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ИНФОРМАТОРИНФОРМАТОР



Согласно Уставот на Република Македонија  секој граѓанин треба непречено да го 
остварува правото на здравствена заштита и да ја исполнува должноста да го чува и 
унапредува сопственото здравје и здравјето на другите.

Практиката покажува дека ова уставно гарантирано право граѓаните го остваруваат 
со потешкотии и со проблеми, односно не ретко сметаат дека не се создадени практични 
услови и еднакви можности за остварување на правата од здравствена заштита и 
здравствено осигурување.

За да можете да препознаете повреда на правата мора да бидете информирани за 
правата и да ги познавате механизмите и начините на барање заштита за непречено 
остварување на правта од здравствената област (здравствената заштита, здравственото 
осигурување или Вашите права како пациенти).

      

 ▶ Сите граѓани пред Уставот и законите се еднакви.

 ▶ Како граѓани на оваа држава имате ИСТИ слободи и права, на ЕДНАКВА 
основа со другите граѓани, независно од полот, расата, бојата на кожата, 
националното и социјално потекло, политичкото и верското уверување, 
имотната и општествената  положба.

 ▶ Вашето здравје е ВАША сопствена грижа, а ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ги 
даваат здравствените работници. 

 ▶ За да ги остварите правата од здравствена заштита како човекови права 
ТРЕБА да сте ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАН.

 ▶ Тоа значи дека ТРЕБА ДА СТЕ ОПФАТЕНИ ВО ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ во Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
односно во Подрачната служба каде што живеете.

 ▶ Правата од здравствена заштита го опфаќа и начинот, односно постапката 
преку која можеш да добиеш здравствена услуга како пациент.

„Пациент“ е лице, болно или здраво, кое ќе побара или на кое му се врши 
одредена медицинска интервенција со цел зачувување и унапредување на 
здравјето, спречување на болести и други здравствени состојби, лекување или 
здравствена нега и рехабилитација.

ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕТЕ

КОЈ Е ПАЦИЕНТ?
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Заштитата на ВАШИТЕ права, како ПАЦИЕНТ, се заснова на начелата на 
хуманост и достапност. Тоа значи дека трева да бидете почитувани како личност, 
да се почитува Вашето лично самоопределување, но и Вашата ПРИВАТНОСТ.

Односот меѓу Вас и здравствениот работник треба да биде ХУМАН (човечки).

Здравствените услуги да се постојано ДОСТАПНИ  и  ПРИСТАПНИ - без 
дискриминација.

Ваше е правото КОГО ЌЕ ИЗБЕРЕТЕ ЗА МАТИЧЕН ЛЕКАР, но и правото 
да ГО ПРОМЕНИТЕ ако сметате дека не Во посветува внимание или грижа како 
што очекувате. Имате право да изберете Ваш матичен општ лекар, стоматолг и 
гинеколог. Прегледот кај Вашиот матичен лекар е бесплатен. За да го промените 
матичниот лекар треба да побарате Одјава од лекарот и со тоа да се пријавите кај 
друг лекар што Вие самите го избирате.

При ОСТВАРУВАЊЕ на правата меѓудругото имате :

 ▶ право на пристап до правата без дискриминација,

 ▶ право на грижа, лекување и рехабилитација што се во согласност со Вашите  
потреби и способности и што ќе ја унапредуваат состојбата на здравјето, со 
цел да се достигне највисокото можно лично ниво на здравје, во согласност 
со достапните методи и можности на медицината, а и во согласност со 
прописите за здравствената заштита и за здравственото осигурување;

 ▶ право на почитување на личноста и достоинството и 

 ▶ право на лична сигурност за време на престојот во здравствената установа.

КАКО ПАЦИЕНТ имате право на учество во одлучувањето. Тоа значи дека имате 
право на прифаќање или одбивање на определена медицинска интервенција. Ова 
Ваше право може да биде ограничено само кога тоа е оправдано со здравствената 
состојба, во случаи и на начин уреден со Законот.

