. 

3. Комуникација и интеграција. Комуникација помеѓу членовите на исти или 
различни здравствени тимови и интеграција на слични податоци од различни 
извори. 

4. Надзор. Насочување на вниманието на случувањата, како што е примерот со 
вакцинацијата или пак потенцијално опасни ситуации, алергии на одредена 
супстанца и друго. 

5. Пребарување на информација. Достапност до сите податоци за пациентот и 
пребарување на  здравствена и медицинска литература. 

6. Анализа на податоците. Графички или дискриптивен начин на прикажување 
на податоците, изработка на анализа на преживување. 

7. Поддршка во одлучувањето. Клинички консултативен систем којшто врз 
основа на популационата здравствена статистика и експертското познавање 
дава поддршка на лекарите во процесот на поставување на дијагноза и при 
планирање на третманот. 

8. Образование. Стекнување на нови знаења и вештини, како и обновување на 
старите. 

 
Како што и претходно објаснивме, и сега можеме повторно да 

дефинираме дека здравствено информацискиот систем собира податоци од 
здравствениот сектор и од другите релевантни сектори поврзани со здравјето, 
извршува анализа на собраните податоци и ги претвора податоците во 
информации со цел донесување на квалитетни одлуки во јавно здравствениот 
систем.  Во однос на ова, разбирливо е дека оновната цел на здравствено 
информациските активноси е организација, рационализација и функционирање 
на здравствените служби на еден оптимален начин, односно начин којшто ќе 
овозможи подобрување на квалитетот на јавно здравствените професионалци, 
како и обезбедување точни, целосни и благовремени информации и 
намалување на трошоците на здравствена заштита. 
 

Во овој контекст денес сè повеќе се зголемува потребата од поврзување 
на повеќе системи за електронски пренос на податоци во јавно здравствениот 
систем. Потребата за интеграција на системите и за комуникација на 
информации во јавно здравствениот систем станува очигледна, особено кога се 
проучуваат потребите на низа заинтересирани учесници, многу апликации и 
нивната важност. Секогаш кога се употребуваат различни информациски 
системи се јавува и потребата за интегрирање на здравствените информации. 
Јавно здравствените професионалци и корисниците на услуги треба да знаат да 
ги прочитаат потребните и релевантните податоци, да ги гледаат и да ги 
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употребуваат во разбирлив контекст. Оттука, целите за развој на интегриран 
здравствено информациски систем се: 
 
 Ефикасни и ефективни здравствени информациски системи за 
обезбедување на  јавно здравствена услуга на пациентите. Развојот и 
проширувањето на информациските систeми треба да се води од нивната 
корист за учесниците имајќи ги предвид намалувањето на трошоците (време и 
ресурси). Сите здравствени податоци коишто рутински се прибираат како 
составен дел на давањето на јавно здравствената услуга (од оперативни 
извори) треба да бидат примарен извор на информации и да бидат дополнети 
со други извори кога и доколку е потребно. Податоците треба да се собираат 
еднократно. Доколку податоците не се трансформираат во корисна 
информација, тогаш истите не треба ниту да се собираат.  
 Оптимален пристап и употреба на здравствените информации. На 
учесниците им е потребен пристап до оние здравствени информации коишто 
одговараат на нивните потреби. Постоечката здравствена информација треба 
да биде целосно искористена и споделена за да се овозможи  безбедна и 
квалитетна грижа на пациентот, за развој и евалуација на здравствените услуги, 
креирање политики и за научно истражувачки цели.  
 
1. Заштита на приватноста и доверливоста. Пристапот, процесирањето и 

користењето на лични здравствени информации треба да се во согласност 
со законодавството и одредбите за заштита на податоци. Особена грижа 
треба да се води за заштита на личните и доверливите податоци. 

2. Обезбедување на информации и квалитетот на здравствените 
информации. Здравствената информација треба да биде со највисок 
квалитет и да соодветствува на стандардите за здравствени информации. 
Информациите можат да бидат потребни за експертски, научни, 
административни и финансиски цели во јавно здравствениот систем. 

 
Сите овие форми на интеграција се преклопуваат. Исто така, различните 

форми на интеграција се меѓусебно поврзани и делумно взаемно зависни. Не е 
можно да се постигне интеграција  на податоците без техничка интеграција. Не 
треба да се заборава дека електронската употреба на податоците од 
надворешни информациски системи е важна за процесот на интеграција. 
Интеграцијата на информациски системи се наоѓа во корелација со 
стандардизацијата. Односно, за да се интегрираат два системи тие мора да 
почитуваат исти стандарди на полето на кое се интегрираат. Размената на 
информации помеѓу системите е една форма на интеграција. Во однос на ова, 
со формирање на интегрирани здравствени информациски системи треба да 
бидат опфатени амбулантите, болниците, клиниките и другите институции во 
јавно здравствениот систем кои ќе можат дигитално да ја следат здравствената 
историја на пациентите, со максимална заштита на приватноста на податоците. 
Исто така, клучен предуслов за соработката помеѓу јавно здравствените 
професионалци и здравствените сектори е здравствената информација да биде 
документирана, со разбирлива структура, така што да може да се прочита од 
сите релевантни чинители.   
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5.9 Видови здравствено информациски системи 
 

Со оглед на обемот и функцијата на здравствено информацискиот 
систем можеме да ги разликуваме следниве видови: локални, 
институционални, регионални, национални и интернационални. 

 
 Локалниот здравствено информацискиот систем ги задоволува потребите 
на еден или повеќе здравствени тимови кои дејствуваат во рамките на некоја 
специфична програма за здравствена заштита. Во принцип, тој е однос  лекар-
пациент во примарната здравствена заштита во амбулантите, лабораториите 
или во болниците крај болничкиот кревет, кадешто се произведуваат примарни 
здравствени информации. Системот има низок степен на интеграција и тоа 
само во рамките на функциите кои се предмет на активности на локалниот 
тим (водење медицинска документација, административно финансиски работи, 
организација на работата на тимовите и друго). 
 
 Институционалниот здравствено информацискиот систем дејствува на 
ниво на целата здравствена институција (здравствен дом, болница, завод и 
друго), којашто спроведува одредени мерки на здравствена заштита. Ова е 
интегриран систем којшто ги задоволува потребите на сите личности во 
здравствената институција. Тој треба да ја овозможи реализацијата на сите 
активности во институцијата и да производе примарни и секундарни 
здравствени информации. Во случај институцијата да спроведува и настава, 
образование и научно истражувачка работа, тогаш овој систем мора да се 
занимава и со научни и стручни медицински имформации, односно со 
терцијарни здравствени информации. 
 
 Регионалниот здравствено информацискиот систем ги задоволува 
потребите на ниво на една територија и ги опфаќа здравствените институции и 
други институции важни за јавно здравствениот систем (амбуланти, 
здравствените домови, болниците, аптеките, заводите за заштита на здравјето, 
фондови за здравствено осигурување и други). Овој здравствено информациски 
систем мора да ги обезбеди следниве информации: 

 
o За производство на мерки за здравствена заштита; 
o За проучување на здравствените појави и процеси во општеството; 
o За подобрување на ефикасноста и економското работење во јавно 

здравствениот систем; 
o За планирање, програмирање и донесување на одлуки за преземање на 

здравствени активности; 
 
Исто така, и овој систем е интегриран бидејќи на одредено ниво на 

здравствена заштита се произведуваат сите видови здравствени информации. 
Во ваквиот систем секундарните здравствени информации имаат посебно 
значење, а служат за планирање, програмирање, финансирање, следење, 
надзор, евалуација и координација на програмите за здравствена заштита. 

 
 Национален здравствено информациски систем ги поврзува сите системи 
од пониските нивоа, така што ги собира податоците и информациите за 
здравствената состојба на популацијата и функционирањето на системот на 
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здравствена заштита како целина. Тој ги поврзува регионалните системи, 
планирањето и програмирањето на здравствената заштита на национално ниво. 
Системот произведува секундарни здравствени информации и научни и стручни 
медицински информации. 
 
 Интернационалниот здравствено информациски систем дејствува во 
рамките на меѓународните организации за да ги интегрира здравствените 
информациите од националните системи. За оваа цел, потребна е активна 
здравствена меѓународна соработка. Вакви системи постојат во СЗО и одделни 
организации на ОН кои се од значење за здравството.  Со оглед на тоа дека 
локалните и институционалните ЗИС се претежно ориентирани кон 
задоволување на информациските потреби на медицинската работа уште се 
нарекуваат и медицинскински информациски системи. Во регионалните 
системи освен медицинската работа важна е и работата во здравственото 
осигурување и јавното здравство, па тие системи се нарекуваат здравствено 
информациски системи и тие ги интегрираат сите медицински информациски 
системи.   Националните и интернационалните системи се чисто здравствени 
информациски системи. Во однос на структурата ЗИС можат да бидат 
централизирани и дистрибуирани. Централизираните ЗИС располагаат со 
централна база на податоци на серверот, а размената на информации се 
одвива преку терминалска мрежа. Дистрибуираните ЗИС се организирани така 
што постојат повеќе бази на податоци и мрежи кои ги користат локалните 
корисници.  

 
 

5.10 Подсистеми на здравствено информацискиот систем 
 

 Информациски систем на здравствена документација. Овој систем 
овозможува менаџмент на сите видиови здравствени и административни 
податоци, односно здравствени записи, како што се здравствениот картон или 
историја на болеста. Кога станува збор за оваа тема треба да се истакне дека 
бројот на здравствените податоците кои се собираат во јавно здравствените 
установи е значително во голем обем. Користењето на компјутеризирани 
здравствени записи има предност над хартиените документи, во однос на 
пристапот и трајноста, но и некои недостатоци како што се големите почетни 
материјални вложувања, посебен вид обрaзование или откажување на самиот 
компјутерски систем. Давањето на јавно здравствени и медицински услуги е 
специфична и комплексна работа чија основна карактеристика е бројноста и 
разновидноста на податоците и информациите. Современиот процес на 
здравствена заштита се гради на фактот дека информацијата треба да биде 
лесно пристапна во време и место каде што е потребна. На овие поставени 
потреби може да се одговори само со употреба на компјутерите. Една од 
главните цели е да дадеме преглед за компјутерската поддршка во медицината 
и здравствената заштита  како во собирањето така и во интерпретација на 
податоците од одредена здравствена област. 
 
 Болнички информациски систем (БИС).  Претставува систем  за управување 
со информациите коишто им се потребни на здравствените професионалци во 
болниците за да можат успешно, делотворно и ефикасно да даваат здравствена 
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заштита. Целосниот систем се состои од пет подсистеми, за секоја од основните 
функции на болниците: 
 
o Заеднички активности во рамките на болницата (закажување, прием и 

отпуштање на корисникот); 
o Финансиски активности на работењето (форми, фактури и работење со 

здравственото осигурување); 
o Комуникација и вмрежување (во болницата и/или надвор од неа); 
o Подсистем на здравствената документација, односно  работа со 

медицинската архива (организација, собирање, чување и прикажување на 
здравствените информации); 

o Подсистем за здравствена поддршка (поддршка на здравствените 
професионалци во интерпретација на здравствените податоци и донесување 
на одлуки; 

 
Клиничките информациски системи се посветени на прибирање, 

сместување, манипулација и обезбедување на клинички податоци потребни за 
давање на здравствени услуги на ниво на установата. Тие вклучуваат 
специјализирани системи (хирургија), медицинска документација, податоци за 
примарната здравствена заштита и др. Клиничките системи на информации кои 
се овде дефинирани ги опфаќаат оние системи кои се претежно болнички-
ориентирани и го формираат јадрото на електронски запис за пациентот (ЕЗП). 
Административните системи, од друга страна, се оние системи кои се 
употребуваат за управување со пациентите и трансфери, управување со 
средствата, планирање на ресурсите, наплати и побарувања и складирање на 
демографски и лични податоци за пациентите. 
 

Елекронскиот здравствен картон претставуваат рамка на модерниот 
клиничко - болнички информациски систем, којшто ќе овозможи сите добиени 
податоци да бидат сместени на тој начин што ќе се олесни нивното 
пребарување и проследување онаму каде што се потребни, преку следење на 
релевантните податоци за работењето на здравствената установа (набавка, 
магацин, издавање на материјали, разни видови трошоци). За да се овозможи 
ова во елекронскиот здравствен картон треба да се запишат податоци од 
одделенските (клинички) информациски системи (ОИС), кои се креираат спрема 
потребите соодветни на специјалноста, како што се радиологија (РИС), 
хирургија и друго. ОИС е програма којашто овозможува внесување, 
прикажување и интеграција на податоците спрема потребите на лекарите, при 
што варира од специјалност до специјалност. Одделенските (клинички) 
информациски системи мора да бидат креирани на флексибилен начин за да 
можат лесно да се прилагодуваат на постојните процедури, кои често се 
разликуваат од установа до установа, кои од страна на корисниците лесно и 
брзо се прифаќаат. Овие програми ги подготвуваат релевантните податоци за 
запишување во елекронскиот здравствен картон. Со цел да се заштеди времето 
на специјалистите, најновите достигнувања се моделите за препознавање на 
говорот, коишто дијагнозата веднаш ја претвораат во текст.   
 

Клиничко - болнички информациски систем го опфаќа споменатиот 
административен домен којшто никако не може да се занемари  и којшто е 
претставен како дел од болничко информацискиот систем. Најголем број на 
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болничко информациските системи до скоро беа дел од строго финансиски тип 
(ФИС),  додека поголем дел од нив евалуирале во менаџмент информациски 
системи (МИС).  
 

Денес во светот преовладува мислењето дека за унапредување на 
здравствените услуги во временски оптималниот  рок и инвестиционен 
исплатлив контекст, неопходно е ФИС и МИС  да бидат поврзани со клиничкиот 
информациски систем којшто ги опфаќа ОИС.  
 
 Систем на здравствена нега. Системот е наменет за медицинските сестри, 
проектиран е со цел процесот на здравствена нега, којшто денес е многу сложен 
и софистициран, да зависи од знаењето и информациите и да ги направи што 
поквалитетни. Овој систем е интегрално поврзан со болничкиот 
информацискиот систем и всушност ги поддржува активностите на планирање 
на нега, интервенција, поставување сестринска дијагноза, евалуација на 
процесот на нега, администрација, истражување и образование. Системот на 
здравсвтена нега помага при клиничката работа за пациент кај кого е 
дијагностицирана одредена болест и/или состојба на болест. Системот  содржи 
регистри, работа со поединечни случаи и посебна здравствена нега: Во 
регистри: регистар за тумори (онкологија), регистар за дијабетес, регистар за 
висок крвен притисок и CAD регистар. Во работата со поединечни случаеви 
спаѓаат: трауматски повреди, diabetes mellitus и проблеми во бременоста. Во 
посебни услуги спаѓаат: ренална дијализа и терапевтска радиологија. 
 
 Лабараториски информациски систем. Овој систем ги поддржува основните 
функции во процесирање и управување со податоците. При тоа 
лабораториската опрема е интегрален дел на системот, така што податоците 
автоматски се собираат, анализираат, складираат и дистрибуираат, се следи 
квалитетот на работа во лабораториите и се даваат неопходни податоци за 
инвентарот, процесот на работа, односно се проценува продуктивноста на 
лабораториската работа. 
 
