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Матичните лекари поминуваат повеќе од 40% од времето минато со
пациентот во заверка на административни документи
(прелиминарни резултати)

Скопје, Македонија. (17 јануари, 2012) - Меѓународниот интернет проект
Хелтгрупер започна серија истражувања во здравствениот систем на
Република Македонија. Овие истражувања имаат за цел да понудат одговори
на актуелни проблеми со кои се соочуваат пациентите и лекарите во процесот
на обезбедување на здравствените услуги.
Првото во серијата истражувања се спроведува врз избраните лекари во
Република Македонија.
Прелиминарните резултати од истражувањето спроведено помеѓу повеќе од
100 матични лекари од Република Македонија покажуваат дека мнозинството
од лекариte (52%) повеќе од 40% од времето со пациентот го минуваат
пополнување на неопходните административни процедури (Табела 1).
Дополнителни 30% од матичните лекари навеле дека во администрација
трошат од 30-40% од времето кое го минуваат со пациентот. Големо
мнозинство од матичните лекари (70%) навеле дека дневно прегледуваат
повеќе од 20 пациенти во нивните ординации (Табела 2). Најголем број од
лекарите (63%) навеле дека просечен преглед на пациент во нивната
ординација се движи до 15 минути (Табела 3), од кои во 6 минути во просек се
посветени на административни заверки.
Во истражувањето учествуваа повеќе од 100 матични лекари од цела држава.
….
Хелтгрупер во наредниот период ќе спроведе идентични истражувања во сите
земји каде проектот е активен со цел да се направат компаративни анализи за
состојбите во здравствените системи во регионот на југо-источна Европа.
Истражувањата се спроведуваат електронски при што истражувачките
прашалнице се доставуваат до сите заинтересирани доктори на медицина и
стоматологија преку нивните е-маил адреси со кои се регистрирани на
www.healthgrouper.com.
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