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1. Извршно резиме
Еден од елементите во процесот на обезбедувањето здравствена заштита кој
директно влијае врз односот лекар-пациент е задоволството од работата помеѓу
докторите. Проценката на задоволството од работата е битна од аспект на
блиската документирана поврзаност со квалитетот на здравствената услуга која
им се нуди на пациентите како и можноста од појава на зголемен број ненамерни
грешки при лекувањето. Степенот на задоволство од работата помеѓу докторите
треба да биде предмет на еднаков интерес помеѓу официјалните претставници
на струката, меѓу менаџерите кои раководат со здравствените установи, како и
помеѓу креаторите на здравствените политики.
Во таа насока, централно прашање на нашето истражување беше да утврди
дали докторите во Република Македонија се задоволни од нивната работа и кои
се главните фактори кои влијаат врз степенот на задоволство? Во пристапот кон
одговорот на ова прашање беа сегментирани главни компоненти од работата
на докторите за кои е утврдено во други истражувања дека се поврзани со
степенот на задоволство. Резултатите кои ги даде ова истражување оддаваат
општ впечаток дека мнозинството од докторите на медицина се незадоволни
од работата во Република Македонија. Утврдени се очекувани разлики во
одговорите на прашањата во зависност од тоа дали докторите работат во
државно или приватно здравство. Низ целото истражување постои степен
на негативна градација на задоволството од работата во однос на тоа дали
докторите работат во државното здравство, во приватно со договор со ФЗОМ и
во приватно без договор со ФЗОМ. Најнезадоволни се докторите кои работат во
државното здравство, најзадоволни се тие кои работат во приватно без договор
со Фондот.
Преку истражувањето се сегментираа четири главни фактори кои влијаат
врз задоволството на докторите: висината на платата, односот на државата
кон докторите, стресот и акумулираното незадоволство од реформите кои се
спроведуваат во здравствениот сектор. Овие главни фактори влијаат дури 45%
од вкупниот број испитани доктори да размислуваат за промена на работното
место, а од нив дури 57% размислуваат да заминат во странство.
Висината на платата е најголема причина за незадоволство помеѓу 79% од
докторите кои работат во државното здравство. Оваа група доктори смета дека
нивниот труд не е доволно вреднуван во однос на обемот на работа и квалитетот
на услугите кои им ги нудат на пациентите. Тука проблем на докторите им

предизвикува и неможноста да остварат дополнителни приходи. Ниската
плата, лошите услови за работа, партизацијата и непотизмот се основните
причини што 47% од докторите кои работат во државното здравство сакаат да
го променат своето работно место. Една четвртина од сите испитани доктори
или 26% изјавиле дека “воопшто не би им ја препорачале” професијата доктор
на помладите колеги.
Мнозинството од сите доктори се крајно незадоволни од статусот кој го имаат
во општеството. Сметаат дека нивната професија не е ценета, и дека работат во
отежнати услови, под зголемен притисок и стрес. Во анализата на ова прашање
практично и да не постојат разлики во одговорите помеѓу докторите вработени
во државното и приватното здравство. Кај сите преовладува впечатокот дека
државата не ја цени и соодветно вреднува професијата доктор. Спротивно на
впечатокот кој мнозинството од докторите го имаат во односот на општеството
(државата) кон нив, тие се високо ценети од семејството, пријателите и
пациентите.
Реформите во здравството се генератор на незадоволство кај преку 70%
од докторите кои работат во државното (77%) и во приватното здравство
(72%). Потребно ќе биде да се направат поопсежни истражувања кои ќе
ги сегментираат одделните компоненти од реформите со цел да се добие
целосна прегледна слика за причините поради кои е добиен ваков негативен
впечаток за реформите во здравствениот систем. Докторите како носители на
здравствената дејност се основни чинители во делот на здравствениот систем
кој ги произведува здравствените услуги. Од степенот на нивното прифаќање и
задоволство од реформите ќе зависи и успехот во реализацијата на истите.
Конечно, задоволството од работата не e статичнa категориja. На истото може
да се влијае преку моделирање на главните фактори кои можат да придонесат
да се подобри задоволство од работата. Токму поради тоа и резултатите од ова
истражување нудат скромен придонес во актуелизирање на оваа проблематика
помеѓу стручната и пошироката јавност.

2. Вовед
Повеќе истражувања ја имаат документирано директната поврзаност помеѓу
задоволството од работата на докторите на медицина и квалитетот на
здравствената заштита која им ja обезбедуваат на пациентите. Незадоволството

помеѓу докторите е поврзано со зголемена веројатност да се направат грешки
при лекувањето и да се намали квалитетот на здравствената услуга што
може да резултира и со повисока цена на чинење на лекувањето. Понатаму,
незадоволството од работата често пати води кон промена на работното место,
a документирана е и зголемената веројатност за промена на професијата.
Ниското задоволство од работата е поврзано и со зголемен број здравствени
проблеми поврзани со менталното здравје.
Од друга страна пак, задоволството од работата носи придобивки за докторите
и за пациентите. Повеќе студии укажуваат на позитивниот сооднос помеѓу
високото задоволство од работата кај докторите, задоволството помеѓу
пациентите и крајните исходи од лекувањето. Поголемото задоволство од
работата помеѓу лекарите е поврзано со намалена веројатност од правење
лекарски грешки како и повисок квалитет на здравствената заштита. Пациентите
кои се лекувани од задоволни доктори имаат поголема доверба кон нив и
позитивно пристапуваат кон целиот процес на лекувањето.