 Радиолошки информациски систем. Системот ги поддржува основните 
функции на радиолошките одделенија како што се закажување на прием, 
управување со работните текови, резултати, создавање, собирање и анализа на 
здравствени слики. Модалитетите на создавање слика можат да бидат 
различни, рендгенски снимки, конпјутеризирана томографија, ултразвучно 
сликање или магнетна резонанца, додека, пак, анализата на слики користи 
визуелно препознавање на обликот. 
 
 Фармаколошки информациски систем. Системот управува со информации 
поврзани со карактеристиките, користењето и ефектите од лековите во процесот 
на лекување. Од аспект на управувањето вклучува: клинички, менаџерски и 
аспект на контрола. 
 
 Систем за мониторинг на пациентот. Овој систем претставува 
повторување или континуирано следење на физиолошките функции на 
пациентот и во основа е поврзан за собирањето, меморирањето, толкувањето и 
прикажувањето на податоците на пациентот во одделенијата за интезивна нега. 
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 Информациски систем на ординациите. Системот ги поддржува сите 
административно – финансиски функции, пребарување и користење на 
медицинска литература, закажување, инвентар на лекови и санитетски 
материјали, создавање и користење на различни видови здравствени записи 
или извештаи. 
 
 Систем за поддршка на здравственото одлучување. Овој систем 
овозможува менаџмент на сите видови здравствени и административни 
информации неопходни за донесување на одлуки. Задоволувањето на 
информациските потреби може да се врши редовно, во одредени временски 
интервали или на посебно барање на корисниците. Во секој случај, системот за 
поддршка овозможува да постои повратна врска помеѓу корисниците на 
здравствените информации и здравствено информацискиот систем на 
благовремни, логични, веродостојни и вистинити, релевантни, т.е. квалитетни 
информации. Благовременоста како критериум на квалитетот на одредена 
здравствена информација, ја изразува максималната вредност на 
информациите во моментот кога им се потребни на корисниците. Застарената 
информација губи вредност која може да се доближи и до поврзувањето 
овозможува навремено добивање на информациите.  Затоа, логичноста на 
здравствените информации го покажува степенот на веродостојноста за 
расудување и давање на заклучок. Веродостојноста е поврзана со 
расудувањето, а вистинитоста или невистинитоста е поврзана со 
информациите. Релевантноста  на здравствените информациите е нов квалитет 
на обезбедување на здравствена заштита. Вистинита информација е онаа која 
се базира на факти, која реално ја одразува фактичката состојба. Всушност, со 
квалитетот на информациите се донесуваат квалитетни одлуки. 
 
  Библиографски пребарувачки систем. Овој систем копјутерски поддржан и 
содржи индексирани бази на библиографски податоци со директен пристап и 
програми за пребарување на овие бази, со цел добивање на потребните 
информации. 
 
 Информациски систем на медицински истражувања. Системот е 
комјутерски поддржан систем за собирање, анализа и чување (складирање) на 
здравствените податоци од праксата или истражување со цел унапредување на 
медицинските науки и знаења кои лекарот ги користи за лекување на болните.  
Покрај ова треба да се истакне и дека компјутерите играат значајна улога во 
медицинските истражувања и дијагностицирање  во обработка и анализа на 
клиничко-лабораториските мерења. За поставување на самата дијагноза, се 
користат таканаречени експертни системи кои, во суштина, даваат информација 
која корисникот ја бара, но можат да дадат и објаснување како се добиле тие 
информации232. 
 
 Информациски систем на здравствено образование. Системот е 
комјутерски поддржан систем за собирање, анализа и користење на здравствени 
и административни податоци од процесот на здравственото образование со цел 

                                                 
232 Како примери за експертните системи можеме да ги посочиме: casnet-консултативен систем за глауком, 
многу значаен во дијагностицирање на офтамологија и internist -консултант во интерната медицина и друго. 
Меѓутоа, треба да се каже дека сè повеќе се работи за развој на вакви системи, односно програми.  
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унапредување и обновување на процесот на стекнување знаење. Имено, 
здравственото образование ни овозможува обезбедување информации за 
подобро разбирање на функциите на организмот, здравствените принципи, 
методите за намалување на факторите на ризик и промовирање здрав начин на 
живот. Здравственото образование спаѓа во значајните општи мерки кои се 
применуваат за заштита и унапредување на здравјето. Тоа започнува од 
самото раѓање, се одвива во домашни услови, во окружувањето, во 
високообраовните институции, на работното место, во јавно 
здравствените институции и трае до крајот на човековиот живот. Од 
исклучителна важност е здравственото образование да придонесе за 
формирање на јасната претстава кај индивидуата за одговорноста за 
сопственото здравје, а на секој јавно здравствен прфесионалец да му овозможи 
да биде човекољубива личност со висококвалитетен однос во здравствената 
заштита. 
 
 Систем за проценка на здравјето. Системот претставува поддршка на 
систематскиот процес во проценка на здравјето на целата популација. 
Овозможува обработка на податоци, нивно меморирање и нивна интеграција и 
комуникација  во повеќефазните скрининг програми.  

 
 

5.11 Сигурност и безбедност на податоците во 
здравствено информацискиот систем 
 

Корисниците на здравствени услуги, пациентите и јавноста мора да бидат 
сигурни дека нивните податоци се чуваат според сите безбедносни мерки и се 
разменуваат според соодветните законски, правни, етички и технолошки 
процеси. Во однос на сигурноста на податоците во здравствено 
информацискиот систем, потребно е утврдување на  категорија на корисници на 
здравствените информации во системот на здравствената заштита, во смисла 
на информациската потреба во зависност од нивните функции и одговорности 
внатре во системот на здравствена заштита. Ова им дава право на пристап до 
одредени категории на податоци во однос на нивните барања вклучувајќи 
модификации и измени на сместените податоци во здравствено 
информацискиот систем. Основни поими коишто се поврзани со горе 
споменатите теми се следниве: приватноста и безбедноста. 
 

5.11.1 Право на приватност 
 

Податоците кои се анонимни, групирани, применувани и користени за 
здравствена статистика не можат да ги доведат во било каква опасност правата 
на индивидуата, односно приватноста на пациентот, доколку тие се користат на 
правилен и легален начин. Од тие причини, овој дел најмногу ќе се однесува на 
личните податоци на пациентот, односно индивидуата, како што се неговото име 
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и презиме, матичен број или било кој друг податок што би можел да ја 
компромитира личноста, во смисла на негова идентификација233.  
 

Сето ова резултираше со усвојување на голем број документи со коишто 
се регулира оваа област. Советот на Европа во 1981 година во Стразбур донесе 
Конвенција за заштита на лицата во однос на автоматската обработка на 
личните податоци. Целта е, земјите потписнички на оваа конвенција да го 
усогласат своето национално законодавство со основните начела и препораки 
содржани во овој документ. Европскиот Парламент и Советот на 12 јули 2002 во 
врска со процесирањето на личните податоци и заштитата на приватноста, 
секторот на електронски комуникации (Директива за приватноста и 
електронските комуникации), го одредија 31 октомври 2003 да биде краен рок за 
членките на ЕУ да ја усвојат Директивата 2002/58/ЕЦ за приватноста и 
електронските комуникации во сопствените национални законодавства234. 
 

Правото на приватност и заштита на личните податоци стануваат 
теоретски и практичен интерес на правниците во областа на законодавството, 
управата и судството. Во јавно здравствената практика, остварувањето на 
правото на приватност  се манифестира како прашање кое стана предмет на 
интерес со развојот и создавањето на компјутеризираните информациски 
системи и се однесува на заштитата на податоците.  Современиот концепт на 
правото на приватност става акцент врз контролата на информацијата.  

Оттука, а во врска со здравствените информации, приватноста е право на 
секоја индивидуа или институција да одлучи кога, како и до која мерка ќе 
разменува информации за себе со другите. Се разбира дека постои можност за 
проток за споменатата информација од корисник до корисник, но само со 
претходна согласност за личноста за која станува збор. 
 

Од друга страна, приватноста на здравствената информација може да се 
дефинира како професионална обврска на лекарот, сестрата, вработените во 
вонболничка заштита, немедицински истражувачи, потоа и на оние личности кои 
се вработени во фондот за здравствено осигурување и за сите други јавно 
здравствени професионалци. Овие јавно здравствени професионалци имаат 
етичка и законска обврска да ја обезбедат приватноста и доверливоста на 
информацијата, добиена при нивната професионална работа. Ова поле ја 
вклучува легислативата и/или јавно здравствените политики кои имаат за цел 
заштита на приватноста на корисниците на здравствени услуги и на 
здравствените установи. Тоа вклучува согласност за чување и употреба на 
приватноста на здравствените информации.  
 

Многу е важно приватноста на здравствената информација којашто се 
однесува на индивидуата треба да се респектира, а истовремено, јавно 

                                                 
233 Заштитата на личните податоци, како дел од заштитата на основните права и слободи на поединците, 
особено правото на приватност, законски е регулирана во голем број европски земји веќе повеќе децении. 
Многу технолошки развиени земји имаат донесено посебни закони за заштита на податоците, со коишто, со 
некои исклучоци, ги уредуваат само заштитата на личните податоци, односно правото на приватност.  
234 Со појавата на компјутерската информациска технологија се наметнаа многубројни прашања, особено 
правните прашање, коишто произлегуваат од можноста за напад на приватноста, како и прашањата за 
заштита и безбедност на податоците и контрола на информациите во компјутерскиот информациски 
систем. 
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здравствените професионалци кои ја имат таа информација како неопходен дел 
од својата работа, исто така треба да е заштитен. Двете барања мора да се 
постигнат на начин што ќе обезбеди висок квалитет на заштита на индивидуата 
со едновремено извршување на здравствената дејност.  
 

Приватноста, односно доверливоста ја вклучува обврската на една 
личност да обезбеди тајност на информациите за другата личност. Таква 
обврска може да се смета дека произлегува од устен или писмен договор, или 
од други релации што постојат со клиентот или пациентот. Без оглед на 
јурисдикцијата, политиката на судовите отсекогаш била да се заштити 
довербата. Се признава правото на јавно здравствените професионалци и 
установи да задржат такви информации за легитимни цели поврзани со 
имплицитниот договор, како што се докази за дадената грижа, и дека тие имаат 
обврска да ја заштитат информацијата која им е доверена. Затоа во било кој 
систем на заштита на податоците, човечкиот фактор не смее да се занемари.  
 

5.11.2 Безбедност на здравствените податоци 
 

Безбедноста на компјутерскиот систем претставува чадор којшто ги 
заштитува хардверските и софтверските елементи на организацијата, како и 
безбедност на податоците, коишто компјутерски се обработуваат да се заштитат 
од злоупотреба, измама, саботажа, намерно или случајно оштетувања, како и од 
природни катастрофи. Безбедноста на податоците е резултат на примена на 
мерки со цел за заштита на податоците од несакани случувања, односно од 
оние кои можат да придонесат во измена, бришење или губење на генералиите 
и останатите работи коишто го дефинираат самиот пациент. Од една страна, 
сигурноста се однесува на заштита на интегритетот на податоците, а од 
друга страна безбедноста се однесува на обезбедување на приватност на 
пациентот и лекарот. Интегритетот на податоците се однесува на 
расположливоста на целосни, валидни и релевантни податоци. Со други 
зборови, со интегритетот на податоците се постигнува нивна апсолутна 
заштита од злоупотреба, губење (намерно или ненамерно, преку расипување 
на компјутерската опрема) и евентуално фалсификување. Од аспект на 
безбедноста, осигурување на приватноста како друг важен елемент на сигурност 
на податоците може да се дефинира како: 
 
 Обезбедување доверливи лични здравствени податоци; 
 Спречување на злоупотреба; 
 Спречување на неавторизирано копирање на податоци, сместени или 
обработени во здравствено информацискиот систем.  

 
Безбедноста ги вклучува процедурите и системите кои се користат за 

ограничување на пристапот и одржување на интегритетот на информациите. 
Заштитата на податоци подразбира преземање на сите  организациони мерки со 
цел да се обезбедат истите, од било какви случувања кои можат да доведат до 
било кој начин на промена на тие податоци. 
 

Во контекст на здравствените информациски системи, концептите за 
сигурност, безбедност и квалитет се меѓусебно поврзани и постои совпаѓање. 
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Безбедноста, односно сигурноста и квалитетот може да изгледаат различно, но 
се слични во смисла дека се однесуваат на разни видови несакани инциденти. 
Имено, сигурноста се однесува на заштита од штета предизвикана од луѓе, 
додека безбедноста штити од неовластен пристап до информациите. И 
сигурноста и безбедноста дефинираат концепт на ризик. Ризикот од корупција 
или загуба на здравствени податоци секогаш е присутен, почнувајќи од 
моментот на создавање на податокот, до моментот на неговата употреба. 
Ризикот и грешките веќе се поврзани со прибирањето на здравствените 
податоци. 

 

5.11.3 Правна рамка за заштита на здравствените податоци 
 

Сите закони содржат одредби, личните податоци да се собираат само на 
начин којшто е законски одреден, односно на законски и правилен начин. Покрај 
тоа, користењето на личните податоци е временски ограничено, во смисла дека 
можат да се собираат и обработуваат оние лични податоци кои се законски 
регулирани. 
 

Потребно е постоење на извесна форма на закон за правата на 
пациентот, којшто мора да ги регулира информациите поврзани со пациентот во 
секој јавно здравствен систем. Главниот принцип е дека здравствената 
информација може да биде пренесена само со одобрение од пациентот. 
Исклучок од ова правило постои, но само за да се овозможи нормална работа 
на здравствените професионалци, вклучени во конкретно згрижување на 
одреден пациент. Ова значи дека одредена здравствена информација што се 
наоѓа во „Одделение А“, може да се пренесе на „Одделение Б“, но само кога 
здравствената информација треба да се употреби за конкретно згрижување и 
нега. Во сите други случаи мора да се бара одобрение од пациентот. 
 

Бидејќи станува збор за размена на информации, нормално е да се води 
сметка за тоа како ќе се обезбеди основниот принцип на заштита на податоци за 
пациентот, со истовремена примена на зголемени можности за постигнување на 
квалитетна здравствена заштита. 
 

Секоја земја треба да ја има предви сопствената законска регулатива 
којашто се однесува за заштита на правата на пациентите. Во овој процес,  за 
секоја држава ќе биде императив да се разјасни дали постоечката легислатива 
претставува пречка за прикажување информации коишто потекнуваат од разни 
регистри, со цел да им се овозможи на здравствените професионалци да имаат 
целосен преглед на здравјето на пациентот.  Како пример за ова може да ни 
послужат податоците внесени во  електронскиот здравствен картон на 
пациентот и неговата историја од националниот регистар. 
 