Право на информираност. Тоа значи дека на разбирлив и соодветен начин 
(без користење на нејасни за Вас стручни термини) да бидете информирани за 
Вашата здравствена состојба, за медицински интервенции што се препорачуваат. 
Имате право да бидете информиран и за текот на постапката при укажување на 
здравствена заштита, како и за имињата, стручната подготовка и специјализацијата 
на здравствените работници  кои Ви укажуваат здравствена заштита.

Имате право на второ стручно мислење за Вашата здравствена состојба. 
За остварување на ова треба да поднесете усно или писмено барање, а секој 
здравствен работник со најмалку иста стручна подготовка како на здравствениот 
работник кој го дал првото мислење има обврска да Ви го даде мислењето. 
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Имате право да прифатите или да одбиете определена медицинска 
интервенција. Ова Ваше право како пациент го изразувате со потпишување на изјава.

ТРЕБА ДА ЗНАЕТЕ дека за пациент кој не е при свест или за пациент кој е 
примен во здравствена установа без негова согласност, за деловно неспособен и 
за малолетен пациент, изјавата ја потпишува родителот, законскиот застапник, 
односно старателот. 

Освен што имате право да бидете информирани дека за Вас се води 
медицинско досие, Вие имате право и на увид во досието и тоа преку правото да 
добиете  извод или копија на податоците и документите од медицинското досие, 
како и да побарате појаснување на податоците. 

Доколку правилно се грижите за сопственото здравје и навреме барате да се 
превенира некоја состојба, да се лекува евентуалната болест тогаш ќе знаете и ќе 
умеете да процените кога здравствениот работник или здравствената установа  
има соодветен пристап кон Вас и Вашите потреби. Исто така лесно ќе можете да 
препознаете кога односот на здравствениот работник/соработник е несоодветен и 
спротивно на здравствената етика и дадената ЗАКЛЕТВА  за грижа на човечкото 
здравје.

Доколку во практиката се соочувате со проблеми при остварувањето на 
правата, односно проблеми во пристапот и користењето на здравствените услуги 
ИМАТЕ ПРАВО ДА ПРИЈАВИТЕ И ДА ПОБАРАТЕ ЗАШТИТА НА ПРАВАТА и тоа:

 ▶ Да пријавите, односно да доставите поплака до директорот на здравствената 
установа, 

 ▶ Да напишете поплака/претставка до Министерството за здравство,

 ▶ Да пријавите во Фондот за здравствено осигурување на Македонија  (или 
Подрачната служба на Фондот каде живеете), или во Државниот санитарен 
и здравствен инспекторат,

 ▶ Да поднесете претставка до Народниот правобранител.

 ▶ Исто така имате право и на Судска заштита во случај на повреда на Вашите 
права, на начин и постапка утврдена со закон.

Доколку Ви е потребен совет како да се обратите до горенаведените органи 
можете да ги користите и услугите на „ЛИЛ“:
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Ул. Никола Островски бр.2, 1000 Скопје
Тел/фах: 02 2031-201
e-mail: lil@on.net.mk
web: www.nvolil.org.mk



 

EVEry citizEn is 
guarantEEd  
thE right to  
hEalth carE

INFORMANTINFORMANT



Pursuant to the Constitution of the Republic of Macedonia, every citizen is guaranteed 
the right to health care, and has the duty to protect and promote its own health and the health 
of others.  

 In practice, this constitutionally guaranteed right is obtained by citizens with 
difficulties and problems, and, in fact, it is no rare for them to consider that there are no good 
conditions and equal opportunities in practice for them to enjoy the rights to health care and 
health insurance.   

 In order to be able to recognize a right’s violation, it is necessary to be informed about 
the particular rights as well as to be familiar with mechanisms and ways aimed at protecting 
the enjoyment of health rights (health care, health insurance or your rights as a patient).   

      

 ▶ All citizens are equal before the Constitution and law. 

 ▶ You as citizens of this state do have the SAME freedoms and rights, and on an 
EQUAL basis with other citizens regardless of sex, race, colour of skin, national and 
social origin, political and religious beliefs, property and social status. 

 ▶ Your health is YOUR own worry and HEALTHCARE SERVICES are offered by 
healthcare workers.   

 ▶ You have to HAVE HEALTH INSURANCE in order to enjoy the rights to health care 
as human rights.