3. Цел на истражувањето
Да се утврдат главните фактори кои влијаат врз задоволството од работата
помеѓу вработените доктори во државниот и приватниот сектор во Република
Македонијa.

4. Методологија
Истражувањето беше спроведено електронски со помош на истражувачки
инструмент-прашалник. Во составувањето на прашањата беа консултирани
искуства од слични истражувања спроведени помеѓу докторите во Швајцарија,
САД и Англија. Финалниот прашалник е адаптиран да одговара на локалните
потреби и целите на истражувањето. Составен е од 21 прашање. Вкупно шест
прашања беа составени од повеќе фактори кои истражуваа поединечни
аспекти на задоволството од работата. Можните одговори на тие прашања беа
распределени во седум степени користејќи Ликертова скала. Одговорите се
движеа од “многу незадоволен” до “многу задоволен”.

3.1 Прашалник
Прашањата беа поделени во неколку групи и тоа: општи карактеристики на
популацијата (населено место, специјалност, пол, етничка припадност, возрасна

група, работно искуство, вработени во државен или приватен сектор, примарен,
специјалистички или болнички сектор).
Серијата на прашања формулирани користејќи Ликертова скала започнува со
анализа на факторите кои имаат за цел да го оценат задоволството на докторите
од приходите кои ги остваруваат, сигурноста на работното место, соработката
со колегите и општата атмосфера за работа, статусот кој докторите го уживаат во
општеството, помеѓу смејството и пријателите, како и помеѓу пациентите. Тука
се вклучени и прашања кои се однесуваат на условите на работа и квалитетот на
здравствената заштита која докторите им ја нудат на своите пациенти.
Посебна група прашања се однесува на задоволството од реформите кои се
спроведуваат во здравството и се однесуваат на нивната работа, прашања
поврзани со евентуалниот интерес за промена на работното место, препорака
на професијата доктор кон помладите колеги и вкупното задоволство од
работата како доктор во Македонија.
Последното прашање беше оставено отворено и можност да се коментира на
прашањето: Што најмногу НЕ ви се допаѓа од вашата работа како доктор во
Македонија?

3.2 Пилот истражување
Пред да биде испратен прашалникот Хелтгрупер спроведе Пилот истражување.
Прашалникот беше испратен преку е-меил до 25 доктори кои работат
во примарното, секундарното и терциерното здравство. Целта на пилот
истражувањето беше да се утврди способноста на прашалникот да одговори на
потребите на истражувањето, да се провери јасноста на поставените прашања
како и времето кое е потребно да се одговори на прашалникот. Сите коментари
кои беа добиени во насока на подобрување на прашалникот согласно целите на
истражувањето беа интегрирани во финалната верзија од прашалникот.

5. Статистичка анализа
Анализата на задоволството од работата како доктор е спроведена преку
дистрибуција на фреквенцијата на одговорените прашања, како и процентуална
распределеност на одговорите во зависност од степените на Ликертова скала.
За најголемиот дел од прашањата испитаниците имаа можност да одберат
еден од понудените одговори распределени на скала која нуди седум можни

одговори (“многу незадоволен”, “незадоволен”, “делумно незадоволен”,
“неутрален”, “делумно задоволен”, “задоволен”, и “многу задоволен”). Вредноста
на одговорите е распределена во поени од 1 за многу незадоволен, до 7 за
многу задоволен. За да се поедностави презентацијата на резултатите во
табеларниот приказ на збирните резултати, одговорите се групирани во
три групи незадоволни, задоволни и неутрални. Групата на незадоволни ја
сочинуваат збирот од одговорите “многу незадоволен, незадоволен и делумно
незадоволен”. Ако збирот на поедни добиени одговори е помал од 4, тогаш
трендот во одговорот на тоа прашење се смета дека е негативен. Групата на
задоволни пак ја сочинува збирот каде одговорите се “делумно задоволен,
задоволен и многу задоволен”. Ако збирот на поените од одговорите е поголем
од 4, тогаш трендот во одговорот на тоа прашање се смета дека е позитивен.
Дополнителна анализа се спроведе преку дистрибуција на одговорите на
поединечните прашања, вкрстување на одговорите во зависност од работното
искуство, местото на работење и возраста на испитаниците. Одговорите на
отворените прашања беа систематизирани и поделени во неколку основни
групи. Презентирани се оние одговори кои покажуваат најзначајни наоди.

5.1 Популација
Хелтгрупер располага со повеќе од 1100 валидни е-меил адреси на доктори
од Република Македонија. Најголемиот број од овие е-меил адреси докторите
ги доставуваат при регистрација на веб страницата. Останатите е-меил адреси
Хелтгрупер ги добива од други извори. Од вкупниот број валидни е-меил адреси,
беше направен случаен избор на повеќе од 350 доктори, при што беа опфатени
доктори од сите градови, специјалности и нивоа на здравствена заштита.
Прашалникот со пропратно писмо беше испратен преку www.healthgrouper.
com лично до сите доктори на е-меил. Поединечните е-меил адреси го содржат
името и презимето на поканетниот доктор со што се минимизираат шансите
во истражувањето да учестуваат не поканети индивидуи кои не се доктори. Од
вкупниот број испратени е-меили истражувањето го започнале 216 доктори, од
кои дури 91% во целост одговориле на сите прашања од прашалникот. Во просек
на испитаниците им биле потребни 8 минути да одговорат на истражувањето.