Од исклучително значење е да се најдат соодветни решенија за 
обезбедување и заштита на правата на пациентот од секојдневната пракса. 
Исто така, подеднакво важно е дека иницијативите кои ќе се спроведуваат од 
соодветните земји како што е примерот со Република Македонија треба 
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внимателно да ја предвидат можноста што треба да му се даде на пациентот да 
контролира кој може или кој веќе ќе има пристап до неговите лични податоци. 
 

Степенот на правната заштита на податоците зависи од степенот на 
политичкото значење кое му се дава на личното право, односно заштита на 
приватноста и личните податоци во  соодветни услови. Сето ова зависи од 
степенот на материјалниот и културниот развој на соодветната заедница, 
односно држава. Денес, во светот, на сила се голем број закони коишто ја 
регулираат проблематиката за заштита на податоците, односно правото на 
приватност235. По правило оваа област се регулира со посебен закон, а во некои 
земји тоа е непосредно регулирано со уставот на одредена земја236. 

 

5.11.4 Етика во здравствено информацискиот систем 
 

Етиката меѓу пациентот и јавно здравствениот професионалец е важно 
прашање во системот на здравствена заштита. Од лекарот се очекува да 
учествува со своето внимание, грижа, знаење, вештина, дискреција и одреден 
степен на придржување кон поставените медицински стандарди, а притоа да го 
следи основниот императив - да не му нанесува никаква болка или штета на 
пациентот. Пациентот има право да ја знае својата состојба, расположливите 
начини за неговото лекување и можните ризици. Тој, исто така, има право да 
бара дополнително стручно мислење, но ова право не е неограничено, бидејќи 
секое осигурување може да постави ограничувања на плаќањето на 
понатамошни стручни мислења и консултации без претходно одобрение од 
општиот лекар. 
 

Во системот на здравствена заштита, покрај тоа што набљудувањето на 
болестите се врши анонимно, потребни се и лични податоци во контролата на 
заразни заболувања. Но, исто така, потребно е собирање на лични податоци во 
идентификување и контрола на хроничните заболувања. Рамнотежата меѓу 
правата на индивидуата и општеството е исклучително чувствително прашање, 
на кое треба да му се посвети целосно внимание.  
 

Проблематиката околу личните здравствени податоци претставува  
основа за дискусија за примена на етиката во здравствено информацискиот 
систем. Особено  најчувствителни се податоците за индивидуата, кои се 

                                                 
235 Сето ова е резултат на исклучителниот развој на компјутерската технологија, а посебно на развојот на 
технологијата за таканареченото елекронско набљудување и надзор за однесување на индивидуите. Прв 
посебен закон што непосредно го регулира прашањето за заштита на податоците е донесен во 1970 година 
во Германската сојузна држава Хесе. 
236 Оттука, проблемот на заштита на личните податоците е предмет на многу резолуции, насоки, директиви, 
препораки кои се донесени од страна на Советот на Европа, Економско социјалниот совет, Канцеларијата 
на ОН во Женева - Комисијата за човекови права, Европскот Парламет и Советот на Европска унија. 
Генералното собрание во 1989 година ја усвило резулуцијата 44/132 – насоки за регулирање на досието со 
компјутеризирани лични податоци. Повикувајќи се на таа резулуција, а имајќи ја предвид резулуцијата од 
Комисијата за човекови права 1990/42, донесена во 1990 и резулуцијата на Економско социланиот 
совет1990/38 од 1990, под името Насоки за користење на компјутеризирано лично досие, Генералното 
собрание на ОН е во 1990 година. Резолуцијата 45/95 ги усвоила насоките за регулирање на досието со 
компјутерски лични податоци E/CN.4/1990/72. 
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однесуваат на неговата здравствена историја и на начинот на неговото 
здравствено однесување (сексуалниот живот).  
 

Етичките и моралните причини за создавањето, чувањето и 
процесирањето на електронски здравствени картони произлегува од фактот 
дека тие се корисни за заштита на здравјето. Основата на врската помеѓу 
лекарот и пациентот е преносот на здравствена грижа со највисоки стандарди и 
респект за автономијата на пациентот. Ова неизбежно води до заклучокот дека 
правото на информирана согласност и правото на доверливост се, исто така, 
етички/морални принципи од најголема важност.  
 
          

5.12 Електронска здравствена документација 
 

Електронската здравствена документација е основа на еден национален 
здравствено информациски систем. Електонската здравствена документација 
(ЕЗД) претставува трајна (доживотна) електронска колекција на здравствени 
информации за секој индивидуален пациент од неговото раѓање, па сè до 
смртта, кои се формираат од страна на овластени јавно здравствени 
професионалци, а кои можат да бидат дистрибуирани до бројни соодветни 
места во одреден облик. Можноста и начинот на пристап до оваа документација 
е дефинирана со правилата на системот на електронска здравствена 
документација.  
 

5.12.1 Електронски здравствен картон (ЕЗК) 
 

Електронскиот здравствен картон (ЕЗК) претставува место каде што се 
чуваат здравствените информации во компјутерска форма, а коишто се 
однесуваат на здравјето на пациентот во текот на неговиот животниот век. 
Системот на ЕЗК претставува збир од елементи коишто го формираат 
механизмот преку кој се создаваат, користат, чуваат и читаат здравствените 
податоци. Тој вклучува пациенти, збир на податоци, правила и процедури и 
уреди за процесирање, а исто така ги вклучува и потребните средства за 
комуникација и поддршка. Предноста на ЕЗК е во тоа што овозможува брз и 
лесен пристап до здравствените податоци на сите нивоа на системот на 
здравствена заштита. Таков е примерот помеѓу примарната и секундарната 
здравствена заштита, кога стаува збор за упатот од едно на друго ниво. Исто 
така, ова е карактеристично  при давање на здравствена грижа на пациенти со 
хронични болести како што се дијабетес, срцеви заболувања или рак. ЕЗК им 
овозможува пристап на овластените здравствени професионалци до потребните 
податоци 24 часа во денот237. 

                                                 
237 Имајќи ги предвид разликите и специфичностите коишто постојат помеѓу националните и регионалните 
модели на јавно здравствените системи, електронските здравствени картони (ЕЗК) може да имаат 
различни содржини, покрај тоа што вообичаено нивната основна здравствена содржина е слична. Обично 
основните разлики помеѓу јавно здравствени системи се однесуваат на моделот и начинот на 
финансирање, пристапот до системот на здравствени услуги, видови достапни услуги, методите на 
здравствена заштита и процесот на акредитација на јавно здравствените професионалци и установи.  
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Примарна функција на ЕЗК е да овозможи давање на побезбедна, 

поквалитетна здравствена заштита, а исто така да овозможи едноставна 
размена и соработка меѓу здравствените установи и/или институции. На овој 
начин, ЕЗК дава претстава за целосната слика за здравствените потреби на 
индивидуата и општеството со што допринесува за успешно функционирање на 
менаџментот во јавно здравствениот систем.  
 

За подобро да го разбереме значењето и функционирањето на ЕЗК 
потребно е да го објасниме процесот на неговото создавање. Процесот на 
создавање на електронскиот здравствен картон ЕЗК се извршува преку 
доставување на извештаи од страна на болничките информациски системи. 
Преку нив се собираат основните здравствени информации кои се однесуваат 
на претходни и тековни епизоди на здравствена нега, декларации за согласност, 
основни клинички информации, како што е примерот со отпусните листи, 
витални и ажурирани здравствени податоци за препишани лекарства и терапии. 
Оттука, болничките информациски системи кои би ги внесувале здравствените 
податоци во базичен ЕЗК ќе треба да ги оправдаат трошоците коишто се 
направени во самите болници238.  
 

Едно од клучните барања за функционирање на ЕЗК е изградба на 
информациска комуникациска инфраструктура, со цел да помогне до соодветен 
и безбедносен пристап на јавно здравствени услуги, закажување за здравствен 
преглед и консултации, листи на чекање, здравствени информатички портали и 
светски бази на знаење кои постојат на Интернет. Секоја добро изградена 
инфраструктура за електронски здравствен картон има позитивно влијание врз 
јавно здравствената услуга и подобрување на севкупните ефекти во јавно 
здравствениот систем. Ова подразбира развој на информациската 
комуникациска технолгија, вклучувајќи безбеден комуникациски систем и 
соодветната размена на здравствени информации помеѓу јавно здравствените 
професионалци и пациентите како предуслов за квалитетна здравствена 
заштита.    
 

Сите сегменти на здравствените записи треба да ги содржат податоците 
за пациентот кои треба да бидат регистрирани во јавно здравствените установи 
или центри каде што тој ја добил неопходната здравствена услуга. Во овој 
процес, со воведување на дигитален потпис, се создава сигурносна бариера 
против неовластен пристап и злоупотреба на податоците. Исто така, во однос на 
дигиталниот потпис, ЕЗК може да обезбеди и пристап на пациентот до неговите 
лични здравствени информации. 
 

Во насока за подобрување на клиничките резултати,  особено во односот 
на безбедноста на пациентот, инфраструктурата придонесува за намалување на 
случаите на несакани ефекти од лекови, намалување на непотребните разлики 
во клиничката практика и се овозможува навремена и ефикасна распределба на 

                                                 
238 Во однос на ова, Република Македонија спроведувањето и создавањето на електронски здравствен 
картон (ЕЗК) треба првенствено да биде заснован на болничките податоци, како добар предуслов 
болниците да бидат тестирани онаму каде што болничките информациски системи веќе поддржуваат 
базичен електронски здравствен картон. 
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здравствените информации. Комуникацијата на податоци од ЕЗК базирана на 
размена на пораки денес широко се користи за да се овозможи далечинско 
закажување на прегледи и прием на резултатите.  
 

Оттука, воспоставувањето на интегриран здравствен информациски 
систем вклучува прифаќање на соодветна рамка, којашто ќе се користи како 
референтна точка за размена на електронски здравствени информации, со цел 
да се поддржи поврзувањето на  здравствените услуги со одделните 
здравствени установи или центри. Сето ова има влијание за преземање на брзи 
и подобри одлуки за квалитетна здравствена услуга со што се зголемува 
точноста на здравствените податоци, а со тоа и подобро функционирање на 
јавно здравствената установа.  
 

Со интегриран електронски здравствен картон, секое ниво на здравствена 
заштита треба да е во можност да се справи со овие јавно здравствени 
прашања и да обезбеди соодветен начин за пристап до автентични 
информации, регистрирани во различни клинички информациски системи. 
Понатаму, таа треба да обезбеди брз и авторизиран директен пристап до 
личните здравствени податоци за пациентот во текот на неговиот животен век. 
На овој начин на пациентот ќе му се овозможи да биде активно вклучен во 
следењето, проценката и унапредување на сопственото здравје. Со сето оваа, 
електронски потпис, електронски здравствен картон (ЕЗК) ќе овозможи да се 
дефинираат специфичните производи и здравствени услуги за користење со 
локалните системи коишто ја вклучуваат идентификацијата на пациентот и 
стандарди за безбедност, доверливост, пристап и согласност. 
 

5.12.2 Електронски запис за пациентот (ЕЗП) 

 
Електронски запис за пациентот претставува запис за периодична 

здравствена нега на пациентот, направена главно од одредена јавно 
здравствена установа и/или институција. Вообичаено, електронскиот запис е 
резултат на вкупната интеграција на здравствени податоци за пациентот 
поврзани со здравствената нега, којашто што се дава од страна на клиниките, 
болниците, административните или специјалистичките оддели и амбулантите.  
 

Оттука, електронскиот запис за пациентот е запис кој ги содржи личните 
податоци за пациентот (дата на раѓање, пол, име), дијагноза или состојба, како и 
потребни детали за лекување и терапија од страна лекарот, додека електронски 
медицински запис може да претставува посебен медицински, односно 
специјален случај на електронскиот здравствен картон или електронски запис за 
пациентот.  
 
 Со помош на стандардите за идентификација се определува начинот на 
кој пациентите се разликуваат помеѓу себе и автентичноста потребна за 
добивање на директни (он-лајн) услуги. Овие стандарди треба да се 
интегрираат во работните процеси и во информациските системи со цел  да се 
поддржи интеграцијата. Единствен индекс на пациентот е индексот кој 
обезбедува точната информација за пациентот, да биде достапна до лекарите и 
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ги поддржува клучните национални системи и мерки за безбедност како 
медицински предупредувања кои запишуваат познати алергии и реакции од 
лекови. Идентификацијата на пациентот е клучна во здравствените 
информациски системи, бидејќи овозможува следење на информациите за 
пациентот. Базата која назначува единствен индекс на корисниците на 
здравствени услуги мора да содржи и демографски детали.  
 

Системите за администрирање на пациентите наоѓаат широка примена во 
јавно здравствените услуги. Тие обезбедуваат податоци за низа централни 
регистри кои се единствени во меѓународен контекст, на пример, Национален 
регистар на пациенти (НРП), фактура за активности во болнички систем или 
порамнување на сметките помеѓу болниците. НРП мора да биде директно (он-
лајн) достапен на сите болници преку заеднички јавен здравствен портал. 
 

Електронскиот здравствен картон е екстензија на концептот на 
електронскиот запис за пациентот и претставува комбинација на 
здравствени податоци како резултат на интеракцијата на пациентот со сите 
нивоа во системот на здравствена заштита. За успешно функционирање и 
развој на eлектронскиот здравствен картон и електронскиот запис за пациентот 
потребно е унифициран кодиран лекарски речник со цел да се овозможи сигурна 
и точна електронска комуникација на здравствените информации на национално 
и интернационално ниво на активности. 
 

Електронскиот здравствен картон и електронски запис за пациентот 
треба да бидат достапни за секој национален здравствено информациски 
систем, затоа што содржат интегрална здравствена информација за 
пациентот, за неговото лекување и терапија. 
 

5.12.3 Електронска здравствена картичка (ЕЗК) 
 

Во изминатата декада сведоци сме на брз напредок во примената на 
информациската технологија во речиси секоја сфера на живеење и делување. 
Интернетот уште повеќе го помага овој напредок. Од друга страна, 
изненадувачки е фактот дека најголем дел од здравствените установи сè уште 
ги чуваат податоците за пациентите во хартиена форма. Ова сценарио го прави 
речиси невозможен предизвикот за интегрирање и лесно управување на 
податоците за пациентите помеѓу болниците, ординациите и државите. 
Електронските картички може да се користат, на пример, за идентификација на 
пациентите и проверка на осигуреничкиот статус. Такви картички може понатаму 
да еволуираат и да даваат можност за внесување на личните здравствени 
податоци со врска кон ЕЗК. 
 

Податоците што се наоѓаат на картичката може да се категоризираат во 
три широки типови: идентификациски, административни и клинички. Податоците 
од трите категории делат многу особини. На пример, секој од нив вклучува 
идентификациски број, имиња и дати. Некои информации може да имаат и 
клиничка и административна примена. 
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Заштитата на податоците и безбедносните аспекти играат клучна улога во 
градењето на здравствените иформациони системи, особено за примената на 
електронска здравствена картичка. Пациентите треба да сметаат на најголема 
можна безбедност и доверливост. Креаторите на јавно здравствената политика 
треба да изнајдат едноставни начини за да се овозможи нивно лесно 
функционирање во практика. Во овој контекст, пациентите можат да одлучат 
дали и кои од нивните здравствени податоци ќе се складираат или избришат и 
кои даватели на услуги можат да имаат пристап до овие податоци. 
Електронската здравствена картичка им го овозможува правото на 
пациентите да ги видат сочуваните податоци и да ги добијат истите во 
печатена форма. Исто така здравствената картичка може да се употребува само 
во комбинација со електронската професионална здравствена картичка 
опремена со квалификуван електронски потпис.  
 

