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ВАШИ ПРАВА 

Како пациент, Вие или Вашиот старател, имате право на грижа без дискриминација по однос 
на возраст, потекло, боја, култура, образование, родов идентитет, приход, јазик, брачен статус, 
националност, религиозност, сексуална ориентација или според тоа кој ќе плаќа за Вас, како и 
според тоа дали боледувате од некоја специфична болест. Како наш пациент, имате право на 
безбедна и достоинствена нега во секое време. Ќе добиете услуги и нега кои се медицински 
оправдани и се во согласност со мисијата на болницата и бараните законски регулативи. 
КОМУНИКАЦИЈА 

Имате право:
• да ги известите членовите на семејството, друго лице или својот доктор за денот на прием 

во болница
• да добиете информација на начин и јазик разбирлив за Вас. Ова се однесува и на 

обезбедување помош доколку имате проблеми со видот, говорот, слухот или некакви 
когнитивни оштетувања

• да назначите личност за поддршка, доколку е потребно, која во Ваше име ги обезбедува 
и штити Вашите права како пациент

ПРАВА И ОДГОВОРНОСТИ НА ПАЦИЕНТИТЕ И СЕМЕЈСТВАТА

Како пациент на нашата болница, или како член од семејство или старател, сакаме да ги знаете 
правата кои ги имате согласно Законот за заштита на правата на пациентите на Р.Македонија. Ние 
сме посветени кон почитување на Вашите права и сакаме да знаете дека преку Вашето активно 
учество во грижата за Вас, може да му помогнете на персоналот во задоволувањето на Вашите 
потреби.Од тие причини, од Вас и Вашето семејство бараме заедно со нас да споделите дел од 
одговорностите.
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ИНФОРМИРАЊЕ И ОДЛУКИ 

Имате право:
• да добиете информации за Вашата моментална здравствена состојба, грижа, исходи, 

закрепнување, идни здравствени потреби и иден здравствен статус на начин на кој тоа најдобро 
ќе го разберете 

• да ја знаете својата дијагноза и самостојно да одберете кој друг да биде информиран за истата
• да бидете информирани за предложените опции за лекување вклучувајќи ги и ризиците и 

придобивките од истите, за алтернативите, што може да се случи без лекување, како и исходите 
од медицинските услуги кои ќе се обезбедат, вклучувајќи ги и исходите кои не се очекувани

• пред секоја процедура за која е потребна информирана согласност откако ќе добиете објаснување 
од вашиот доктор од Вас ќе биде побарано истата да ја потпишете. Информирана писмена 
согласноост не е потребна во случај на итност

• да бидете вклучени при грижата за Вас и да учествувате во процесот на донесување одлуки за 
Вашето лекување

• да направите избор за Вашата грижа врз основа на Вашите спиритуални или лични вредности. 
дополнително, ние ги почитуваме вашите духовни и верски определби и поврзано со тоа 
доколку во текот на вашиот престој се појави потреба може да ви обезбедиме контакт со лица, 
претставници на верските заедници на Р.Македонија.

• да одлучите дали ќе земете учество или не во истражувања и клинички студии кои докторот може 
да Ви ги предложи. Вашето учество во ваква ситуација е доброволно, и неопходно е да се обезбеди 
пишана согласност од Вас или Вашиот старател пред да се вклучите во студијата. Одлуката да 
одбиете учество во истражување или клиничка студија нема да влијае на грижата и негата која 
ја добивате

• болницата треба да добие Ваша дозвола за Ваше фотографирање или снимање, доколку целта е 
поразлична од идентификација на пациент, грижа, дијагноза или терапија.

• болницата не извршува трансплантација на делови на човековото тело, но во согласност со 
Законот за земање и пресадување на делови на човечкото тело заради лекување на Р.Македонија, 
во соработка со вас ќе се обидеме да изнајдеме начин на кој вие најлесно ќе може да дојдете до 
можноста за задоволување на вашите потреби и барања за донирање на органи.
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ПОСЕТИ 

Имате право: 
• да одлучите дали сакате посета или не додека сте во болница. 