6. Општи карактеристики на популацијата
Со истражувањето беа опфатени 216 вработени доктори на медицина што

претставува околу 4.0% од вкупниот број на доктори кои работат во државното
и приватното здравство во Република Македонија. Во истражувањето учестуваа
доктори кои работат во примарното здравство (31.8%), специјалистичкоконсултативната дејност (16.6%), болници (22.7%) и универзитетски клиники
(28.9%). Од вкупниот број испитани доктори 69 се доктори во примарно
здравство (општа медицина, специјалисти по семејна медицина), 101 доктор
се претставници на интернистичките гранки на медицината, 35 доктори од
хируршките гранки и 11 доктори од институтите при Медицинскиот факултет
во Скопје.

Од вкупниот број испитани доктори 49% работат во државно здравство, 38% во
приватно здравство кои има договор со Фондот за здравствено осигурување
(ФЗОМ) и дополнителни 13% од докторите во приватно здравство кое нема
договор со ФЗОМ. Вкупно 47.6% од испитаните доктори биле жени, додека
52.4% мажи. Во зависност од возрасната група испитаниците беа поделени во
категории од под 35 годишна возраст (21.2%), од 36-50 години (50.5%) и над 51
година каде вкупно учестувале 28.3% од испитаниците.

7. Анализа на резултатите од истражувањето
Анализата на податоците е направена со збир на процентот на одговори при
што одговорите “многу незадоволен, незадоволен и делумно незадоволен” се
групирани во скала од 1-3, додека одговорите “делумно задоволен, задоволен
и многу задоволен” се групирани во скала од 4-7. Во колоната за неутрални

одговори се презентирани сите одговори каде испитаниците се одлучиле
за изборот неутрален. Таквиот одговор се толкува дека испитаникот е ниту
задоволен, ниту незадоволен.
При анализата на резултатите прикажани преку Ликертова скала збирните
резлутати понекогаш можат да претстават погрешна слика. Затоа е потребно
да се погледнат крајните вредности од скалата поточно дали има големи
отстапувања, како и анализата да се разложи во зависност од другите
карактеристики на испитуваната популација.
Секое поглавје од прашањата е презентирано преку приказ на резултатите од
истражувањето, кратка дискусија и главни наоди.

7.1 Приходи и сигурност на работно место
Во анализата на оваа компонента од работењето како доктор беа вклучени
три основни фактори: задоволството на лекарите од нивната плата, можноста
да остварат дополнителни приходи, како и сигурноста на работното место.
Збирните резултати се прикажани во Табела Бр. 1.
Табела 1. Плата, дополнителни приходи и сигурност на работното место
Фактор

Просечно
задоволство
(скала 1-7)

% незадоволни
(скала 1-3)

% задоволни
(скала 5-7)

Неутрални

Плата

3.17

60.1

35.3

4.5

Дополнителни
приходи

2.54

71.7

13.1

15.2

Сигурност на
работно место

3.87

41.4

44

14.6

Резултати
Гледајќи низ призмата на збирните резултати од овие три фактора општиот
впечаток кој се добива е дека докторите се незадоволни (збирните резултати се
помали од 4). Најголемиот процент од докторите се незадоволни од можноста
да остварат дополнителен приход (72%), од платата која ја имаат (60.0%), додека
малку се позадоволни од сигурноста која им ја нуди работното место.

Во зависност од тоа дали работат во државен или приватен сектор, постојат
разлики во одговорите. Така 36.4% од докторите кои работат во државното
здравство изјавиле дека се “многу незадоволни” од платата која ја примаат, а
дополнителни 31.3% дека се“незадоволни”. Докторите кои работат во приватното
здравство и кои имаат договор со ФЗОМ се позадоволни, и најголемиот број од
нив или 30.6% изјавиле дека се “делумно задоволни” од платата. Докторите кои
работат во приватниот сектор без договор со ФЗОМ се најзадоволни од нивната
плата, и 48% од нив изјавиле дека се “задоволни”.
Во однос на факторот за остварување дополнителни приходи најголемиот дел
од докторите кои работат во државното здравство како и тие кои работат во
приватно здравство и имаат договор со ФЗОМ (38.4% и 34.7% последователно)
изјавиле дека се незадоволни и многу незадоволни.
Во однос на сигурноста на работното место во најголем процент докторите кои
работат во државното здравство ги одбрале позитивните опции при што 22.2%
биле задоволни, 21.2% делумно задоволни. Исто така задоволни се чуствуваат и
докторите кои работат во приватно здравство без договор со ФЗОМ. Интересно,

Главни наоди
• 60% од докторите се незадоволни од приходите кои ги
остваруваат;
• Најнезадоволни се докторите кои работат на
универзитетските клиники и во болниците;
• Најзадоволни од приходите се докторите кои работат
во приватно здравство без договор со ФЗОМ;
• Најзадоволни од сигурноста на работното место се
докторите во државното здравство;

но мнозинството од групата доктори кои работат во приватното здравство и
имаат договор со ФЗОМ се изјасниле дека се незадоволни при што 19.4% биле
“многу незадоволни”, а 15.3% “незадоволни”.
Анализата на истите фактори но сега во зависност од работното место на
докторите (примарно здравство, специјалистичка ординација, болница или
универзитетска клиника) прикажува интересни, но очекувани резултати.
Најнезадоволни од нивните плати се докторите кои работат во болниците и
во универзитетските клиники. Дури 36.2% односно 32.8% од нив се изјасниле
дека се “многу незадоволни”. Во однос на можноста да остварат дополнителни
приходи речиси сите групи доктори се незадоволни.