 Оттука, електронската здравствена картичка има административна и 
здравствена примена: 
 
1. Административна примена: 
 
 Податоци за осигурувањето кои вклучуваат информации за статутусот за 
плаќањето; 

 Име на лекувањето во други земји; 
 Нехартиен пренос на рецепти. 

 
2. Здравствена примена: 
 
 Mедицински досиеја (историја на употреба на лекарства); 
 Ургентни податоци (крвна група, хронична органска состојба, aлергии, срцеви 
заболувања, дијализа, aстма); 

 Дополнителни здравствени информации (тековна дијагноза, претходни 
операции, вакцинирања и рендген прегледи); 

 Можност за вклучување на електронска комуникација (отпусни листи); 
 Информатор кој ги информира пациентите за лекарските услуги и основните 
трошоци; 

 Лични податоци осигурени од самите пациенти (графикон за дијабетес). 
 

 Електронската здравствена картичка е важен инструмент во здравствено 
информацискиот систем. Со неа се постигнува сигурност дека здравствените 
податоци ќе бидат достапни онаму каде што се потребни, со цел да се подобри 
лекувањето на сите пациенти. Здравствената картичка може да се дизајнира 
како микропроцесорска картичка која ќе чува податоци и ќе овозможува пристап 
до сервери. Пристап до податоците може да се има само ако лекарот или 
стоматологот обезбедат доказ за нивниот идентитет преку нивната 
професионална електронска легитимација, и пациентот се согласи со 
внесување на своја шифра (пин). Ако се постават киоск-системи во 
ординациите, аптеките или во ФЗО, пациентите ќе можат и самите да имаат 
пристап до своите податоци запишани на картичката. 
 

 Концептот на поврзаност е мошне важен за дизајнот на картичките и има 
низа импликации за сите инволвирани актери: 
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 За граѓаните и пациентите. Секој може да патува било каде со картичка и 
на неа се есенцијалните информации потребни за добивање на медицински 
третман. Поврзаноста значи дека информациите на неговата картичка се 
достапни до сите здравствени установи, врз транспарентна основа, 
надминувајќи ги јазичните бариери и проблемите на компатибилност помеѓу 
различни административни и медицински структури и кодни системи.  
 За лекарите. По потреба, најсвежите клинички информации се непосредно 
достапни или, пак, можат лесно да се прочитаат од страна на лекарите за да се 
справат со одреден случај, избегнувајќи дуплирање на дијагностичките 
испитувања и непотребно доцнење.  
 За здравствените власти. Поврзаноста значи дека здравствените власти 
можат да се фокусираат на посакуваните резултати и функционалноста на 
апликациите, заштитувајќи ја инвестицијата и имајќи пристап до најновите 
светски технички достигнувања, без разлика кој е производителот или 
испорачателот на картичката. 
 За партнерите од индустријата. Напорите за развој можат да одат 
подалеку отколку до одредено решение развиено за еден клиент и потенцијално 
можат да го освојат глобалниот пазар на услуги и апликации базирани на 
картичките. 
 
 
 

5.13 Рамката на здравствената метрична мрежа 
 
Здравствената метрична мрежа (The Health Metrics Network -HMN) беше 

основана во 2005 година, со цел да им помогне на земјите и другите партнери 
да го подобрат глобалното здравје преку зајакнување на системите коишто ќе 
создадат здравствено поврзани информации за да се донесат одлуки засновани 
на докази. Здравствената метрична мрежа е првиот глобален здравствен 
партнер којшто се фокусира на две суштински барања за зајакнување на 
здравствениот систем во земјите со среден и средно-низок доход. Прво, потреба 
од целосен здравствено информациски и статистички систем, отколку 
фокусирање само на специфични болести. Второ, да се концентрираат 
напорите за зајакнување  на раководството на земјата за производство на 
здравствени информации и нивна употреба. 
 

Со цел да се излезе во пресрет на овие две суштински барања и 
унапредено глобално здравје, јасно е дека постои итна потреба за постоење на 
повеќе партнери и нивна координација околу постигнување на согласност за 
прифаќање на „рамката“ за развој и зајакнување на здравствено 
информацискиот систем. Целта беше рамката прикажана на следнава слика да 
биде универзално прифатен стандард за раководење во собирањето, 
известувањето и употребата на здравствените информации од страна на 
земјите и глобалните агенции.  Преку нејзината употреба се предвидува дека 
сите различни партнери кои работат во рамките на земјата ќе бидат способни 
подобро да ги хармонизираат своите напори околку една поделена визија на 
стабилен и ефективен национален здравствено информациски систем.   
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Слика 5.3 
 

Рамката на здравствената метрична мрежа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Од илустрацијата може да се види дека рамката на здравствено 
метричната мрежа се состои од два главни дела: 

 
 Компоненти и стандарди на здравствено информацискиот систем кои се 
наоѓаат на левата страна каде што се опишани шесте комоненти на 
здравствено информацискиот систем и се обезбедени нормативните 
стандарди за секој од нив; 

 Зајакнување на здравствено информацискиот систем каде што се опишани 
водечките принципи, процеси и алатки коишто го  претставуваат патоказот за 
зајакнување на здравствено информацискиот систем. 

 
Клучен чекор за овој патоказ е потребата од ефективна проценка на 

постоечкиот национален здравствено информациски систем, односно изградба 
и воспоставување на основа и развој на мониторингот. Со цел да им се помогне 
на земјите во овие клучни активности, здравствено матричната мрежа развила 
алатки за проценка кои опишуваат детално како да се преземе првата основна 
проценка. Најважната цел на секоја проценка на статистичкиот систем е да ги 
разбере сегашните и идни барања на корисниците за статистички информации, 
нивна проценка за соодветноста од постоечката статистика и разлика во 
постоечките и планираните податоци, нивни приоритети и нивна способност 
ефективно да ги употребат статистичките информации. 
 

Компоненти и стандарди  за 
здравствено информацискиот 

систем 

ЗИС реусрси 

Индикатори 

Извори на податоци 

Податоци на менаџментот 

Продукција на информации 

Принципи 

Процес 
Лидерство, координација и 
проценка 
Приоритети 
Спроведување на 
здравствените информации 

Алатки 

Зајакнување на здравствено 
информацискиот систем 

Зајакнување на здравствено 
информацискиот систем 

Дисеминација и користење 
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Ваквата проценка е комплексна бидејќи функционирањето на целиот 
систем зависи од повеќе детерминанти – технички, социјални, организациски и 
културни. Затоа, проценката треба да биде целосна и да покрие многу 
подсистеми на националниот здравствен информациски систем, вклучувајќи 
јавни и приватни извори на податоци поврзани со здравјето. Исто така, таа 
треба да се однесува на расположливите ресурси во системот (инпутите), 
неговите методи за работа и производство (процеси и аутпути) и резултати во 
однос на расположливост на подзтоци, квалитет и употреба (резултати). 
Клучниот инпут за пристап вклучува институционално и политичко окружување; 
обем и квалитет на финансиски, физички и човечки ресурси како и 
расположливи нивоа на информации и комуникациска технологија.  Во однос на 
аутпутите, интегритетот на податоците исто така детерминиран од степенот на 
транспаретност на процедурите, постоење на добро дефинирани законски 
правила, услови за собирање, процесирање и дисеминација. Проценката на 
резултатите треба да вклучи квантитативен и квалитативен приод како што се 
прегледи, извештаи и интервјуа со стејкхолдрите во земјата на централно и 
периферно ниво, како и со надворешните субјекти. 
 

Меѓународните организации, особено Светската здравствена 
организација (СЗО) и Организацијата за економска соработка и развој (ОЕСD), 
имаат долгогодишно искуство и посветеност во собирањето, дистрибуцијата и 
користењето на здравствените податоци за информирање за јавното здравство 
и за разбирање на сеопфатноста на јавно здравствените системи. Овие 
организации имаат важна улога во стратегиите што ЕУ ги применува за 
подобрување на здравствената информација. Особено на национално ниво е 
потребна координација и соработка со цел да се обезбеди максимална употреба 
на постоечката експертиза и да се одбегне дупликација на напорот и оптимална 
размена на податоците. СЗО има широко прифатена експертиза во 
кодифицирањето и прибирањето на здравствени податоци и нивна употреба за 
унапредување на јавното здравство. Важно е да  се знае што е информација и 
да се направи разлика помеѓу податок, информација и знаење.  

 

5.14 Заклучок 
 
Здравствено информациските системи претставуваат едни од основните 

елементи во современиот јавно здравствен систем и подразбира механизам за 
собирање, обработка, анализа и прием на информации потребни за 
организација и спроведување на здравствена заштита, како и за истражување и 
организација на јавно здравствениот систем. Затоа информациите играат 
централна улога во способноста на јавно здравствениот систем да врши 
испорака на ефективна здравствена заштита и да обезбеди здрава популација. 
Здравствените информациски системи се сложени организациски системи 
коишто поврзуваат географски разместени болници, клиники, лекарски 
ординации и други здравствени единици коишто се меѓусебно зависни со 
одредени функции и активности. 
 

Развојот на  здравствените информациски системи има три извори: 
компјутерска технологија, бази на податоци и комуникации. Напредокот во 
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овие три области го овозможува унапредувањето на информациските системи и 
секоја фаза во нивниот развој е поврзана со одреден вид на мрежа, односно со 
одреден тип на техничка конфигурација на информациските системи 
Корисниците на здравствени услуги, пациентите и јавноста мора да бидат 
сигурни дека нивните податоци се чуваат според сите безбедносни мерки и се 
разменуваат според соодветните законски, правни, етички и технолошки 
процеси. 
 
 
Клучни поими 
 
Здравствени информации 
Здравствено информациски систем 
Здравствени податоци 
Електронска здравствена документација 
Електронски здравствен картон 
Електронски здравствен запис на пациентот 
Електронска здравствена картичка 
Здравствена метрична мрежа 
 
 
Дали знаете да одговорите на следниве прашања? 
 
1. Што е здравствена информација? 
2. Објаснете ја улогата и значењето на здравствените информации! 
3. Како се класифицираат здравствените информации? 
4. Што подразбирате под здравствено информациски систем? 
5. Објаснете што подразбирате под современа информациска и комуникациска 

технологија! 
6. Кои се целите на здравствено информациските системи? 
7. Објаснете ги видовите здравствено информациски системи! 
8. Дали ги знаете подсистемите на здравствено информацискиот систем? 
9. Што подразбирате под сигурност и безбедност на податоците во здравствено 

информацискиот систем? 
10. Објаснете ги перспективите на здравствените информации во функција на 

подобрување на квалитетот во здравството! 
11. Што опфаќа електронската здравствена документација? 
12. Што претставува електронскиот здравствен картон? 
13. Што содржи Електронскиот здравствен запис на пациентот? 
14. Објаснете ја предноста од примена на Електронска здравствена картичка! 
15. Колку делови ја сочинуваат рамката на здравствената метрична мрежа? 
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6.1 Вовед 
 
 Секој јавно здравствен систем треба да се темели на дијалог и активна 
соработка меѓу граѓаните, општеството, јавно здравстевните професионалци и 
други стручни лица, како и сите оние кои учествуваат во креирањето на јавно-
здравствената политика. Конкретно, при давањето на јавно здравствените 
услуги треба да се почитуваат принципите на еднаквост, одговорност и 
праведност, како и да се земат предвид достапноста, учеството на општеството, 
превенцијата, финансирањето и одржливоста. Затоа во ова поглавје вие ќе ја 
имате можноста да научите за видовите прашања за кои е заинтересирана  
јавно здравствената политика. 
  

ГЛАВА  

Јавно здравствена политика

Г Л А В А6
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6.2 Што е јавно здравствена политика? 
 
 Јавните политики се фокусирани на целaта популација или на 
поспецифични целни групи и индвидуи кои можат да се создадат од страна на 
сите нивоа на управување, како и од страна на институции како што се 
училишните одбори, болниците или општински организации239. Политиката е 
водечки принцип или план на акција околу кој се согласила определена група на 
индивидуи кои поседуваат авторитет и моќ истите да ги спроведе240. Или пак, 
политиката е курс на акции усвоени или предложени од страна на владата, 
партијата, компаниите или индивидуите241. Јавно здравствената политика ги 
содржи определбите и одлуките за дефинирање на активностите за 
постигнување на зацртаните цели за подобрување на здравјето на 
популацијата. Како научна дисциплина, здравствената политика своите корени 
ги има во јавната политика, која е базирана на социологија, право, економија, 
теорија на одлука, оперативна анализа и историја. Спроведувањето на јавно 
здравствената политика  ги опфаќа активностите поврзани со определувањето 
на изворите на финансирање за специфични проекти, подготовка на менаџмент 
активности за реализација на зацртаната политика, одлуки, кои институции 
треба да бидат вклучени во проектите и друго242. Планирањето и раководењето 
се неопходни за дефинирање на целите и начинот за нивно постигнување. 
Секоја погрешна политика ги доведува во опасност животите и добросостојбата 
на голем број индивидуи, за разлика од штетите по здравјето на една индивидуа 
што може да настанат поради грешка на еден лекар. Таа се спроведува преку 
легислативата или други форми на правила кои обезбедуваат здравствени 
услуги и програми, како и пристап до тие услуги и програми.  
 
 
 Во плуралистичките демократии, јавно здравствената политика е фокус, 
огледало за сите други политики. Таа опфаќа пристап до јавно здравствени 
услуги, квалитет на здравствена заштита и резултати, а исто така, континуирано 
ги рефлектира јавно здравствените проблеми, како во општествен контекст така 
и во научната основа на медицината.  Оттука, клучната функција на јавно - 
здравствените професионалци е  да влијаат и да ги формулираат политичките 
одлуки на сите нивоа  на здравствена заштита за добросостојба на индивидуата 
и општеството. Јавно здравствена политика е политика која се карактеризира со 
нејзино експлицинтно однесување за здравјето и еднаквоста во сите полиња на 
политиката и е одговорна за развојот на јавното здравство и здравствената 
состојба243. 
 
 Јавно здравствената политика се креира со цел да се постигнат и да се 
задоволат националните, регионалните, локалните или институционалните  
јавно здравствени потреби. Сите овие јавно здравствени потреби се 
професионално и политички детерминирани во уставни, правни и финансиски 
рамки. Изборот на правецот во кој ќе се организираат јавно здравствените 
услуги зависи од голем број фактори, меѓу кои, секако, и политичкиот став на 
                                                 
239 Јавните политики се создадаваат низ процес кој вклучува граѓани, владини службеници, избрани службеници кои, 
идеално, работат заедно за да постават агенда за наше општо добро.  
240 Dodd 2000 
241 The New Oxford Dictionary of English, 1998 
242 Прилагодено според  WHO 1984, WHO 1993d, Barr 1992 
243 Health Promotion Glossary 
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владата, меѓусекторската соработка, јавниот интерес на граѓаните и 
рационалната проценка на потребата на индивидуата и општеството, кои се 
дефинирани врз основа на епидемиолошки податоци, анализи на исплатливост 
и препораки од јавно здравствените професионалци.  
 
