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Во Медицинската мапа има 
240 информации, кои го 
прикажуваат бројот на 
здравствените работници, 
установи и нивна 
искористеност, колку 
болнички кревети има, како 
и од што најмногу се 
боледува и кои се 25-те 
причини за смртноста на 
населението во земјата.

Консултантската фирма 
"Globesaulud&Exsansion 
exteriorr" беше вклучена во 
изработката на Мапата, за 
што беа потрошени 150.000 
долари, грант добиен од 
холандската Амбасада.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

ДОБАР ИНСТРУМЕНТ ЗА ДОБАР ИНСТРУМЕНТ ЗА 
ПОДОБРА ЗДРАВСТВЕНА ПОДОБРА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ГРАЃАНИТЕЗАШТИТА НА ГРАЃАНИТЕ

Министерството за здравство ја 
промовираше Медицинската мапа 
на Република Македонија, доку-

мент кој опфаќа осум региони во земјава, 
со 240 компоненти кои треба да му овоз-
можат на ресорното Ми нис терство по лес-
но да ја имплементира националната здрав-
ствена стратегија. Мапата претставува глав -

но средство за менаџирање на овој сек-
тор, а во неа се вклучени и сите сектори 
од примарната и од болничката здрав-
ствена заштита. Проектот е реализиран за 
не колку ме сеци од страна на Министер-
ството за здравство и шпанската кон сул-
тантска фирма "Globesaulud&Exsansion 
ex terior", кои учествуваа во нејзината под го-
товка, а во соработка со Републичкиот за-
вод за здравствена заштита и Фондот за 
здравствено осигурување. 

Документот содржи информации за 
бројот на здравствените работници, ус-
тановите, нивната искористеност, нај-
главните причини за смртност на на-
селението во земјата и друго.

"Со Мапата - објасни министерот Имер 
Селмани - имаме целосна слика за здрав-
ствениот систем, за бројот на здравствени 
работници, за здрав стве ните капацитети 
и нивна искористеност, бројот на бол нич-
ките кревети, пону де ните здравствени ус-
луги од аспект на нивната оправданост и 
колку паци ен тите се задоволни, податоци 
за мор би литет, морталитет... Придобив ки-

"Нема вишок лекари, ниту вишок ам-
буланти во земјава. Во примарното здрав-
ство има околу 1.700 матични ле кари од 
кои 1.268 општи, 206 педијатри, 180 спе-
цијалисти по трудова медицина", додаде 
министерот Селмани.

Според експертот од шпанската кон-
султантска фирма "Globesaulud &Exsan sion 
exteriorr", Fernando Artenzana, Ма пата е 
добар инструмент во постиг ну вањето по-
доб ра здравствена заштита на граѓаните. 

"Пет болници во земјава имаат по мала 
стапка на искористеност според просеч-
ното време кое пациентите таму го по-
минале. На пример, помалку се иско рис-
 тени капацитетите во велеш ка та болница, 
но тоа не значи дека ле карите таму имаат 
помалку работа. Што се однесува до про-
сечниот животен век, кој изнесува 71,5 
години за мажи, тој е добар, бидејќи не е 
многу понизок од просечниот во земјите 
на ЕУ", истакна Artenzana, консултантот од 
шпанската компанија.

Меѓутоа, консултантите немаа од го вор 
на новинарските прашања колку општи 

лекари и специјалисти има про сечно на 
илјада жители во земјата и како, според 
овој показател, стоиме во споредба со 
земјите од Европската уни ја. Единствениот 
податок кој го презен тираа за овој сег-
мент беше дека има 2.105 лекари во при-
марното здравство или двајца лекари на 
1.000 жители. Од друга страна, пак, ан ке-
тата на Репуб личкиот завод за здрав стве-
на заштита покажува дека пациентите во 
земјава се задоволни од услугата и од гри-
жата на лекарите и медицинските сестри, 
а незадоволни се од хигиената во здрав-
ствените установи. Лекарите и сестрите 
се оценети со 8,5; хигиената со 6,8; а нај-
големо незадоволство пациентите иска-
жале на сметка на сместувањето и комфо-
рот во болниците, кои добиле само 6,6 бода. 

Според Селмани, одредени лица од Ре-
публичкиот завод за здравствена за штита 
ќе бидат одговорни за редовно ажу ри ра-
ње на податоците на Мапата, кои ќе ги 
користи Министерството за здравство и 
граѓаните, бидејќи доку ментот наскоро ќе 
биде јавно објавен на веб-страница. 

те од Мапата се тоа што ќе можат да се спо-
редат медицинските потреби со пос тој-
ните капацитети".

Тој потенцираше дека со анализа на 
податоците од Мапата ќе може да се даде 
одговор дали во земјава има до волен 
број лекари и каква е состојбата во ру-
ралните подрачја. 
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