Дискусија
Платата, односно приходот кој го остваруваат докторите е директно поврзан со
задоволството од нивната работа како доктор. Резултати од ова истражување се
очекувани и во делот на можноста од остварување дополнителен приход, како
и сигурноста поврзана со работното место. Со оглед на актуелната легислатива
можноста за остварување дополнителен приход на вработените во државното
здравсто, како и на докторите кои работат во приватно и имаат договор со
ФЗОМ е ограничена. Од друга страна пак, сигурноста на работата е највисока
помеѓу докторите кои работат во државното здравство и тие во приватното
кои немаат договор со ФЗОМ. Интересно, докторите кои работат во приватен
сектор и имаат договор за соработка со ФЗОМ се чуствуваат понесигурни во
однос на нивното работно место. Можните причини за тоа треба дополнително
да се истражат но може да бидат резултат на односите кои оваа група лекари ги
имаат со ФЗОМ, како и со нивните работодавачи.

7.2 Соработка со колеги, општа атмосфера за работа
Следната група прашања опфати анализа на задоволството од работата
прикажана преку соработката со колегите на работа, колегите вон работното
место, со средниот медицински персонал, односот на претпоставените, како и
општата атмосфера за работа. Збирните резултати се прикажани во Табела 2.

Табела 2. Соработка со колегите и атмосфера за работа
Фактор

Просечно
задоволство
(скала 1-7)

% незадоволни
(1-3)

% задоволни
(5-7)

Неутрални

Колеги на
работа

5.15

18.8

74

7.1

Колеги вон
работа

4.95

16.3

71.6

12.2

Среден
персонал

5.28

11.7

79.7

8.6

Однос на
претпоставени

4.44

31.1

56.4

12.6

Општа
атмосфера за
работа

4.43

33.4

56.8

9.7

Гледано збирно низ одговорите на овие фактори мнозинството од докторите
во значително висок процент се изјасниле дека се задоволни. Соработката
со колегите и со средниот медицински персонал се исклучително високо
рангирани кај сите испитани доктори. Послаб резултат е добиен во делот на
односот на претпоставените и општата атмосфера за работа. Тука поголеми
разлики може да се забележат кога овие резултати ќе бидат вкрстени во
зависност од работното место на докторите, и од тоа дали работат во државно
или приватно здравство.
Така на пример во факторот кој се однесува на општата атмосфера за работа,
убедливо најнезадоволни се докторите кои работат во државното здравство.
Дури 47.9% од нив се определиле за негативни, поточно незадоволни одговори,
14.5% се неутрални, додека 37.5% се задоволни. Во зависност од тоа каде
работат најнезадоволни се докторите кои работат на универзитетските клиники
каде 51% се изјасниле дека се незадоволни.
Повторно, докторите кои работат во приватното здравство без договор со ФЗОМ
се најзадоволни и тоа дури 88% од нив го потврдиле со изборот на понудените
опции.

Главни наоди
• Мнозинството од докторите се задоволни од
соработката со колегите, со средниот медицински
персонал и претпоставените;
• 48% од докторите кои работат во државното здравство
се незадоволни од општата атмосфера за работа;
• 51% од докторите кои работат на универзитетските
клиники се незадоволни од општата атмосфера за
рабоат;
Дискусија
Во однос на факторите во работата кои се однесуваат на соработката со
колегите, средниот медицински персонал мнозинството од докторите имале
позитивни одговори. Овој наод е битен од аспект на тоа дека соработката со
колегите во голема мера придонесува за квалитетот на здравствената заштита.
Исто така односот на претпоставените е солидно оценет од докторите. Главните
разлики се прават во факторот кој се однесува на општата атмосфера за работа
и тоа во зависност од тоа дали докторите работат во државното или приватното
здравство. Дополнителен фактор кој укажува на одредени разлики е и работното
место, односно видот на здравствена установа. Докторите кои работат на
универзитетските клиники имаат искажано најголем процент на незадоволство.

7.3 Статус кој го уживаат докторите
Посебен аспект во вкупната анализа на задоволството како доктор опфатија
факторите кои се однесуваат на статусот кој докторот го ужива во општеството,
помеѓу семејството, пријателите, како и помеѓу пациентите. Збирните резултати
се прикажани во Табела 3.