 Една од основните карактеристики на јавно здравствената политика е 
креирање на здрава животна околина за поддршка и заштита на здравјето, како 
и овозможување еднаков пристап до јавно здравствени услуги. Ваквата 
политика го промовира сфаќањето дека инвестирањето во здравјето е важен 
инвестициски сектор за социјално-економскиот развој. Нејзините активности се 
насочени кон ангажирање на општествата, индивидуата и општеството во 
преземањето одговорност за нивното здравје. Јавно здравствената политика е 
јасно ориентирана кон здравје, односно чување на здравје и посветена на 
зголемување  и унапредување на здравјето. Но, во исто време, овие  активности 
се насочени во организацијата и давање на јавно здравствени услуги и 
реализацијата на јавно здравствените програми. Значи, го промовира 
здравјето како на индивидуата така и на општеството. 
 
 Оваа ориентација е цврсто поврзана со концептот „Инвестирање во 
здравје“. Одговорноста е на повеќе јавно здравствени сектори, а активностите 
се насочени кон меѓусекторска соработка за преземање на конкретна акција за 
здравје со цел да се добие поздрава популација, а тоа е, всушност, и основата 
за достигнување на поголема еднаквост во здравството и здравствената 
заштита.  Главната цел на акцијата е и да се постигне поголема свесност за 
последиците по здравјето како резултат на спроведување на политичките 
одлуки. Јавно здравствената политика се карактеризира со предоминантно 
биопсихоопштество и со долгорочна одржливост и се однесува на употребата 
на здравствените ресурси, насоките на инвестиции, ориентацијата кон 
технолошки развој и институционален развој на начини кои овозможуваат 
тековниот развој и употребата на ресурсите да не го доведат до сомневање 
здравјето и благосостојбата на идните генерации.  
 

6.3 Елементи на јавно здравствената политика 
 
 Разликуваме шест основни елементи на јавно здравствената политика:  
 
1. Улогата на организираното граѓанско општество; 
2. Подигнување на јавната свест за здравјето; 
3. Финансирање за здравјето; 
4. Економијата во поддршка за спроведување на јавно здравствената 

политика; 
5. Социјални цели фукусирани кон здравјето на популацијата; 
6. Креирање на ефикасен здравствено информациски систем. 
 

6.3.1 Улогата  на организираното граѓанското  општество 
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 Развојот на јавно здравствената политика не се темели само на 
соработка со владата туку, исто така, и со бизнис секторот, невладините 
организации, медиумите како и организираното граѓанско општество. Од една 
страна, организираното граѓанското општество може да влијае на условите во 
јавното здравство преку негови претставници во централните и локалните 
власти. Од друга страна, флексибилноста и приспособливоста што ги поседува 
организираното граѓанското општество ќе придонесат за конструктивно 
решавање на јавно здравствените прашања и проблеми. Клучните одлуки во 
овој поглед ги вклучуваат оние кои влијаат на работните услови, кои директно ги 
обезбедуваат услугите на благосостојбата, кои креираат работни места и кои се 
поврзани со општата безбедност. Организираното граѓанско општество е во 
состојба да го стави на располагање целиот свој капацитет на знаење преку 
директна, проектна или образовна активност. Учеството на граѓаните при 
донесувањето на одлуките, за тоа што треба да биде направено и како; на 
пример, во спроведувањето на одредена програма, и во евалуацијата на истата. 
Степенот на кој организираното општество учествува во една интервенција, 
често се користи како индикатор за прифаќањето на програмата244. 
Придобивките од ваквите активности ќе бидат од значење како за индивудуата 
така и за општеството. За таа цел спроведувањето на соработката на владите 
со организираното граѓанско општество треба да се темели на општиот 
интерес кој ќе ги почитува принципите на взаемна доверба, партнерство и 
активно учество и консултации. 
 
 Взаемната доверба. Улогата и интересот на владите и организираното 
граѓанското општество се комплементарни во развојот и спроведувањето на 
јавно здравствената политика и здравствените активности. Нивните заеднички 
цели ќе бидат најефикасно остварени  доколку се утврдени и спроведени врз 
основа на взаемна доверба и почитување. Заложбите на владите во 
соработката со граѓанското општество  треба да се темелат  во општите 
интереси без предрасуди и со целосно разбирање за позитивната улога што ја 
имаат како страна во преземањето на соодветни решенија и практики од 
областа на јавното здравство. Содржината на ова начело ја определуваат два 
елементи: совесноста и јавното мислење. Исто така и решенијата кои се 
однесуваат на јавно здравствените проблеми и прашања треба да бидат 
взаемно прифатливи. 
 
 Партнерство. Принципите на партнерство подразбираат активна соработка 
за да се воспостави рамноправен дијалог и почитување на различните мислења 
и ставови помеѓу учесниците при решавање на прашањата и проблемите од 
областа на јавното здравство. Постигнатиот успех помеѓу владите и граѓанското 
општество го претставува партнерскиот однос во  поделбата на задачите и 
обврските за поефикасно остварување на нивниот општ интерес. Затоа владите 
и организираното граѓанско општество треба да се надополнуваат во рамките 
на соодветните области, доколку повеќе имаат општ интерес и секогаш можат 
да излезат во пресрет при решавање на проблемите и прашањата, особено во 
креирањето на јавно здравствена политика. 
 

                                                 
244 Sethi et al 2004 
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 Активно учество и консултации. Владите овозможуваат вклученост на 
организираното граѓанско општество како партнери во креирањето на јавно 
здравствената политика со цел да бидат претставени нивните предлози и 
ставови во процесите на одлучување и спроведување на политиките и мерките. 
Со заедничко активно учество и консултации се овозможува да се искористат 
сопствените капацитети, ресурси и знаења кон донесување на поквалитетни 
решенија  за  обезбедување на здравствена заштита и подобрување на 
здравјето за доброто на целокупното општество. Доколку владите повеќе се 
отворени за дијалог со организираното граѓанско општество земјаќи ги предвид 
интересите на јавното мислење, дотолку повеќе ќе се подобри квалитетот на 
предложените политики и на тој начин ќе се зајакне легитимноста на владите во 
спроведувањето на јавно здравствената политика.  

 
 

6.3.2 Подигнување на јавната свеста за здравјето 
 

 Разбирањето на детерминантите на здравјето ја поставуваат основната 
рамка за обемот и природата на политиката кои се однесуваат на природата на 
здравствените прашања и проблеми. Во биомедицинските науки здравјето и 
болеста се резултат на генетските фактори и влијанието на средината. Затоа 
здравата животна средина е фундаментална за здравјето. Загадувањето на 
воздухот, водата, почвата и работното место се прашања кои ги засегаат 
јавниот и деловнот сектор, владите, медиумите, невладините организации кои 
се дел од културата на современиото живеење.  
 
 Глобалните општества треба да се насочат во зачувување на природата, 
во снабдување со чиста вода за пиење, спречување на сечење на шумите и 
загадувањето на воздухот и почвата, бидејќи пустошењето на околината 
предизвикува различни болести кај човекот и неповратни загуби. Од една 
страна, потребни се огромни финансиски средства за намалување на штетите 
од запоставувањето на животната средина, а од друга страна за грижа за 
здравјето на индивидуата и општеството и постигнување економски развој. 
Финансиските ограничувања водат до предрасуди и општествено исклучување, 
а сето ова доведува до зголемени стапки на насилство и криминал. Овие и 
многу други прашања се конфротираат со глобалното општество, а тука се, 
секако, проблемите на сиромаштијата и невработеноста. Нивото на јавното 
мислење може да се илустрира во последниве неколку децении со реакциите 
против нуклеарните тестирања, војните и  постушењето на здравата околина. 
Свеста на јавноста за здравјето сè повеќе се зголемува. Затоа треба да бидат 
вклучени сите чинители за формулирање и спроведување на активности на 
јавно здравствената политика со кои ќе се гарантира побезбедна и почиста 
еколошка средина и подобро здравје.   
 

6.3.3 Финансирање за здравје и здравствена заштита  
 
 Здравата популација претставува есенцијален елемент за развој на силна 
економија. Вкупните финансиски средства во здравството и здравствената 
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заштита и нивната распределба се главни прашања на секој јавно здравствен 
систем. Но, не секогаш  постои реална можност за прераспределба на 
средствата, како дел од процесот на јавно здравствената политика во подигање 
на стандардите на примарната здравствена заштита, превенција и 
унапредување на здравјето. Денес, значаен дел од инвестициите за здравје е 
преземен од индивидуи во контекст на нивниот секојдневен живот како дел на 
лични фамилијарни стратегии во одржување на здравјето. Инвестициите во 
здравствениот сектор мора да бидат придружени со инвестиции во 
образованието или инвестирање во станбени услови, за да се постигне ниво на 
максималните придобивки. Тие можат да бидат инвестирани од јавни и приватни 
агенции како и од индивидуи и групи. Големите инвестиции за здравје исто така 
подразбираат преориентација на дистрибуцијата на постоечките ограничувачки  
ресурси од здравствениот сектор кон промоција на здравјето и превенција од 
болести. Сè повеќе се укажува на потребата од координирано дејствување меѓу 
сите сектори. Неопходно е да истакнеме дека финансискиот пристап треба да 
гарантира реална еднаквост, бидејќи распределбата и достапноста на јавно 
здравствените услуги се важни променливи на искористување. Тоа овозможува 
постигнување на подобри резултати во учењето и работата, а на тој начин 
придонесуваат за економскиот развој на нивните земји. 
 

6.3.4 Влијанието на економијата за спроведување на јавно  
здравствената политика  
 
 Врската помеѓу здравството и здравствената заштита и економијата е 
многу комплексна, но здравствената економија е важен елемент на јавно 
здравствената политика. Солидното познавање на здравствената економија и 
примената на нејзините принципи им овозможува на професионалните 
здравствени менаџери да ги користат ефикасните методи и средства во 
процесот на управување и рангирање на приоритетите како и во донесувањето 
на клучни одлуки во креирањето на јавно здравствената политика. Во контекст 
на изложеното, нема ниту еден друг пристап освен пристапот кон економска 
анализа во рационалната распределба на ресурсите и достигнување на нивен 
баланс и меѓузависност во рамките на јавно здравствениот систем. Подолго 
време се сметаше дека зголемувањето на економското богатство е поврзано со 
подобрувањето на здравјето, но денес се смета дека подоброто здравје 
придонесува за подобар економски развој.   
 
 Целта на јавноздравствената политика не е само да го намали 
изложувањето на ризици туку и да го зголеми учеството на работодавците и 
вработените во промоција на побезбедна и поздрава работна околина, како и во 
намалување на стресот245. Инспекцијата на работното место е со цел да им 
стави до знаење на менаџментот и на работниците за безбедноста на работните 
услови. И на крај, компаниите треба да го прифатат концептот здрава компанија 
со три основни елементи: 
 
1. Унапредување на здравјето на нејзиниот персонал; 
                                                 
245 Една од гранките на јавното здравство е медицината на трудот која се занимава со промовирање и одржување на 
најдобра физичка, психичка и социјална добросостојба на припадниците на сите професии, преку контрола на ризици и 
адаптации на работата кон луѓето и на луѓето кон нивното работно место (ILO and WHO, 1995) 
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2. Производите на компанијата да бидат што е можно повеќе здравствено 
издржани; 

3. Компанијата да биде општествено одговорна во поддршката на 
здравствените активности на локалната заедница во промоција на 
унапредување на здравјето и земјата воопшто. 

 
 Имено, секоја компанија со професионален пристап треба да промовира 
добра тимска работа и отворена дискусија за сфаќањето дека подоброто 
здравје на целиот персонал и подобрите општествени односи на работа ќе 
придонесат за поголем морал и продуктивност на персоналот. Во овој широк 
опфат, професионалното здравје зазема клучно место во јавното здравство.  
 
 

 

6.4.5 Социјални цели фокусирани кон здравјето на  
популацијата 

 
 Ефективниот приод за развој на здравјето бара сите општествени сектори 
да бидат одговорни за влијанието врз здравјето со нивната политика, програми 
за промоција и заштита на здравјето. Земјите членки на СЗО и Европскиот 
регион прифатиле заедничка политичка рамка за развој на здравјето која 
претставува основа за нивните земји да ги формулираат националните 
здравствени политики. Како социјални цели кои се фукусирани кон здравјето на 
популацијата може да ги наброиме следниве: 

 
 Социјална кохезија, која подразбира обезбедување здравствена заштита 

преку нацоналните здравствени услуги или изградба на социјален систем за 
здравствено осигурување; 

 Правична застапеност, која подразбира обезбедување правичен пристап 
базиран на потребите за здравствена заштита на целокупното население, 
вклучувајќи ги сиромашните, инвалидите, постарите лица, рурални и други 
ранливи групи; 

 Здравје и сигурност со цел да се заштитат работниците, да се осигури 
безбедноста на водата и да се надгледува хигиената на храната; 

 Информирани и образовани граѓани, односно граѓаните континуирано да 
имаат пристап до здравствените информации со цел да се образуваат за 
клиничките услуги, лекарствата и здравственото однесување; 

 Економска ефикасност која опфаќа групни здравствени трошоци во рамките 
на финансиските одржливи граници. 

 
Клучен дел за одговорноста се наоѓа и во владините лидери кои ја 

креираат политиката, ги алоцираат ресурсите и ги иницираат законските и 
нормативните акти. 
 

6.4.6 Креирање на ефикасен здравствено информациски 
систем  
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 Покрај општествените и базичните медицински науки, исто така и 
демографијата и епидемиологијата играат есенцијална улога за разбирањето на 
современото јавното здравство, нудејќи широк спектар индикатори на 
здравствената состојба и мерки за успешноста на интервенциите. Тие 
претставуваат основа на здравствените информациски системи. И покрај тоа 
што се собрани поголем дел податоци за здравјето на популацијата сè уште 
постои недостиг на разбирливи информации за здравствената состојба. 
Собирањето на податоците би немало смисла  доколку тие не се вратат назад 
во јавно здравствениот систем за да можат да придонесат во подобрување на 
неговата работа, односно обезбедување квалитетна услуга и унапредување на 
здравјето. Јавно здравствените политики треба  да имаат за цел превенција, не 
само од аспект на преран морталитет, туку и за подобрување на условите за 
постарите лица и зголемување на нивниот квалитет на живеење. Затоа секоја 
држава треба да создаде свој здравствено информациски систем. Овој систем 
треба да е ориентиран кон здравје со цел обезбедување на разни информации 
за различните детерминати на здравјето. Вие многу добро знаете дека 
информациите ќе имаат вредност доколку се соберат, обработат и објават во 
форма достапна и разбирлива за јавно здравствение професионалци, за 
јавноста и за сите оние субјекти кои се заинтересирани со цел за анализа и 
дискусија. Употребата на податоците во пошироката јавност ќе придонесат да се 
направат солидни анализи во креирање на стратегии. Во иднина интеграцијата 
на здравствените податоците кои се однесуваат за нивото на образование, 
општествено-економската состојба, место на живеење, работното опкружување 
и начинот на живот ќе бидат од голема важност за развој на јавно здравствената 
политика. Познавањето на епидемиолошката структура на болестите и 
потребите за користење соодветна јавно здравствена услуга, се дел од 
системот на следење на повратни информации, потребни за евалуација и 
одење во чекор со промените. Доколку во вакви случаи јавно здравствената 
политика е проактивна и покреативна, дотолку е поголема неопходноста од 
користење на информациите. 

