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ВОВЕД
Во февруари 2016 година Црвениот крст на Република Македонија
и здружението Хуманост почнаа со спроведување регионален
проект „Преземање акција за социјална инклузија на старите лица”,
финансиран од Европската унија, кој ќе се спроведе во период од три
години во Македонија и во четири земји во регионот Албанија, БиХ,
Црна Гора и Србија. Проектот е координиран од страна на Црвениот
крст на Србија, со поддршка на Црвен крст на Австрија. Во нашата земја
проектот се спроведува во соработка со ЈУ Завод за социјални дејности
- Скопје.
Целта на регионалниот проект е подобрување на капацитетите
на мрежите на граѓански организации, како и на самите граѓански
организации што се членки на мрежите за да се зголеми свеста на
јавноста и последователно влијание во процесите на донесување
одлуки за социјално вклучување на старите лица во земјите од Западен
Балкан, на национално и на регионално ниво.
Црвениот крст на Република Македонија и здружението Хуманост
како заеднички партнери во проектот идентификуваа организации што
спроведуваат програми за лица во трета доба и беа заинтересирани да
станат членки на мрежата на граѓански организации со цел социјално
вклучување на старите лица во Македонија. Проектот беше претставен
и пред владините институции заинтересирани за вклученост и за
поддршка во спроведување на активностите на проектот.
На почетокот на проектот беше спроведена анализа на ситуацијата,
која обезбеди информации за соодветни субјекти, празнини во
политиката, услугите и за потребите на старите лица, како и за
капацитетите на здруженијата на граѓани. Врз основа на анализата
беше подготвен стратегиски план на мрежата за период од три години.
Во јуни 2016 година на националниот состанок на граѓанските
организации официјално беше формирана мрежата – ИнклузиваМ
за социјална инклузија на стари лица во Македонија. Потпишан е
меморандум за соработка со членките на мрежата, составена од вкупно
девет граѓански организации од Република Македонија: Црвен крст
на Република Македонија, здружение Хуманост, здружение Сумнал,
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Универзитет Трета доба, здружение Јустиција, Сојуз на здруженија
на пензионери, Организација на жени на општина Пехчево, Локална
агенција за развој и Здружение за Алцхајмерова болест.
За засилување на капацитетите на членките на ИнклузиваМ
беше организирана работилница за застапување и за утврдување
приоритетни прашања за застапување (развој на сервиси за стари лица
во домашни услови и потреба од отворање геронтолошки одделенија
во рамките на болниците.) На работилницата беше утврден еден од
овие два приоритета за кој беше потребно да се спроведе истражување
за да се обезбедат податоци за потребата од отворање сервиси за
социјални и за здравствени услуги за старите лица во домашни услови1.
За оваа цел е спроведено истражување од страна на истражувачката
агенција „Брима галуп“ д.о.о.е.л., Скопје, врз основа на кое е подготвен
овој документ, кој обезбедува анализа на соодветни податоци од
теренот, заклучоци и препораки за натамошно постапување. Податоците
ќе претставуваат основа за подготовка на стратегија за застапување
на мрежата ИнклузиваМ, која ќе овозможи да се преземат одредени
активности со цел подигање на јавната свест и последователно влијание
во процесите на донесување одлуки за социјална инклузија на старите
лица во Македонија.

1
Сервиси за социјални и за здравствени услуги за стари лица во домашни услови е
интернационален термин, кој во согласност со Законот за социјалната заштита во Република
Македонија е идентичен со формата за вонинституционална заштита на стари лица, центар
за давање помош во домашни услови. Во натамошниот текст се употребува и законската и
интернационалната терминологија за оваа форма на заштита.
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1. ИСТРАЖУВАЊЕ
Истражувањето е реализирано преку:
 Теренска анкета со стари лица;
 Интервју со претставници на здравствени и на социјални
институции и
 Група во фокусот.
1.1. ТЕРЕНСКА АНКЕТА СО СТАРИ ЛИЦА
1.1.1.
Методолошки извештај за спроведената теренска
анкета со стари лица за потребите на Црвен крст на Република
Македонија
Опсервирана популација – целна група: граѓани на Р. Македонија
повозрасни од 65 години. Број на ефективни анкети Н=1.004. Маргина
на грешка :+/- 3,2 проценти
Метод: Теренска анкета, лице в лице во домот на испитаникот, TAPI
(Tablet Assisted Personal Interview).
Теренска работа: од 25 март до 2 април 2017 година
Теренски тим:
•