Табела 3. Статус помеѓу пациентите, семејството, пријателите и општеството
Фактор

Просечно
задоволство
(скала 1-7)

% незадоволни
(1-3)

% задоволни
(5-7)

Неутрални

Помеѓу
пациентите

5.29

13.6

78.8

7.6

Семејството и
пријателите

5.79

4.6

88.3

7.1

Општеството

3.36

55.9

34.9

9.2

Збирните одговори на факторите кои се поврзани со анализата на статусот кој
докторите го уживаат во општеството укажува дека тие се задоволни од статусот
кој го имаат помеѓу пациентите, семејството и пријателите. Во одговорите на
овие прашања огромното мнозинство од докторите ги одбрале позитивните
опции од понудените одговори.
Спротивно од одговорите на овие два фактора, мнозинството од докторите
се изјасниле негативно во однос на статусот кој го имаат во општеството. Во
збирните резултати 55.9% од сите доктори одговориле дека се незадоволни,
додека помалиот процент од 34.9% дека се задоволни.
Дистрибуцијата на одговорите во зависност од работното место, приватно
или државно, како и во зависност од установата каде докторите работат
покажува слични резултати. Најголеми отсапувања има во делот на факторот

Главни наоди
• 56% од докторите се незадоволни од статусот кој го
имаат во општеството (државата).
• Мнозинството од докторите се задоволни од статусот
кој го уживаат помеѓу пациентите, семејството и
пријателите;

кое се однесува на општествениот статус на докторите. Тука, чуството дека се
најмалку вреднувани во општеството доминира помеѓу докторите кои работат
во државното здравство и тие кои се во приватен сектор, но имаат договор со
ФЗОМ. За разлика од нив, мнозинството од докторите кои работат во приватно
здравство и немаат договор со ФЗОМ или 54.3% се задоволни од статусот кој
го имаат во општеството. Како многу незадоволни од статусот кој го имаат во
општеството се изјасниле 30.5% од докторите кои работат во примарното
здравство, 25% од докторите кои работат во болниците, 21.7% од докторите кои
работат во специјалистичките ординации, и 17.2% од докторите кои работат на
универзитетските клиники.

Дискусија
Впечатокот кои го имаат докторите дека уживаат низок статус во општеството
доминира во одговорите кај мнозинството од испитаниците. Овој наод ја
презентира субјективната перцепција на испитаните доктори за тоа како
нивната професија е рангирана во општеството. Она што е интересно е дека
впечатокот за општествениот статус е дијаметрално спротивен во однос на
одговорите кои докторите ги нудат за статусот кој го уживаат помеѓу своето
семејство, пријателите и пациентите кои исто така се дел од општеството. Од
тие причини, одговорот на ова прашање може да се толкува како перецпција
на докторите во однос на третманот кој државата го има кон докторите како
професија. Потребни се дополнителни анализи да се утврдат елементите кои би
го дефинирале статусот на општеството кон докторите.

7.4 Услови на работното место
Четвртата група прашања во анализата на вкупното задоволство како доктор
во Република Македонија ги опфати условите кои докторите ги имаат на своето
работно место. Тука беа понудени три основни фактори за анализа и тоа:
просторни услови, медицинска опрема, и достапност до медицински потрошен
материјал. Збирните резултати се прикажани во Табела 4.

Табела 4. Задоволство од просторни услови, опрема и потрошен материјал
Фактор

Просечно
задоволство
(скала 1-7)

%
незадоволни
(1-3)

% задоволни
(5-7)

Неутрални

Просторни
услови

4.63

31.3

66.1

2.5

Медицинска
опрема

4.61

31.8

63.1

5.1

Потрошен
материјал

4.59

31

62

7.1

Во однос на овие три фактора мнозинството од докторите изјавиле дека се
задоволни. Дистрибуцијата на одговорите е речиси рамномерно распределена
низ трите понудени фактори. Во зависност од работното место повторно
доминира трендот на позитивни одговори низ сите три фактора. Разликите се
појавуваат кога се анализираат резултатите на овие фактори во зависност од
тоа дали докторот е вработен во прватен или државен сектор. Мнозинството
од докторите кои работат во државно здравство или 52.2% се незадоволни од
медицинската опрема, додека за разлика од нив 100% од докторите кои работат

Главни наоди
• Мнозинството доктори се задоволни од просторните
услови, медицинска опрема потрошен материјал;
• 52% од докторите кои работат во државно здравство
се незадоволни од медицинската опрема со која
располагаат;
• Најзадоволни се докторите кои работат приватно без
договор со ФЗОМ;

во приватно здравство без договор со ФЗОМ се задоволни од опремата со која
располагаат. Слично, дури 79.2% од докторите кои работат во приватно здравство
и имаат договор со ФЗОМ се задоволни од опремата со која располагаат.

Дискусија
Условите кои ги имаат докторите на своето работно место се битен сегмент
во вкупната перцепција која се формира околу задоволството од работата.
Докторите кои работат во приватно здравство и кои немаат договор со ФЗОМ
се очекувано најзадоволни од сите три фактора. Тоа е од причини што тие се
иницијатори и инвеститори во сопствените установи, целосно се независни
од приходите кои се поврзани со здравственото осигурување, и нивното
опстанување зависи директно од пациентите. Од друга страна, иако сé уште
преовладува незаволство од медицинската опрема помеѓу докторите во
државното здравство, се чини дека работите се придвижуваат во позитивна
насока.