Потребно е болницата да го ограничи бројот на посетители за да може 
да обезбеди подобра грижа и нега за Вас и останатите пациенти.  
Времето на посета е секој работен ден од 16:00-16:30 часот, а за 
време на викендот од 13:00-14:00 часот

• да ги назначите личностите кои може да Ве посетуваат во текот на 
Вашиот болнички престој

• да назначите личност за поддршка која понатаму ќе одлучува во 
Ваше име кој може да доаѓа доколку Вие не сте во можност

• политика е на болницата заради ваша безбедност да не дозволува 
користење отсуство за време на викенд.

ПЛАНИРАЊЕ НА ГРИЖА И НЕГА 
Имате право:

• да добиете медицински испитувања со цел да се одреди соодветниот 
третман

• да учествувате во негата која ја добивате во болницата
• да добиете инструкции за понатамошното лекување и да учествувате 

во одлучувањето за Вашиот план за нега откако ќе ја напуштите 
болницата

• да добиете навремен и безбеден трансфер во друга болница кога 
оваа болница не е во можност да обезбеди соодветна нега за вас. 
Имате право да знаете зошто е потребен трансфер во друга болница, 
како и да ги дознаете другите опции за лекување кои ги имате

ПРОЦЕС НА НЕГА 

Имате право:
• да очекувате дека итните процедури ќе бидат спроведени без 

непотребни одложувања 
• да добиете безбедна и квалитетна грижа со почит од стручен  и 

љубезен персонал
• да ги знаете имињата на докторите и медицинските сестри кои Ви 

пружаат нега, како и на другите здравствени работници кои се грижат 
за Вас

• да побарате второ мислење 
• да добиете соодветна проценка и менаџмент на болка, вклучувајќи го 

и правото да побарате или да ги одбиете сите форми или некои опции 
за намалување на болка

• да добиете ефикасна и квалитетна нега со високо професионални 
стандарди кои континуирано се одржуваат и обновуваат

• Да побарате да разговарате со член од Етичка комисија секогаш 
кога имате некоја дилема, без оглед дали е поврзана со процесот на 
лекување или нешто друго

ОДБИВАЊЕ НА НЕГА 

Имате право:
• да одбиете грижа, терапија, медикаменти или процедура и покрај 

советот на докторот, но притоа Вие сте одговорни за сопствените 
активности. Во тој случај од Вас ќе биде побарано да се потпишете за 
напуштање на болницата по сопствен избор. Може да има ситуации 
во кои грижата мора да биде обезбедена согласно законските 
регулативи
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ПРИВАТНОСТ И ДОВЕРЛИВОСТ 

Имате право:
• да дадете ограничување кој ќе знае дека сте во болница
• да бидете интервјуирани, прегледани и да 

дискутирате за Вашето лекување на места кои 
се креирани да ја зачуваат Вашата приватност

• да бидете известени зошто одредени луѓе 
се присутни и да замолите сите останати да 
го напуштат просторот кога се зборуваат 
сензитивни теми или процедури

• да очекувате сите комуникации и документи поврзани 
со грижата, вклучително кој плаќа за Вашиот третман, 
да се третирани како приватни

• да добиете пишано известување во кое е опишано на 
кој начин Вашите лични здравствени информации ќе 
бидат користени и споделени со останатите здравствени 
работници вклучени во негата 

• да ги разгледате и побарате копиите од Вашето 
медицинско досие освен ако истото не е ограничено 
заради некои медицински или правни причини  

БОЛНИЧКИ ТРОШОЦИ 

Имате право:
• да ги прегледате, побарате и да добиете детално 

објаснување за трошоците за Вашето болничко лекување

ЖАЛБИ, ДИЛЕМИ И ПРАШАЊА 

Вие и Вашето семејство имате право:
• на медицинскиот персонал да му ги кажете Вашите 

жалби или дилеми кои се однесуваат на грижата за Вас. 
Ова нема да влијае на идната нега за Вас

• да побарате увид во квалитетот на грижата и сите дилеми 
кои ги имате поврзано со истата, како и дилемите 
поврзани со Вашето отпуштање од болница

• да очекувате навремен одговор во однос на  
Вашата жалба од болницата. 