 

6.5 Цели на јавно здравствената политика  
 

 Здравјето има потреба од одржлива општествена околина  со балансиран 
пристап на популацијата за постигнување на поквалитетен начин на живот. Тоа 
ќе зависи од повеќе фактори како што се одржување на здрави животни услови 
и задоволување на основните човекови потреби: храна, вода, домување, 
образование, продуктивно вработување, превенција од заразни и незаразни 
болести и друго. Едно од фундаменталните права на секој човек е да го 
достигне уживањето од највисокиот степен на здравје. Јавно здравствената 
политика е една од главните приоди за постигнување на оваа цел. Но, исто така 
ќе откриете дека концептот на сеопфатноста на јавно здравствена политика е 
многу комплексен и тешко може да се разбере.  
 
 Јавно здравствената политика се креира со цел да се постигнат 
државните, регионалните, локалните или институционалните потреби во 
насока на подобрување на здравствената состојба на индивидуата и 
општеството. Овие потреби се професионално и политички детерминирани во 
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уставни, правни и финансиски рамки. Изборот на правецот во кој ќе се 
организираат јавно здравствените услуги зависи од голем број чинители, меѓу 
кои, секако, и политичкиот став на владата, јавното мислење и рационалната 
процена на здравствените потреби, кои треба да бидат дефинирани врз основа 
на епидемиолошки податоци, анализи на исплатливост и препораки од стручни 
и компентентни лица. 
 
 Целите во најширока смисла ја претставуваат посакуваната здравствена 
состојба на индивидуата и општеството. Покрај тоа што јавно здравствените 
системи се разликуваат од една во друга земја, повеќето од нив имаат слични 
општи вредности и цели на јавно здравствената политика,  како што се 
следниве: 
 
 Достапност и еднаквост на здравствена заштита на корисниците на 

jавно здравствени услуги во системот, односно постигнување еднаквост во 
пристапот и овозможување на минимум достапна здравствена заштита за 
секоја индивидуа и целото општество; 

 Финансиска безбедност на популацијата, која подразбира пациентите да 
бидат заштитени од плаќање на здравствената заштита кое може сериозно 
да ги намали нивните приходи; 

 Макроекономска ефикасност, односно трошоците на здравствената заштита 
треба да се распределат на адекватен износ од националниот доход  за да 
се осигури извесно ниво на здравствена заштита за популацијата; 

 Микроекономска ефикасност, односно подобрувањето на здравјето на 
популацијата треба да се максимизира според нивото на ресурсите 
инвестирани во јавно здравствениот систем со цел да се постигне што е 
можно повеќе со алоцираните ресурси; 

 Слобода на избор на корисниците на услуги помеѓу различните обезбедувачи 
на здравствени услуги во јавно здравствениот систем  и 

 Соодветна слобода за обезбедувачите на услуги, односно слобода на 
докторите да работат на начин за кој сметаат дека е во најдобар интерес на 
пациентот. 

 
 Една од карактеристиките на овие цели е тоа дека тие се ориентирани кон 
постигнување на резултати со ограничените ресурси во јавно здравствениот 
систем. Во креирањето на јавно здравствената политика, повеќето земји се 
придржуваат до општите цели кои ги препорачуваат меѓународните здравствени 
организации и институции. Факт е  дека сите земји се соочени со предизвикот да 
ги обезбедат основните јавно здравствени услуги за сиромашните и за 
исклучените групи од општеството кај кои е зголемен ризикот од заболување и 
влошување на здравствената состојба246. За таа цел, неопходно е да се земат 
предвид глобалните и европските цели на оваа стратегија.  

 
1. Меѓу глобалните цели кои се значајни за иднината и развојот на еден 

здравствен систем, можат да се издвојат следниве: 247. 
                                                 
246 Стратегијата на Светската здравствена организација  „Здравје за сите 2000“ е директно насочена кон 
политичкото ниво и има за цел да ја зголеми свеста на владата дека здравјето е клучна компонента на 
целокупниот развој. 
247 Micovic Predrag, Zdravstveni menadzment: menadzment zdravstvenog sistema i zdravsvenih ustanova, Beograd, 2008, str. 
21 
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o Мерки за унапредување на здравјето; 
o Примена, контрола и следење на националните политики „Здравје за сите“; 
o Постигнување сеопфатна основна здравствена заштита; 
o Примена на системот за надзор  и 
o Поддршка на истражувањата за здравје.  

 
2. Меѓу европските цели кои се значајни за иднината и развојот на 

здравствениот систем, како најзначајни можат да се издвојат следниве: 
 
o Солидарност во европскиот регион; 
o Еднаквост во здравјето; 
o Здраво стареење; 
o Унапредување на менталното здравје; 
o Истражување во областа на здравјето; 
o Интегриран здравствен сектор; 
o Финансирање и распределба на средствата; 
o Развој на човечките ресурси; 
o Мултисекторска одговорност за здравје и 
o Политика и стратегија „Здравје за сите“. 

 
 Прифаќањето на овие глобални и европски цели овозможува создавање 
на јасна визија за иднината на јавно здравствениот систем. Во практика 
стратегиите се ориентирани кон унапредување на здравјето во согласност со 
здравствените потреби на индивидуата и општеството. Секако дека секоја од 
овие цели посебно, а секако и сите заедно вкупно, можат значајно да влијаат 
врз развојот и постигнувањата на јавно здравствениот систем. Доколку постoи 
стабилен и демократски политички систем, како и одржлив економски развој, низ 
соодветна јавно здравствена политика и закони, може да се очекува дека јавно 
здравствените системи во иднина ќе се развиваат и ќе влијаат позитивно на 
здравствента состојба на популацијата. Овие цели стимулираат многу европски 
земји да формулираат свои сопствени национални стратегии и да постават 
сопствени цели за да го подобрат здравјето. Затоа покренати се прашања за 
корисноста од формулирање на прецизни цели како елементи на јавно 
здравствената политика и за користените индикатори во следењето на нивната 
реализација. Досегашните извештаи за целите покажуваат дека ефикасноста од 
јавно здравствената политика е високо зависна од: 

 
1. Намерата да се дефинираат целите на политичко ниво; 
2. Развоен план на политичко ниво  и 
3. Планот за спроведување на целите во практиката. 

 
 Развојот на политичко ниво бара познавање на потребите за дејствување 
и политичка волја. Дури и кога постои политичка волја за дејствување и 
согласност за движење на промените, целите може да не бидат реализирани. 
Затоа, од исклучително значење е постоење на широк општествен консензус 
меѓу сите групи на интереси. За успешно спроведување на формулираните цели 
потребно е да се имаат предвид ограничените расположливи ресурси  
фокусирани кон унапредување на здравјето.   
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 Светската здравствена организација повторно ги оценила постигнувањата 
од реализацијата на целите кои беа поставени за 2000 година и врз основа на 
тоа, Регионалната Организација создала нови цели за јавно здравствената 
политика во Европа „21 цел за 21 век“. Оваа нова здравствена политика јасно ја 
промовира општествената еднаквост, како и дефиниција за клучните вредности 
и цели. Европските цели, 21 на број, се цели кои може да се поделат во три  
главни групи презентирани во слика 1: 
 
1. Основни здравствени цели; 
2. Клучни промени и 
3. Поддршка на развојот на системот на здравствена заштита. 

 
 Овие цели ни посочуваат дека во 2010 година сите земји членки треба да 
ги спроведуваат политиките за здравје за сите во  една земја, на регионално и 
локално ниво и истите да бидат поддржани со соодветна институционална 
инфраструктура, менаџерски процеси и иновативно лидерство. За 
формулирање на јавно здравствената политиката, нејзино спроведување, 
мониторинг и евалуација треба да бидат вклучени јавни и приватни партнери. 
Во овој процес треба да бидат формулирани краткорочните, среднорочните и 
долгорочните цели на политиката, индикаторите и приоритетите како и 
стратегиите за нивно постигнување. Политиката „Здравје за сите“ треба да 
овозможи мотивација и инспирација во барањето рамка за политики и акција во 
регионите, градовите и локалните заедници како и во високо образовните 
институции, училишта, работни места и домови. Од аспект на политичките 
услови, националните здравствени системи имаат раличен пристап во 
решавањето на јавно здравствените проблеми со цел за подобрување на 
квалитетот на здравствените услуги. Есенцијални прашања на секој здравствен 
систем се:  

 
 Како да обезбеди најефикасен начин во распределбата и користењето на 
расположливите ресурси? 

 Како да ги задоволи јавно здравствените потреби на индивидуата и 
општеството, а сè со цел за подобрување на здравјето на целата 
популација? 

 Како да ги задоволи потребите на јавно здравствените професионалци и 
здравствените служби?  

 
 Регулаторните органи се надлежни за дефинирање на националните 
приоритети, целите, задачите и активностите во давање на јавно здравствени 
услуги. Откако ќе се постават националните здравствени цели во било која јавно 
здравствена политика, остануваат други предизвици кои се поврзани со нивното 
спроведување и давањето приоритет. Повеќе од потребно е да се разбере 
актуелниот модел на здравствениот статус на популацијата. Креирањето и 
спроведувањето на активностите кои водат до реализација на целите бараат 
повисоко ниво на менаџерски вештини во сферата на современото јавното 
здравство. Успешното планирање подразбира изработени планови кои 
вклучуваат опис на визијата, мисијата и целите на стратегијата, методите и 
координацијата во спроведување на здравствени проекти и програми. 
Распределбата и евалуацијата на одговорностите, средствата, учесниците 
и партнерите во целиот механизам се дел од континуираниот прогрес во 
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процесот на управување. Следењето на прогресот е круцијалното прашање кое 
се однесува на тоа колку време е потребно за постигнување на целите и дали 
поставените цели водат до било какви разлики во здравјето. Одговорот на 
ова прашање е дека ова зависи од многу фактори, но не постои едноставен 
модел за здравствена политика базиран единствено врз целите, исто како што 
нема едноставен модел за управување. Целите и методите за нивно 
постигнување лежат во основата на изведбените и евалуациските 
стратегии. Мерењето на прогресот во постигнувањето на целите на секоја 
јавно здравствена политика е главно одредено од карактерот на поставувањето 
на цели кои треба да се измерат248.  
 
 Може да одбележиме дека најголемите постигнувања на ваквата јавна 
политика за здравје се согледуваат во јакнење на ориентацијата на јавното 
здравство преку унапредување на здравјето и здрави животни стилови, здрава 
животна околина, здравствена заштита ориентирана кон квалитет и ефикасност. 
Затоа јавната политика за здравје се карактеризира со експлицитна здравствена 
заштита и нејзина главна цел е да создаде околина која ќе опстане и овозможи 
на луѓето да водат здрав живот. Од една страна, придржувањето до јавно 
здравствена политика значи дека владите се обврзани да ги мерат 
инвестициите и да известуваат за истите во системот на јавното здравство. Но, 
од друга страна, исто така, владите се крајно одговорни за последиците по 
здравјето на индивидуата и општеството како резултат на недостатоците на 
нивните политики. 
 

6.6 Улогата на државата во креирање на јавно-здравствената 
политика 

 
 Во изминатите неколку години, и во развиените и во земјите во развој, 
видливи се напорите и дејствијата за реформи на сега јавно здравствените 
политики низ различни промени кои се однесуваат на приоритетите, 
институционално-организациските структури, методите на финансирање и 
регулативите во здравството и здравствената заштита. Неизбежно е таа да се 
случува во актуелна, моментална политичка рамка и зависи од формата на 
политичкиот систем на земјата249.  Како и да е јавно здравствената политика 
како основа за реформата на јавно здравствениот систем го прикажува 
системот на општествени вредности или идеали, како што се: достапноста 
до високa и квалитетнa здравствената заштита, здравствено образование, 
одговорност и обврска на владата, која ги детерминира изборите и 
активностите250. Во овој процес од особена важност е улогата на застапување 
од страна на јавноста во посветување на посебно внимание кон прашањата за 
                                                 
248 Во европскиот контекст најчесто употребувани се предложените индикатори од страна на Светската здравствена 
организација кои се однесуваат на развојот на јавно  здравствениот систем кој е фокусиран кон примарна здравствена 
заштита и кон планирање и раководење на јавно здравствениот систем. 
249 Тука станува збор за земја, независно дали таа има парламентарна демократија, претседателска демократија, 
правила и насоки на една партија, диктаторство и друго. 
250 Исто така, се случува во процесот на јавно здравствените реформи да имаме промена само во целите и 
приоритетите, без истите да се спроведат и вреднуваат. Во тој случај јавно здравствената политика може да стане 
инструмент  и на владеачката група и на опозицијата или некои неформални центри на моќ и власт. Секако дека со 
ваквиот пристап прогресот може да назадува, особено кога одлуките се креираат во затворени дискусии, без јавно 
консултирање и дебати. Но, во таков случај, единиствен спас е научно-стручните институции да можат да покренат 
форуми за есенцијална и јавна дебата, неопходни за напредок во оваа област.  
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животната средина, безбедноста на работното место, екологијата, штетните 
влијанија на прозводите кои го загрозуваат јавното здравје, користење на дроги 
и сида, националниот собраќај, издувните гасови, храната и останати прашања 
во многу други различни подрачја за кои е потребна серија законски регулативи 
и стандарди. Јавно здравствената политика, законската регулатива, 
активностите и дејствувањето подразбираат заеднички мерки и активности за 
заштита на индивидуата и општеството. Овие мерки се однесуваат на 
хлорирање и флуорирање на водата, законска регулатива за прехрамбените 
производи и фармацевтската индустрија, задолжително врзување на појаси, 
задолжителна вакцинација и др. Приоритетите на владата при креирањето на 
јавно здравствената политика треба да бидат во согласност и со општата 
социјална политика.  
 