7.5 Квалитет на здравствената заштита
Три фактори се однесуваат на задоволството помеѓу лекарите од квалитетот на
здравствената заштита која ја нудат на пациентите. Тука се два клучни фактори
за квалитетот на здравствената заштита, и автономијата која докторите ја
имаат во процесот на лекување. Дополнителен фактор е и односот кој го имаат
пациентите во процесот на лекувањето. Збирните резултати се прикажани во
Табела 5.
Табела 5. Однос на пациентите, квалитет и автономија во лекувањето
Фактор

Просечно
задоволство
(скала 1-7)

% на
незадоволство
(1-3)

% на
задоволство
(5-7)

Неутрални

Однос на
пациентите

4.7

23.4

65.5

11.2

Квалитет на
здравствена
заштита

5.55

8.6%

86.4

5.1

Автономија во
лекувањето

5.1

19.7

73.3

7.1

Главни наоди
• Докторите се задоволни од квалитетот на
здравствената заштита која им ја нудат на пациентите
• Задоволни се од односот на пациентите
• Од автономијата во лекувањето

Општиот впечаток кој се добива прикажан преку анализа на овие три фактора
во делот на квалитетот на здравствената заштита која ја нудат лекарите е
позитивен. Поточно, огромното мнозинство од лекарите на сите три понудени
опции одговориле дека се задоволни. Убедливо најзадоволни се од квалитетот
на здравствената заштита која им ја нудат на пациентите. Дистрибуцијата на
одговорите на овие фактори речиси и да не покажува разлики во зависност од
видот на установата каде работат докторите, дали се вработени во приватен или
државен сектор, како и во зависност од нивното работно искуство.

Дискусија
Во Македонија недостига јасно дефиниран систем на следење и конторла
на квалитетот на здравствената заштита која им се нуди на пациентите. Оваа
анализа покажува дека мнозинството доктори се задоволни од квалиетот на
услугите кои им ги нудат на пациентите. Сепак, интересно и потребно ќе биде
оваа анализа да се надополни со истражување на слични прашања при што
испитаници ќе бидат пациентите. Тогаш ќе може да се добие комплетна слика за
тоа каков е взаемниот однос во делот на квалитетот на здравствената заштита
кој го имаат докторите и пациентите. Се разбира, деталните анализи на квалитет
треба да содржат мерливи индикатори и јасни парамерти преку кои ќе може
да се следи во континуитет квалитетот при обезбедувањето на здравствената
заштита.

7.6 Обем на работа и стрес
Обемот на работата, времето кое им останува на докторите да го поминат со
семеството и пријателите како и стресот кој им го причинува работата се
дополнителни три фактори кои се земени предвид во истражувањето. Во табела
бр 6 се прикажани збирните резултати.
Табела 6. Обем на работа, време поминато со семејството и стрес
Фактор

Просечно
задоволство
(скала 1-7)

% на
незадоволство
(1-3)

% на
задоволство
(5-7)

Неутрални

Обем

4.5

29.3

62.4

8.7

Време со
семејство

3.89

45.1

46.7

8.2

Стрес

3.03

56.4

18.5

25.1

Во однос на овие три фактора мнозинството од сите доктори или 56.4% изјавиле
дека работата им причинува стрес што ги прави незадоволни. Овој податок е
надополнет и со 25% од докторите кои биле неутрални во одговорот на ова
прашање. Мнозинството од докторите се задоволни од обемот на работа кој го
имаат, додека речиси идентична е распределбата помеѓу групата на доктори кои
се незадоволни во однос на времето кое им останува да го посветат со своето
семејство и пријателите, во споредба со тие кои се задоволни.

Главни наоди
• Стресот од работата е причина за незадоволство
помеѓу 61% од докторите кои работат во државно
здравство;
• Стресот е причина за незадоволство помеѓу 58% од
докторите кои работат приватно со ФЗОМ

Интересен наод е дека стресот е поголем факатор кај мнозинството од
докторите кои работат во државното здравство. Дури 60.8% од нив изјавиле
дека се незадоволни. Кај мнозинството од 58.6% од докторите кои работат на
универзитетските клиники стресот влијае врз незадоволство од работата.

Дискусија
Повеќе меѓународни истражувања го имаат документирано влијанието на
стресот врз работата на докторите. Стресот при работата може да биде причина
за промена на работното место, зголемен број лекарски грешки, како и причина
за појава на ментални проблеми помеѓу докторите. Нашето истражување
укажува дека дури 61% од докторите кои работат во државното здравство имаат
зголемено чувство на незадоволство од стресот кој им го причинува работата.
Потребни се дополнителни анализи да се утврдат главните компоненти кои
придонесуваат за покачениот стрес помеѓу докторите кои работат во државното
здравство.

7.7 Реформи во здравството
Две одделни прашања од истражувањето имаа за цел да го проценат влијанието
на реформите кои се спроведуваат во здравствениот сектор врз работата
на докторите, и општиот впечаток од работата како доктор во Македонија.
Прашањата гласеа “Колку сте задоволни од реформите кои се спроведуваат во
здравствениот сектор и кои се одразуваат на вашата работа како доктор?”, и
Како би го оцениле ВКУПНОТО задоволство од вашата работа како доктор?
Табела 7. Реформи во здравството, вкупно задоволство
Фактор

Просечно
задоволство
(скала 1-7)

% на
незадоволство
(1-3)

% на
задоволство
(5-7)

Неутрални

Реформи во
здравството

2.53

74.3

15.4

10.3

Вкупно
задоволство

3.30

56.2

9.4

34.4

				
Во одговорот на ова прашање дури 75% од докторите изјавиле дека реформите
имаат негативно влијание врз нивната работа и ги одбрале негативните
одговори. Најголемиот процент од нив или 34% се изјасниле дека се “многу

незадоволни”, 28.5% дека се “незадоволни”, и дополнителни 12.3% дека се
„делумно незадоволни„. Како задоволни од реформите во здравството помеѓу
докторите се изјасниле само 15% од испитаниците.
На прашањето за проценка на вкупното задоволство мнозинството од докторите
56.2% ги одбрале негативните одговори, со што трендот на незадоволство
доминира и во одговорот на ова прашање. Незадоволството преовладува
помеѓу докторите кои работат во државното здравство.