Пофалбите, жалбите или забелешките може да бидат направени 
на еден од следниве начини:

• преку пополнување на анкетен лист кој ќе 
Ви биде даден од страна на администраторот

• писмено на следната email адреса: zan@zmc.com
• лично – за време на престојот може да побарате 

да зборувате со одговорното лице на одделот 
на кој се наоѓате

Болницата има должност да одговори на овие поплаки или 
забелешки на начин кој е разбирлив за Вас
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ВАШИ ОДГОВОРНОСТИ
Како пациент, член на семејството или старател, имате право да ги знаете сите правила на болницата и 
што очекуваме од Вас во текот на болничкиот престој.

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ 
Како пациент, член на семејството или старател, должни сте: 

• да ни обезбедите точни и комплетни информации за Вашите моментални здравствени 
проблеми, претходни заболувања, хоспитализации, лекови и други значајни информации 
поврзани со Вашето здравје. 

• да ја пријавите секоја состојба која Ве изложува на ризик (алергии или здравствени 
проблеми)

• да ги пријавите сите неочекувани промени во Вашата состојба на здравствениот работник 
(доктор, медицинска сестра итн) кој се грижи за Вас. Да ни кажете кој, доколку воопшто 
сакате, може да Ве посетува во текот на Вашиот престој.
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БЕЗБЕДНОСТ 
Како пациент, член од семејство или старател, должни сте:

• да ја зголемите Вашата безбедност како активен, вклучен и информиран член на 
здравствениот тим што Ве лекува

• да поставувате прашања доколку имате дилеми околу Вашето здравје или безбедност
• да го потсетите персоналот да ја провери Вашата идентификација пред да Ви се дадат лекови, 

крв и крвни продукти, пред да Ви се земе крв за анализи или пред било која друга 
процедура

• да бидете информирани за тоа кои лекови ги примате и зошто
• да побарате персоналот да се идентификува

ПОЧИТ И РАЗБИРАЊЕ 
Како пациент, член на семејство или старател должни сте:

• да ги препознаете и почитувате правата на другите пациенти, семејства и персоналот. 
Заканите, насилството или вознемирувањето на другите пациенти и болничкиот персонал 
ќе биде санкционирано

• да ја почитувате политиката за забрането пушење во болницата 
• да се воздржите од правење на било какви нелегални активности врз имотот на болницата. 

Доколку такви активности се случат, болницата истите ќе ги пријави во полиција

СОРАБОТКА 

Како пациент: 
• од Вас очекуваме да ги следите и да се придржувате кон плановите за нега кои Ви се 

дадени од страна на здравствените работници во текот на болничкиот престој. Потребно 
е да работите заедно со персоналот за да креирате план кој ќе може да го следите додека 
сте во болница, но и по заминувањето.

НАПЛАТА 
Како пациент:

• Вие сте одговорни за навремено плаќање на здравствената грижа/услуга која ќе ја 
добиете.
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Ве молиме чувствувајте се слободно да поставите прашања за она што Ви е неразбирливо. 
Доколку имате некои прашања околу овие права, Ве молиме истите продискутирајте ги со 
својот доктор или сестра. Дополнително, подетални информации околу Вашите права може 
да најдете на нашата веб  страница:  www.zmc.mk

Тел:+389 2 3091500,  3091484
 info@zmc.mk, w w w.zmc.mk,

Бледски договор бр. 8, 1000 Скопје, 
Република Македонија

Болница акредитирана по американски 
стандарди за безбедност на пациентите од 

лекарска грешка и интрахоспитална инфекција
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