66 лица што ја спроведуваа анкетата

•

11 супервизори

•

2 раководители на теренска мрежа

•

проектни менаџери

Дизајн на примерок: Повеќестепен стратификуван примерок врз
основа на пописот на население од 2002 година и најновата процена на
население објавена од Државниот завод за статистика од 31. 12. 2015
година.
1. Во прва фаза примерокот е стратификуван според осумте региони
дефинирани од Државниот завод за статистика и според националната
структура:
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Анкетите се одвиваа билингвално: Македонци и други националности
беа анкетирани на македонски јазик, а етничките Албанци на албански
јазик. Така во македонскиот (и другите националности) супсектор беа
спроведени анкети во следниов број сектори (секој сектор е група од
шест-седум анкети според големината на населеното место, односно
дистрибуција на популацијата)
Вардарски регион (12 сектори)
Источен регион (14 сектори)
Југозападен регион (15 сектори)
Југоисточен (13 сектори)
Пелагониски (19 сектори)
Полошки регион (17 сектори)
Североисточен (13 сектори)
Скопски регион (48 сектори) а во албанскиот супсектор беа
реализирани во:
Југозападен регион (5 сектори)
Полошки регион (12 сектори)
Североисточен (4 сектори)
Скопски регион (10 сектори)
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2. Во втората фаза секој сектор беше дефиниран да содржи шестседум испитаници. Вкупно анкетите се одвиваа во 151 сектор. Од нив
120 во македонскиот супсектор и 31 во албанскиот. Во секој регион
бројот на сектори беше определен врз основа на листа на населени
мести подредени според бројот на граѓани.
3. Во третата фаза, изборот на секторите се одредуваше според
случаен чекор врз основа на листата на изборни места (гласачки места)
дефинирани со улици и со броеви, кои спаѓаат во секое изборно место.
За секој сектор се задава стартна точка (по случаен пат) од улиците и
броевите како што се во листата според Државната изборна комисија.
Доколку постоеја адреси што се променети во последните три месеци
и не се во листингот на Државната изборна комисија, во консултација
со „Брима“ овие адреси се заменуваа со други. За секоја стартна точка
понатаму се дефинира правец на движење на тој што ја спроведуваше
анкетата во смисла на опаѓачки или растечки редни броеви или во
насока кон специфичен дел од населбата.
4. Во четвртата фаза се одвиваше избор на домаќинство според
методот на „Random route“.
Во урбани средини, прво домаќинство со кое се контактираше
беше секоја трета куќа / адреса од стартната точка од левата страна на
улицата / маршрутата, и секоја трета куќа понатаму.
Во блок од станови (згради) до четири ката, секој петти стан броејќи
од првиот стан од левата страна на приземјето и понатаму во насока на
часовникот нагоре по скалите. Во случај до албанско домаќинство да
дојде лице што зборува македонски јазик, инструкцијата е да се одбере
следниот соседен стан. Во згради со пет и повеќе ката, се одбира секој
десетти стан броејќи на ист начин.
Во рурални средини селектирано домаќинство е секоја четврта
населена куќа според правецот на движење на лицето што ја спроведува
анкетата. Доколку куќите се раштркани на поширока територија се
селектира секоја четврта населена куќа. Во случај на повеќе куќи во
еден двор (ограден простор) се одбира секоја четврта куќа од левата
страна броејќи од влезната порта. Во рурални средини со уличен систем
селекцијата е на ист начин како и во урбаните средини.
5. Избор на испитаник. Се прави листа на членови на домаќинство
на возраст од 65 години и повозрасни и селектираниот испитаник е
според принципот на прв следен роденден. Доколку домаќинството
нема член на оваа возраст се оди во следното домаќинство веднаш до
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него. Ако анкетата е успешна (или е направено закажување) се оди кон
следно домаќинство според претходно опишаниот чекор.
Домаќинството се заменува со друго доколку анкетата не се оствари
по три неуспешни обиди / закажувања (прва посета и два дополнителни
обида / посети).
Стапка на прифаќање и на одбивања
96,5 проценти од анкетите беа остварени при прва посета, 3,2
проценти при втора посета и 0,3 проценти при трета посета. Остварени
се Н=1.004 ефективни (комплетирани) анкети.
73,1 проценти Македонци, 20 проценти Албанци, 6,9 проценти
од другите националности.
Споредба на остварен примерок во однос на статистички податоци од
Државниот завод за статистика за полот и за возраста на анкетираните
(според „Процена на население од 31. 12. 2015 година“ како најнова
(последна) процена.
Според Државниот завод за статистика (од 31.12.2015 година)

65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85 и повеќе
Вкупно
-

65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85 и повеќе
Вкупно

Мажи
% од сите
16,9
11,7
8,7
5,1
2,2
44,4

Жени
% од сите
19,5
14,2
11,2
7,2
3,5
55,6

Вкупно
% од сите
36,4
25,8
19,9
12,2
5,6
100%

Жени
% од сите

Вкупно
% од сите

20,8
14,2
11,0
7,3
3,0
56,3

36,7
27,7
17,9
13,1
4,6
100%

Реализиран примерок
Мажи
% од сите
15,8
13,4
7,0
5,9
1,6
43,7
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Забелешка: Не е направено дополнително пондерирање на базата
на податоците (користен е SPSS) бидејќи отстапувањата се мали.
Одбивања
За време на теренската работа имаше 176 одбивања, седум случаи
беа „нема никој по трета посета“ и еден случај „неостварена анкета по
трет обид“. Во истражувањето немаше прекинати анкети.
Причини за одбивања (176 одбивања):
•