Дискусија
Наодот дека мнозинството од испитаните доктори кои работат во државното и
во приватното здравство, како и во зависност од видот на здравствена установа
се незадоволни од реформите укажува на потреба да се преиспита севкупната
здравствена политика. Честите промени на законите за здравствената заштита
и здравственото осигурување, бројните најави за нови реформски решенија
без нивна реализација во пракса, како и многу други сегменти кои диркетно

Главни наоди
• 75% од докторите се незаводолни од реформите кои
се спроведуваат во здравството;
• Незадоволството од реформите е еднакво
распределено во приватниот и државниот сектор;
• Високо незадоволство од реформите во здравството
кај докторите кои работат во болниците (80%), во
универзитетските клиники (77.6%), во примарно
здравство (70%)
• 56% од докторите се незадоволни од нивната работа
како доктор во Македонија

ја тангираат работата на докторите очигледно го зголемуваат нивното
незадоволство. Потребно ќе биде да се направат поопсежни истражувања кои
ќе ги сегментираат одделните компоненти од реформите со цел да се добие
целосна прегледна слика за причините поради кои е добиен ваков негативен
впечаток за реформите во здравствениот систем. Докторите како носители на
здравствената дејност се основни чинители во делот на здравствениот систем
кој ги произведува здравствените услуги. Од степенот на нивното прифаќање и
задоволство од реформите ќе зависи и успехот во реализацијата на истите.

7.8 Промена на работното место
Промената на работното место е битен фактор кој е директно поврзан со
задоволството од работата. Ова истражување утврди дека дури 45% од
вкупниот број испитани доктори изјавиле дека размислуваат да го променат
постоечкото работно место. Од тие кои размислуваат за промена на работното
место, 31.4% размислуваат да преминат од државно во приватно здравство,
додека загрижувачки 57% изјавиле дека размислуваат да ја напуштат државата
и да заминат во странство. Останатите 11.6% од докторите изјавиле дека
размислуваат и да ја променат професијата.
Од докторите кои изјавиле дека сакаат да ја променат својата работа, а сега
работат во примарното здравство, дури 73.3% размислуваат да заминат во
странство. Во странство размислуваат да заминат и 50% од докторите кои
сега работат во универзитетските клиники. Мнозинството од докторите (61%)
кои сега работат во државен сектор, а размислуваат да преминат во приватен
сектор.

Главни наоди
• 45% од вработените доктори размислуват да го
променат постоечкото работно место;
• Дури 57% од нив планираат да заминат во странство;
• 11.6% размислуваат да ја променат професијата

Дополнителна анализа беше направена во однос на возрасната структура на
докторите. Така, младите доктори со работно искуство од 1-4 години, како и
тие кои имаат повеќе од 20 години работно искуство планираат да преминат од
државен во приватен сектор. Спротивно на нив, докторите кои се имаат стекнато
со специјализации и солидно работно искуство од 5 до 19 години, размислуваат
да заминат во странство.

Дискусија
Докторите се наоѓаат под постојан стрес од самата работа и одговорност која
ја имаат да лекуваат, од постојаниот притисок од страна на административните
власти, и потребата да излезат во пресрет на барањата на пациентите. Во таква
ситуација ако не се задоволни од работата тие се одлучуваат за промена на
постоечкото работно место. Во изминатите четири години постои зголемен тренд
на премин на доктори од државното кон приватното здравство. Докторите кои
навеле дека сакаат да преминат во приватен сектор како најчести причини ги
навеле ниското вреднување на трудот, во однос на стресот кој им го причинува
работата, како и условите во кои работат.
Дури 43% од докторите кои изјавиле дека сакаат да заминат во странство навеле
дека воопшто не би ја препорачале професијата доктор на помладите.
Загрижувачки е дека во странство размислуваат да заминат докторите кои се
имаат стекнато со специјализации и имаат работно искуство од 5-19 години.

7.9 Главни забелешки на докторите
Во последното прашање од истражувањето на докторите им беше понудена
можност да ги наведат главните забелешки кои ги имаат во нивната работа
како доктор. На прашањето: Наведете што најмногу НЕ ви се допаѓа во вашата
работа како доктор во Македонија? од вкупниот број доктори кои учествувале
во истражувањето дури 156 навеле забелешки. Одговорите на прашањата се
групирани според нивната сличност и направени се пет групи одговори кои ги
претставуваат главните трендови. За да се формира одделна група одговори,
потребно беше да има барем 5 одговори кои се слични по својата содржина.
Секоја група има карактеристични коментар/и.
• Ниски месечни примања
“Мојот личен доход како лекар едвај ја достигнува просечната плата во
Македонија, во други држави тоа не е така, докторите се меѓу највисоко