 ▶ This means you have to HAVE COMPULSORY HEALTH INSURANCE with the Health 
Insurance Fund of Macedonia, in fact, the regional services in your place of living.

 ▶ The rights to health care include the way i.e. procedure to make use of a healthcare 
service as a patient. 

A “patient” is a person, sick or healthy, who seeks or is provided with a medical 
treatment for protection and promotion of its health, prevention of diseases and other 
medical conditions, treatment or nursing and rehabilitation.   

The protection of YOUR rights as a PATIENT is based upon the principles of 
humaneness and availability. It means you have to be respected as an individual, to be 
respected your own self-determination as well as your PRIVACY.
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WHAT YOU SHOULD KNOW

WHO IS THE PATIENT?



A relation between you and a healthcare worker should be HUMANE (human).

Healthcare services should be widely AVAILABLE and ACCESSIBLE, and without 
discrimination. 

It is your right to CHOOSE WHOM YOU WANT FOR A GENERAL PRACTITIONER, 
as well the right TO CHANGE him/her if you find you are not paid attention and care 
as you expect. You have a right to choose your general practitioner, stomatologist and 
gynaecologist. A medical examination at your chosen general practitioner is free of 
charge. In order to change a chosen general practitioner, all you have to do is to ask for a 
withdrawal of participation from the practitioner and to register with another practitioner 
whom you choose.

When ENJOYING the rights, among the other things you also have:

 ▶ A right to obtain rights without discrimination

 ▶ A right to care, treatment and rehabilitation based on your needs and abilities to 
promote health and to achieve the highest possible personal health level according 
to available methods and opportunities in medicine as well as regulations on 
health care and health insurance.  

 ▶ A right to respect an individual and dignity

 ▶ A right to personal security during a hospitalization. 

AS A PATIENT you have a right to participate in the decision making. It means you 
have the right to receive or refuse a medical treatment. This right of yours could be denied 
only when a medical condition justifies it as well as in cases and under ways pursuant to 
the Law. 

A right to information means to be informed about your medical condition and 
recommended examinations in an understandable and appropriate way (without 
technical terms that are ambiguous to you). Also, you do have a right to be informed 
about a procedure during the health care received as well as names, education and 
specialization of healthcare workers who provide the health care. 

You do have a right to second expert opinion on your medical condition. You have 
to lodge an oral or a written request in order to enjoy this right, and a healthcare worker of 
at least the same qualifications as the healthcare worker giving the first opinion is obliged 
to give you an opinion.

You do have a right to receive or refuse a recommended medical treatment. You 
gain this right as a patient by giving a signed statement.  
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YOU SHOULD KNOW that a signed statement is made by a parent and a legal 
representative i.e. a guardian when a patient losses consciousness or a patient is 
hospitalized without his/her consent, a patient is incapable and a patient is under-aged. 

Next to the right to be informed about your medical file, you also do have a right to 
be shown your medical record by obtaining a copy of data and documents in the medical 
record as well as an explanation of the data.

If you do take care of your own health and prevent certain conditions on-time then 
you will know when a healthcare worker or a healthcare institution has an appropriate 
access to you and your needs. Also, you will be able to know when an attitude of a 
healthcare worker / assistant is not appropriate and opposite to healthcare ethics and 
OATH of care for human health.

If you face with problems when enjoying rights in practice, in fact, have problems 
when using healthcare services you HAVE A RIGHT TO COMPLAIN ABOUT IT AND ASK 
FOR RIGHTS’ PROTECTION:

 ▶ To report, in fact, to make a complaint to a manager of a healthcare institution

 ▶ To lodge a complaint / a formal protest to the Ministry of Health

 ▶ To report to the Health Insurance Fund of Macedonia (or the Fund’s Regional 
Service in your place of living) or the State Sanitary and Health Inspectorate 

 ▶ To lodge a complaint to the Ombudsman

 ▶ Also, you do have a right to a legal protection when rights are violated in a way 
and procedure pursuant to law   

If you need an advice how to contact the above-mentioned bodies you may use the 
services of LIL. 

St. Nikola Ostrovski No.2, 1000 Skopje
Tel/fax: +389 02 2031-201
e-mail: lil@on.net.mk
web: www.nvolil.org.mk