 Активностите за спроведување на реформи во било која јавно 
здравствена политика подразбираат клучна улога и партнерство за основните 
групи на интерес во политичката структура како што се државата, 
обезбедувачите на јавно здравствените услуги, корисниците на здравствена 
заштита, здравтсвената состојба на индивидуата и општеството, социјално 
здравственото осигурување и јавноста воопшто, преку владини и невладини 
организации. Процесот на формулирање на јавно здравствената политика се 
одвива во најмалку три чекори:  
 
1. Поставување на цели и рангирање на приоритети кои се наоѓаат во 

агендата на владата и претставува процес кон кој е насочено и вниманието 
на индивидуата, општеството и на целокупната јавност; 

2. Прифаќање на целите на јавно здравствената политика којашто, 
всушност, претставува законодавен процес по кој избраните тела решаваат 
според поширока политичка рамка; 

3. Спроведувањето на јавно здравствената политика како  процес според кој 
здравствените администратори ја применуваат политиката, дефинирајќи 
бројни теми кои не се опфатени со здравственото законодавство. 

  
 За жал, често се случува јавно здравствената политика да се покаже како 
неефикасна, поради отсуство на јасна стратегија или доколку целите и 
приоритетите се креирани од страна на најмоќните влијателни групи, како што 
се одделни клинички лоби групи или од страна на политичари надвор од 
здравствениот сектор251. Имајќи предвид дека во јавно здравствените системи 
преовладуваат различни конкурентни интереси кога станува збор за однапред 
ограничени средства, политиката ги дефинира оние вредности на кои се заснова 
таа цел и ги одредува начинот и изворите на финансирање, планирање и 
раководење за нејзино извршување. Анализата на трошоци и придобивки од 
алтернативни форми на здравствена заштита е значаен фактор во 
донесувањето на одлуки и рангирање на приоритетите.  Избраните методи за 
постигнување на целта стануваат дел од спроведената јавно здравствена 
политика.  Но, за успешно спроведување на политиката и реализирање на јавно 
здравствените проекти и програми е потребен професионален јавно здравствен 
пристап. Овој пристап обезбедува теоретско образложение зошто ефективните 

                                                 
251 Лобирањето и застапувањето на професионални и политички групи за одредени цели се дел од процесот на 
креирањето на политиката и имаат важна улога во планирање и управување со јавно здравствените системи. Секоја 
поставена цел бара планирање како таа ќе се постигне.   
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превентивни програми мора да бидат засновани на докази. Важноста лежи во 
логиката на приодот, дефинирана во четири чекори252: 
 
1. Дефинирај го проблемот и процени ја неговата големина; 
2. Идентификувај ги ризик факторите и причините за насилство; 
3. Развивај и тестирај интервенции; 
4. Спроведи ги пошироко добрите и најдобрите пракси.  
 
 Во земјите со развиена пазарна економија јавното здравство е прифатено 
како национална обврска и неопходност за добро организирано општесто, што 
доведува и до спроведување на систем на универзална здравствена заштита. 
Во основа, ваквите системи имаат на располагање големи финансиски средства 
и релативно високи примања на јавно здравствените работници.  
 
 Државата, дејствувајќи преку министерот за здравство, ги поттикнува 
менаџерските структури во сите сектори да бидат ориентирани кон политики кои 
ја олеснуваат промоцијата и унапредувањето на здравјето. Соработката меѓу 
сите засегнати страни, вклучувајќи ги владините претставници и претставниците 
на организираното граѓанско општетсво од различни области како и 
претставиците од општинско ниво, обезбедува клучна можност за решавање на 
основните проблеми во здравството и здравствената заштита. Исто така, 
соработката  нуди формален механизам што овозможува претставниците на 
различните сектори да ги анализираат причините и да предложат конкретни 
решенија. Нивната посветеност на јавно здравствените проблеми може да се 
решат во случај кога сите структури се насочени кон соодветни цели. Во 
континуитет се јавуваат нови проблеми и приоритети кои треба континуирано да 
се решаваат со цел  да се изнајде ефикасен и соодвентен начин за нивно 
надминување. Во овој контекст, особено процесот на спроведување на 
реформите може да создаде непредвидени проблеми, како што се 
професионално и јавно незадоволство, кои мора да се реевалуираат, следат и 
решаваат како дел од системот на јавно здравство. Сето ова нè упатува на 
националната јавно здравствена политика која во процесот на реформи има за 
цел да обезбеди адекватен пристап за дефинирање на улогата на државата. 
Клучна е улогата на државата и Министерството за здравство за многу од 
надлежностите на државно, регионално и локално ниво и нивната директна 
вклученост во преземањето на бројни активности во повеќе области во јавно 
здравствениот систем. Како што индивидуите треба да направат избор за тоа 
кои јавно здравствени услуги и производи да ги употребат, така постојат и 
неколку нивоа на избор на Владата. Во таа смисла, здравствената економија е 
таа која помага да се направат овие одлуки253: 
 
 Владата треба да одлучи колку ќе потроши за здравје, како дел од 
националното буџетирање; 

 Владината политика исто така ги разгледува прашањата на кого ќе се 
потрошат финансиските средства, на пример дали ќе се ослободат од 
плаќање бремените жени или повеќе ќе се алоцираат средствата на 
сиромашните; 

                                                 
252 Sethi et al, 2004 
253 Health Economics for Health Workers Involved in Malaria Control Programmes, Basic concepts, tools and applications, 
Prepared by: Institute for Health Sector Development, London, 2003 
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 Донаторите донесуваат одлуки на национално и меѓународно ниво, во однос 
на тоа колку ќе алоцираат за јавно здравје во земјата и кои јавно здравствени 
програми ќе ги поддржат; 

 Министерството за здравство треба да одлучи колку ќе алоцира за јавно 
здравствени програми или области и кои интервенции ќе ги обезбеди, а кои 
не. 

 
 Доминантна е улогата и изборот на владата во финансирањето, како и во 
распределбата на средствата за стратешките приоритети во здравствениот 
сектор, односно во делот на одредување на вкупното процентуално учество на 
здравството и здравствената заштита во владиниот буџет. Одлуката на владата 
за тоа како ќе се финансира, обезбедува и дистрибуира здравствената заштита, 
ќе биде под силно влијание на економското окружување и економските 
ограничувања.  
 
 Државната власт може директно да ја спроведува јавно здравствената 
политика и да обезбеди еднакво достапна и квалитетна здравствена 
заштита и да обезбеди јавно здравствени услуги, но сè почесто нејзината 
улога се децентрализира кон пониските нивоа на власта. Одговорноста и 
обврската на државата е навремено и соодветно обезбедување на квалитетни 
јавно здравствени услуги. Што се однесува до одговорноста на државата, се 
смета дека основната одговорност е онаа која се однесува на обезбедување 
достапност до национално гарантиран основен пакет на услуги за секоја 
индивидуа. Во таа насока, државата извршува серија регулаторни функции во 
современите јавно здравствени системи. Регулаторните функции, всушност, се 
однесуваат на правното делегирање на овластувањата и рапределба на 
одговорностите на јавно здравствените установи и институции во донесување и 
спроведување на одредени стандарди. Важна карактеристика е дека 
регулаторните мерки на државата треба да бидат пофлексибилни и да ги 
балансираат разликите во националното законодавство (територијални, 
демографски), кои често постојат во демократските држави.  
 
 Имајќи ги предвид уставот и законите којшто треба да го одразуваат 
општиот интерес, државата ја има улогата на правна, извршна и даночна 
власт со која може да влијае врз здравјето на индивидуата и општеството. Таа 
има централна улога во унапредување на здравјето и уредување на животната 
околина, храната и лековите, имунизација, санитација, сообраќајна регулатива 
кои се неопходни за здравјето на општеството.  Државата е главен обезбедувач 
на финансиски средства и се грижи за ефикасно и соодветно финансирање на 
јавно здравствениот систем, како и во обезбедување менаџмент за развој на 
здравствената структура и системите на наплата во јавно здравствените 
установи. Во финансирањето на здравствената заштита и распределбата на 
средствата потребно е воспоставување рамнотежа меѓу примарната, 
секундарната и терцијарната заштита254.  
 

                                                 
254 Не треба да заборавате дека економската проценка, следење и евалуација се дел од процесот на одредување на 
здравствените потреби на популацијата. Јавно здравствената политика, здравствената економија и менаџментот се 
меѓусебно поврзани и зависни еден од друг. 
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6.6.1 Одговорности на државата за здравјето и здрвствената 
заштита 
 
 Да се потсетиме, улогата на државата и министерството за здравство во 
процесот на креирање и развој на јавно здравствената политика се однесува на 
гаранцијата дека промените во оваа политика ќе бидат прифатени од сите 
субјекти, односно групи на интереси, како и гаранција за спроведување на тие 
промени кои се директно поврзани со процесот на централизација, 
децентрализација, приватизација и финансирање на јавно здравствениот 
систем. Во овој процес можеме да ги издвоиме двете клучни одговорности на 
државата и Министерството за здравство: 

 
1. Активности во донесување одлуки и усвојување документи;  
2. Дефинирање на приоритетите во јавно здравствениот систем и усвојување 

документи. 
 
 Активности во донесување одлуки и усвојување документи. Државата и 
Министерството за здравство преземаат активности во донесување одлуки и 
усвојување документи на владино ниво за политиката на јавното здравство, 
односно да се преземат конкретни активности ориентирани кон унапредување 
на здравјето. Во однос на унапредувањето на здравјето, тоа не подразбира 
само активности за здравствено образование на популацијата и поттикнување 
на безбедно и здраво општество, туку и поттикнување за подигнување на свеста 
кај јавноста и јавно здравствените професионалци за јавно здравствените 
проблеми. Од особено значење е да се дефинира улогата и учеството на 
организираното граѓанско општество, односно на невладините организации и 
јавноста, кои директно или индиректно се преокупирани со унапредување на 
здравјето и кои можат да понудат и да бидат од серизона помош на владините 
институции. 
 
 Дефинирање на приоритетите во јавно здравствениот систем и 
усвојување документи. Државата и Министерството за здравство се тие кои ги 
дефинираат приоритетите во јавно здравствениот систем и усвојуваат 
документи на ниво на Министерство за здравството во сферата на 
организацијата на јавно  здравствената заштита за здравјето на индивидуата и 
општеството. Целта е здравјето да биде клучен приоритет во земјата и 
усвоените документи треба да бидат во согласност со документите и 
активностите на Европската зравствена политика. Исто така, оваа политика 
треба да претставува стратешка основа за поставување на посебни  
здравствени цели базирани на истражување на јавно здравствени потреби, 
политики, финансирање и поттикнување на нови програмски активности за 
успешно функционирање на системот на здравствена заштита во земјата. 
Меѓутоа, осварувањето на јавно здравствените цели ќе зависи од 
идентификацијата на темите за проучување: 
 
o Законите и регулативите кои се донесени на државно ниво и кои се 
однесуваат на регулирање на јавниот и приватниот сектор во системот на 
здравствената заштита. Од есенцијално значење е обврската и улогата на 
Министерството за здравство во јавниот сектор во спроведување на 
мониторинг и контрола на сите нивоа на здравствената заштита. 
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Почитувањето на законите е поврзано со активна контрола која се однесува на 
работењето на системот на здравствено осигурување и на јавно здравствените  
установи и институции во сите форми на сопственост. Во овој процес, 
неопходно е и воспоставување на систем на механизми за акредитација на 
јавно здравствените установи и институции независно дали се државни или 
приватни, како и на поединците во тие институции за општи или посебни услуги.  
Што се однесува до приватниот сектор, улогата на Министерството за здравство 
се однесува на нивната регистрација, следење и контрола на обемот на 
приватните установи, договарање на здравствените услуги кои ќе се 
финансираат од јавни фондови и кои ќе имаат адекватен и соодветен стандард 
на квалитет. Исто така од голема важност е формулирање на механизми за 
проценка на здравствената технологија и воведување на нови технологии, како 
и преглед на нивната правилна употреба и користење.  
 
o Од есенцијална важност e постoeњето на посредничка институција која 
што ќе ја финансира здравствена заштита и ќе ги претставува интересите 
на пациентот како индивидуа и јавноста во целост, во преговорите со 
обезбедувачите на услуги и склучување договор. Оваа посредничка 
институција помеѓу јавноста и обезбедувачите на услугите е позната како 
купувач на здравствени услуги. Централната улога на купувачите на јавно 
здравствените услуги е да го подобрат здравствениот статус на 
популацијата што е можно повеќе, која всушност претставува и нивна главна 
цел. Ова се прави преку проценка на јавно здравствените потреби на 
популацијата, а врз нивна основа да ги обезбедат и купат услугите имајќи ги 
предвид приоритетите на националната здравствена политика и доказите од 
ефикасноста и исплатливоста на интервенциите. Другите цели вклучуваат и 
критериуми за услуги како што се нивна достапност, квалитет и соодветност. 
Доминантна е улогата на државата во формулирање на финансирањето како и 
во распределбата на средствата за стратешките приоритети во здравствениот 
сектор. За зголемување и управување со конкуренцијата, државата може да 
изврши интервенција на пазарот на јавно здравствени услуги со цел за 
поттикнување на ефикасноста. Со склучување договор се регулира начинот на 
купување на јавно здравствените услуги oд јавно здравствените установи, се 
уредуваат меѓусебните односи, видот и обемот на здравствените услуги, како и 
начинот и висината на средствата кои фондот е должен да ги купи за 
извршените здравствени услуги, вклучувајќи ги и материјалните средства. 
Договорите ќе бидат правно и економски поефикасни доколку се направи 
разграничување меѓу купувачот и здравствениот работник (индивидуален и 
институционален) и кога договорите ќе стапат на сила. Купувачот подготвува 
стандарден формат на договор и прилози за клинички, финансиски и 
административни извештаи, врз основа на претходна законска регулатива и 
утврдени стандарди со чија помош се поедноставува склучувањето на 
договорите. Стапувањето на сила на договорот, неговото почитување и 
функционалност е клучно, но и критично прашање од кое зависи успехот на 
здравствениот систем. Со арбитражата и медијаторството се овозможува да се 
разреши одреден случај и да се избегнат судските процедури.  
 
o Редефинирање на јавно здравствената политика во остварувањето на 
целите и приоритетите, особено во обезбедувањето на правата и 
интересите на индивидуата и општеството. Ова се однесува на 
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стратешкото планирање и истражување на локално, регионално и национално 
ниво, конкретно во процесот на донесување одлуки давајќи им значајно место 
на превенција и унапредување на здравјето. Клучен сегмент во здравственото 
планирање претставува воспоставување на одржлива рамнотежа и соработка 
меѓу  различните нивоа на јавно здравствениот систем во еден регион или 
област во реализирањето на основната здравствена цел, односно 
задоволување на јавно здравствените потреби на индивидуата и општеството. 
 
o Финансирањете и спроведувањето на потребните јавно здравствени 
програми во насока на подобрување на ефикасноста на јавно здравствените 
активности и услуги е клучен фактор за задоволување на јавно 
здравствените потреби на инддивидуата и општеството. Програмите 
вклучуваат детско здравје, унапредување на програми за здравје, превенција од 
ширење на болести, разни хронични инфекции, давање здравствена заштита и 
дополнителни услуги на лица кои не се здравствено осигурани, капитални 
инвестиции и друго. Со воведување на стимулатвни методи за активностите на 
јавно здравствените професионалци на пониските хиерархиски нивоа ќе се 
овозможи процесот на финасирање да биде соодветно поврзан со потребите на 
јавно здравствените услуги. 
 
o Формирање Национален здравствен совет како независно експертско-
советодавно тело за сите прашања кои се однесуваат  на сите нивоа на 
здравствената заштита. Од посебно значење е формирање Национален 
здравствен совет  како тело составено од експерти и еминентни јавно 
здравствени професионалци во одредени области. 
 
o Изградба на стратегија за развој на интегриран здравствено 
информационен систем, како и негова организација и механизам  за собирање 
податоци за здравствениот статус на популацијата за функционирањето на 
системот на организираната здравствена заштита. Сето ова ќе овозможи 
подобра понуда за користење на националните информации за квалитет, 
ефикасност, права, протоколи, податоци и приоритети. 
 