платените професии, не се цени нашата работа, трудот, одговорноста и
стресот.” Доктор
• Односот на државата кон докторите
„Стресна работа која се учи цел живот, а со неа не може да се издржи четири
члено семејство.„ Доктор кој работи во државна болница.
“Низок општествен статус на доктор” . Интернист од Скопје
“Сакам да сум педијатар овде и дома , на нашите деца каде сум потребна,
сакам да сум само малку повеке вреднувана за тоа, моето задоволство е да
работам и видам насмевка кај мама која ке рече - тоа е нашата докторка.”
Педијатар од Штип
• Условите за работа
“Јас преживеав дваесетина години исполнети со 50% задоволство, 50%
стрес”. Доктор од Куманово
“Ограниченост за користење на дијагностички методи (пред се нови
технологии), застареност во начините на лекување (недостапност во
Македонија на повеќе, во светот , користени лекови и начини на лекување),
генерално лоши (хигиенски) услови за хоспитлизирани пациенти.”
“Односот на институциите према докторите и нерамноправноста на
односот на ФЗОМ према лекарите во приватната пракса кои немаат
случено договор со него и не се во можност да склучат договор со него.”
Хирург од Скопје.
• Премногу администрација
“Огромен притисок од Фондот, зголемена администрација, зголемени
трошоци околу печатење рецепти, девалвација на нашата струка од страна
на државата и нередовна исплата и закинување на исплата без никаква
основа.” Матичен доктор.
“Живееме постојано под притисок и уцени од страна на фондот и државата
и постојано сме криви за се.” Општ доктор од Скопје.

• Непотизам и влијание на политиката
“Централизацијата и апсолутизмот во донесувањето на одлуките, на
државно и локално ниво. Лошите вложувања во областа на здравството,
неправилно и непродуктивно опремување. Хирург од Скопје
“Негативна селекција на нови кадри вработувања партиски условенa.
Негативна селекција на раководен кадар партиски одредена. Недостиг на
конторлни механизми во сите делови од системот.” Клинички доктор.

Дискусија
Ниските месечни примања претставуваат горлива грижа кај мнозинството
од докторите кои работат во државното здравство. Во најголемиот број од
коментарите ниските примања се поврзани и со односот кој државата го
има кон лекарите како професија. Дополнително низ целото истражување
преовладува впечаток дека докторите се чувствуваат дека државата не ги цени
како професија. Таквиот впечаток е надополнет и со коментари кои експлицитно
наведуваат дека докторите во моментов уживаат низок статус во општеството.
Преоптовареноста со административни работи доминира особено помеѓу
лекарите кои работат во примарното здравство. Исто така, ова истражување кое
е анонимно отвори можност дел од докторите да го коментираат непотизмот
и влијанието на политиката. Поголем дел од тие коментари се однесуваат на
начинот на поставување раководни кадри, како и напредувањето во струката.

8. Заклучоци
Генералниот впечаток од истражувањето е дека мнозинството од докторите
се незадоволни од нивната работа како доктор во Република Македонија.
Очекувано, незадоволството е поголемо помеѓу докторите кои работат во
државното здравство, во споредба со тие кои работат во приватен сектор.
Водечки фактори на незадовоство се ниските месечни примања, односот на
државата кон докторите, стресот кој го носи работата како и влијанието на
реформите кои се спроведуваат во здравството и се одразуваат врз нивната
работа. Незадоволството особено е изразено во делот на желбата кај 45% од
сите испитани доктори да го променат своето работно место, а мнозинството од
нив како алтернатива размислуваат да заминат во странство.

Од друга страна, истражувањето покажува и позитивни наоди во делот на
односот со пациентите, соработката која ја имаат со колегите, како и статусот
кој го имаат во семејството и пријателите.
Она што доминира помеѓу сите доктори во истражувањето независно од нивното
работно место е негативниот однос на државата кон лекарите како професија.
Тука практично и да не постојат разлики во одговорите кои ги дале докторите
вработени во државното и приватното здравство, што му дава дополнително
значење на овој податок.
Во наредниот период ќе биде потребно да се повтори ова истражување со
цел да се утврдат евентуалните разлики, и да може да се процени трендот на
задоволството од работата доктор во Република Македонија.
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10. Анекс. Фактори на задоволството
1.

Плата и дополнителни приходи. Задоволство од приходот кој го
остварува докторот.

2.

Сигурност на работно место. Задоволство од сигурноста која му ја нуди
работното место.

3.

Соработка со колегите. Задоволство од соработката со колегите на
работа, и вон работно место.

4.

Соработка со среден медицински персонал. Задоволство од
соработката со средниот медицински персонал.

5.

Односот со претпоставените. Задоволство од односот на
претпоставените.

6.

Атмосферата за работа. Задоволство од вкупната атмосфера за работа.

7.

Статус помеѓу пациентите. Задоволство од респектот кој го уживаат
докторите од пациентите и нивните семејства.

8.

Статус во фамилијата и пријателите. Задоволство од статусот во
семејството и пријателите.

9.

Статус во општеството. Задоволство од респектот кој го имаат во
државата, и општеството во целина.

10. Просторни услови. Задоволство од просторните услови на нивното
работно место.
11. Медицинска опрема. Задоволство од достапот на медицинска опрема.
12. Квалитет на здравствена заштита. Задоволство од квалитетот на
здравствената заштита која им ја нудат на пациентите.
13. Автономија во лекувањето. Задоволство од автономијата во процесот на
лекувањето.
14. Стрес при работата. Вилјанието кој стресот им го причинува во работата.
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