 Остварувањето на националните интереси наложува утврдување на 
националните јавно здравствени цели на одбрани специфични полиња на 
квалитет, поддршка на истражувањето, проценка на технологиите, развој на 
средства за мерење на резултатите, оценка на влијанието на реформите врз 
квалитетот на здравствена заштита, препораки за годишните промени во 
мерките на квалитет и утврдување на петгодишна приоритетна листа, како и 
користење на национална мрежа на регионалните центри за собирање податоци  
кои се однесуваат на квалитетот на здравствена заштита. Националната 
програма за подобрување на квалитетот треба да биде надгледувана од 
советодавен борд на ниво на Министерството за здравство. 
 
 

6.7. Децентрализација  и централизација во јавно 
здравствената политика 
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 Централизацијата и децентрализацијата се разгледуваат како принципи за 
внатрешна организација на власта во државата, односно принципи за внатрешно 
организирање на структурата на државниот апарат. Тие ја покажуваат организационата 
поставеност на односите меѓу територијалните органи во механизмот на државата. 
 
 

6.7.1 Децентрализација во јавно здравствената политика 
 
 Прашањето на децентрализацијата е доста комплексно, особено во 
спроведувањето на јавноздравствената политика која главно се развива преку 
локалните активности на санитација, лиценцирање и релиценцирање на разни 
дејности, контрола на прехрамбените производи и друго. Секое погрешно работење, 
непочитување на законската регулатива и други неправилности, независно од тоа дали 
тие се однесуваат на централизацијата или децентрализацијата, имаат негативно 
влијание врз процесот на здравствена заштита. Унапредувањето на примарната 
здравствена заштита како основа на целокупниот јавно здравствен систем ја 
изразува потребата најголем дел од обврските да се трансферираат од владините на 
локалните тела. 
 
 Децентрализацијата е процес кој означува трансфер на моќ, авторитет и 
одговорност од повисоко кон пониско ниво на власт. Но, трансферот на власта 
од централната администрација кон телата на малите и локални заедници не 
значи дека централната администрација ќе биде лишена од целосната власт. 
Напротив, власта ќе ги задржи поважните функции, како што се 
законодавството, финансирањето, регулативите, воспоставување на стандарди 
и други должности за постигнување на националните здравствени цели. Оттука, 
во централизираниот јавно здравствен систем, најголем дел од авторитетот, 
власта и влијанието се задржуваат на највисокото ниво, додека поголема 
одговорност се пропушта на пониските нивоа на системот. 
 
 Авторитетот, одговорноста и власта имаат силно влијание во 
процесот при спроведување на децентрализацијата. Децентрализацијата 
овозможува директна оперативна одговорност на локалните власти, со средства 
и моќ за одлучување. Прашањето на децентрализација од аспект на реформите 
во јавноздравствената политика во повеќето европски земји, особено оние кои 
се во транзиција, зазема клучна позиција во преземањето на здравствени мерки 
и активности. Сепак, треба да се потенцира дека децентрализацијата треба да 
биде дизајнирана така што таа нема да се меша во способноста на државата, 
ниту, пак, истата да ја ослабнува за да ги постигне нејзините главни цели на 
здравствениот систем.  
 
 Децентрализацијата на јавно здравствените услуги е процес на 
пренесување на оперативна власт, буџет и одговорности за обезбедување на 
здравствени услуги, вклучувајќи го финансиското и кадровското раководење, од 
централната власт (национално или државно ниво) на локално здравствени 
институции или независни непрофитни корпорации, на општеството или на 
волонтерските организации. Во една јавно здравствена установа делегирањето 
на званичниот авторитет, односно одговорноста, треба да се пренесе од 
повисоко кон пониско ниво во согласност со големината, комплексноста и 
целите на формацијата, заснована на задачи со дефинирани улоги во 
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хиерархискиот синџир. Раководењето со јавно здравствените услуги во најголем 
дел е децентрализирано на државно, регионално, локално или институционално 
ниво. Дифузијата или поделбата на одговорности на секое владеачко ниво е со 
цел да се опфати широк спектар активности и интереси кои го сочинуваат 
здравствениот сектор во самото општеството. Оттука, дифузијата на 
одговорности подразбира делување на многу невладини оранизации, 
застапувачки групи, истражувачки институции и професионални и стручни јавно 
здравствени установи и/или институции во рамките на општеството. 
Администрацијата на јавно здравствени услуги најчесто им е делегирана на 
локалните власти, но и на други независни здравствени институции.  
 
 Најзначајните цели кои се реализираат преку децентрализацијата во 
системот на здравствена заштита се: 
 
 Стимулација за континуирано подобрување на јавно здравствените услуги 
кои се даваат во системот на здравствена заштита; 

 Алокација и реалокација на здравствените ресурси во согласност со 
потребите на корисниците на здравствени услуги; 

 Овозможување на еднаков и адекватен пристап кон потребите на 
корисниците на здравствени услуги  во системот на здравствена заштита; 

 Активна соработка и вклучување на општеството во процесот на носење на 
одлуки за приоритетите; 

 
 Децентрализацијата ги отстранува сите недостатоци кои се интегрирани 
во централизацијата: неефикасноста, бавното прифаќање на промените и 
иновациите, одложени реакции на факторите кои го загрозуваат здравјето на 
популацијата, изложеноста на политички манипулации и бројни други неуспеси. 
Децентрализираните здравствени установи и институции за разлика 
централизираните институции се пофлексибилни и поефективни во 
идентификација на проблеми и нивно идно решавање. 
 
 Секоја од јавно здравствените установи имаат свои интереси и сите тие 
формираат една работна целина, со воспоставување на механизми на 
меѓусебна проверка, рамнотежа и активна соработка. Децентрализираната 
структура го поттикнува партнерството на здравствените политичари со 
организираното граѓанско општество и локалните групи и на тој начин се шири 
демократијата во носењето политички одлуки кои се однесуваат на здравјето на 
индивидуата и општеството во рамките на локалната власт. Во 
децентрализираниот јавно здравствен систем доаѓа до намалување на власта, 
авторитетот и влијанието, а на врвното ниво на менаџмент се задржува онолку 
колку што е потребно за потребната координација и контрола. Успешната 
децентрализација има потреба од одреден локален административен и 
менаџерски капацитет кој е подготвен за претставување и решавање на 
здравствените проблеми. На менаџерите кои се на пониско ниво им се дадени 
поголеми овластувања во преземањето на сите оние неопходни мерки кои 
можат да го унапредат процесот на работата. Тие се независни и имаат право 
самите да делегираат дел од својот авторитет и одговорности на своите 
соработници. Значи, децентрализацијата е процес при кој власта се 
редистрибуира од централните политички и административни органи на локално 
избрани органи засегнати со формулирање и примена на политика во 
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специфични региони, како одговор на локалните и променливите јавно 
здравствени потреби и барања на индивидуата и општеството. При процесот на 
децентрализацијата се утврдуваат одредени надлежности од локален карактер 
на јавно здравствените установи и/или институции со кои тие самостојно 
управуваат, при што тие имаат и извесна финансиска самостојност. Се разбира 
дека овие определени надлежности се утврдени со закон. 
 
 Во однос на проценката на вредностите на стратегиите во процесот на 
децентрализација постојат две теоретски рамки. Едната рамка се однесува на 
деконструкција на децентрализацијата во три одделни форми255: 

 
1. Политичка/стратешка децентрализација; 
2. Административна децентрализација; 
3. Фискална децентрализација. 
 
 Втората теориска рамка опфаќа три критериуми кои можат да се 
употребат за проценка на улогата на една стратегија во процесот на трите 
форми на децентрализација и дали таа ги задоволила очекуваните цели: 

 
1. Дали стратегијата го подобрува начинот на функционирање на 

здравствениот систем? 
2. Дали таа ја унапредува легитимноста на власта? 
3. Дали таа го намалува дејствувањето на здравствените установи и 

институции, како и нивниот персонал во остварувањето на свои лични 
интереси? 

 
 Централната власт ја има одговорноста во креирањето на јавно 
здравствената политика, како и способноста да одлучи дали и во која форма ќе 
ја прифати децентрализацијата. Добрата политика за децентрализација треба 
да биде во состојба да ги задоволи трите критериуми. 

 
  

6.7.2 Централизација во јавно здравствената политика 
 
 Централизацијата го означува процесот на концентрација на власта во 
заедничкиот државен систем со строга хиерархиска контрола. 
Централизацијата, исто така, подразбира и концентрација на финансиски 
средства, односно непостоење на финансиска автономија на пониските 
територијални локални органи, што значи дека нивната осамостоеност е 
минимална или непостојана. Централната власт е одговорна за градење на 
националната јавно здравствена политика и поставување на национални 
здравствени цели. Исто така, таа е одговорна и за социјалната политика која 
има обврска да обезбеди еднаков третман за сите граѓани. Централизираните 
јавно здравствени системи се во потрага на модел на  децентрализација со 
изразено чувство на квалитет на здравствена заштита, преку одобрување на 
финансиски средства кои ќе овозможат универзална достапност, етичка и 
социјална еднаквост.  

                                                 
255 Обработено во согласност со Извештај на консултант, Р. Б. Салтман,  02. 03. 2007 
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 Централното управување на државата може да понуди многу предности 
за менаџментот. Во овој контекст, може да обезбеди механизми за 
постигнување на специфични цели, како што се еднаквост во распределбата на 
ресурсите и во пристапот до услугите. Исто така, јавно здравствениот 
менаџмент може да помогне во обезбедувањето на еднакви нивоа на развој на 
постоечките служби и брзо воведување на широк систем од нови јавно 
здравствени услуги, определени со политичките акти. Тоа може да промовира 
избрани стандарди и модели на заштита; може централно да ги насочува 
моделите од инвестициите во капитал, независно од локалните капацитети и 
гледишта. Но, искуствата покажуваат дека централното управување може да 
има и големи недостатоци. Може да ја обесхрабри иновацијата и развојот на 
здравствените услугите кои им одговараат на локалните потреби. Може да го 
попречува развојот што би настанал доколку не постои централното планирање. 
Користењето на централното планирање во некои земји, исто така, поттикнало 
недоверба во официјалните статистики, кои се изведени од локалните суми и 
претставени на таков начин за да ги поткрепат барањата на планот, но кои 
несоодветно ја претставуваат локалната реалност. Пазарните економии обично 
се засноваат на планирањето како алатка на бизнисот. Постигнувањето 
рамнотежа меѓу пазарните иновации и централното планирање го чини јадрото 
на модерната развојна економија и менаџментот, независно дали станува збор 
на ниво на фирма или се однесува на земјата во целост. 
 
 Од аспект на нивните искуства со децентрализацијата, многу земји ни 
откриваат дека во процесот на донесување одлуки, одредени области не треба 
да се децентрализираат, како што се256: 
 
 Основната рамка на креирање на јавно здравствената политика; 
 Стратешко планирање во одлучување за развојот на здравствените ресурси 
во системот на здравствена заштита; 

 Регулаторски мерки поврзани со јавната безбедност;  
 Анализа на здравствениот статус на популацијата и надзор за квалитетот на 
понудените јавно здравствени услуги. 

 
 Јавно здравствената политика се обидува да воспостави рамнотежа и 
соработка меѓу централната власт, односно владиниот здравствен сектор и 
дифузната мрежа на приватни, најчесто конкурентни јавно здравствени установи 
во остварувањето на основната здравствена цел, а секако таа е задоволување 
на здравствените потреби на индивидуата и општеството. Потенцијалната моќ 
на децентрализацијата е да помогне во достигнувањето на поставените 
национални здравствени цели. 
 
 Општината и градот во однос на еден децентрализиран јавно здравствен 
систем треба да предлагаат и да ги превземаат поребните активности во 
подобрување на здравствената состојба на индивидуата и општеството, како и 
за реализација на сите останати јавно здравствени активности. Тука не се 
вклучени програмите кои се однесуваат на национално ниво. Исто така, тие 

                                                 
256 WHO Regional Office for Europe. Reform Strategies 1997, http://www.who.dk/hcs/chap 02.htm 
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треба да обезбедат финансиски средства во буџетите за остварување на 
целите на системот на здравствена заштита. Една од основните карактеристики 
на општинско ниво е да се овозможи отворање на јавно здравствени установи за 
примарна здравствена заштита и законско регулирање на правата на 
популацијата. Приоритетните цели на општинско ниво се активната соработка 
со овластени тела и комори на национално ниво и следењето на здравствениот 
статус на популацијата на нивните територии. Во однос на сето ова, погрешно 
ќе биде размислувањето дека децентрализацијата има повеќе предности во 
однос на централизацијата. Разбирливо е дека ваквата форма на 
децентрализација многу повеќе ќе придонесе за константно подобрување на 
квалитетот на здравствената заштита, но во основа, ефективната реализација 
на поставените здравствени цели не е можна без одредена и адекватна 
централизација на контрола и координација.  
 
 
 

6.8 Влијанието на јавно здравствената политика во 
унапредување  на здравјето 
 
 Современата јавно здравствена политика во својата поширока смисла ја 
претставува сеопфатноста на нормативи и процедури во рамките на владата и 
институциите во насока на дејствување кон континуиран процес за 
уанпредување на здравјето на индивидуата и општеството. Јавно 
здравствената политика го промовира здравјето на индивидуата и 
општеството преку: 
 
 Создавање услови и давање можност на индивидуата и општеството да 
прифаќаат здрав начин на живот; 

 Превенција на индивидуата и општеството кои не прифаќаат здрав начин на 
живот; 

 Креирање здрава физичка и општествена средина. 
 

 Основната намера на јавно здравствената политика е да го трасира патот 
за развој и управување на јавно здравствениот систем, неговата стратегија, 
целите, приоритетите и средствата во насока на унапредување на здравјето, 
како и да воспостави особен механизам за проценка на реализацијата на 
приоритетите како одговор на јавно здравствените потреби, расположливите 
ресурси и различните политички притисоци. 
 
 Во однос на влијанието на јавно здравствената политика во 
унапредување  на здравјето голем придонес има првата меѓународна 
конференција за унапредување на здравјето што беше одржана во Отава, во 
1986 година, спонзорирана од СЗО, на која се донесе Отавската повелба. 
Повелбата го дефинира унапредувањето на здравјето во пет приоритетни 
области на дејствување и тоа:  
 
1. Градење здрава јавна применета политика; 
2. Создавање услови за поддршка; 
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