109 случаи = Немам време

•

6 случаи = Недоволно информиран да одговара на прашања

•

3 случаи = Непријатни искуства со претходни анкети

•

15 случаи = Жена сама во домаќинството без волја за
соработка

•

1 случај = Лицето веќе учествувало во слично истражување

•

1 случај = Контактот се совпаѓа со семејна радост / жалост

•

8 случаи = Не сака да биде анкетиран од жена / маж

•

4 случаи = Одбивање поради неинформираност за вакви
истражувања

•

7 случаи = Тешкотии во одговарање на прашањата

•

1 случај = Загриженост за природата на одговорените
прашања

•

21 случај = Друго

Стапка на одѕив (Response rate)
Вкупната стапка на одѕив во ова истражување се пресметува како
производ од стапката на „достапност“, стапката на „кооперативност“ и
стапката на „комплетирање“ на анкетите. Подетално е прикажано во
следнава табела:
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Стапка на одѕив (Response rate)
БРОЈ
А. Подобни посетени домаќинства (вклучувајќи ги и тие во
1.188
кои нема никој за време на теренската работа)
Б. Подобни контактирани испитаници
1.180
I. Contact rate (Б/А)
Ц. Одбивања (од која било причина)
Д. Се согласуваат да бидат анкетирани
Е. Прекинати анкети
Ф. Комплетирани анкети

0,99

176
1.004
II Cooperation rate (Д/Б)

0,85

0
1.004
III. Completion rate (Ф/Д)
Response rate (I*II*III)

1,0
0,84

Вкупната стапка на одѕив во ова истражување изнесува 0,84 односно
(84%)
Пред теренската работа се одржа семинар / инструкции за лицата
што ја спроведуваат анкетата и за супервизорите, меѓу кои се нагласија
следниве инструкции:
-

Да не се покажува прашалникот (таблетот) на испитаникот

-

Да не се читаат одговорите „не знае /одбива“

-

Прецизно да се пополнат прашањата од демографија

-

Да се дадат / покажат „show cards“

Од сите комплетирани анкети 7,2 процента беа со директна
супервизија на супервизор (супервизорот директно го придружува
лицето што ја спроведува анкетата за време на анкетата)
Дополнително, супервизорите имаат направено „back-check“
контрола и тоа: 11,9 проценти со лична посета на супервизорот на
посочената адреса, два процента по телефон. Вкупно 21,1 процент од
сите ефективни (комплетирани) анкети беа предмет на контрола од
страна на супервизорите (директна контрола и „back-check“)
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Анкета и должина на анкета
Анкетниот прашалник беше програмиран во NIPO software – светски
лидер во софтвер за CATI/CAPI/TAPI анкетирања. „Брима“, како дел
од KANTAR TNS групацијата, го користи овој софтвер за локални и за
регионални проекти. Тој овозможува прикажување прашања, контрола,
филтри и логички скокови, како и прикажување видео и аудиоклипови,
слики и друго. Анкетите директно се „закачуваат” (уплоадираат) во
една вкупна база на податоци. Со соодветна конверзија, базата на
податоци е трансформирана во SPSS формат за натамошна обработка .
Основни податоци за должина на анкетата:
- Просечно времетраење на анкета: 29,7 минути
- Медијана: 28,8 минути
- Стандардна девијација: +/- 7,5 минути

 Фреквенција

Дистрибуција на фреквенции на должина на анкета (во минути)

 Времетраење во минути
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Лицата што ја спроведуваат анкетата на крајот на анкетата ги прават
следниве записи:
Б1. Број на луѓе присутни за време на анкета
Број на присутни луѓе,
вклучувајќи го и лицето
што ја спроведува
анкетата
2
3
4
5
6
7
Вкупно

Број

%

389
453
108
45
6
3

38,7
45,1
10,8
4,5
,6
,3

1.004

100%

Б2. Однесување на другите присутни луѓе за време на анкетата:

Воопшто не пречеа
Имаа неколку коментари и
понуди за свое мислење
Имаа значително учество
и сугестии во давањето
одговори
Немаше други присутни
Вкупно

Број

%

429

42,7

163

16,2

23

2,3

389
1.004

38,7
100%
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Б3. Ниво на разбирливост на анкетниот прашалник

Испитаникот ги разбра сите
прашања
Испитаникот ги разбра повеќето
од прашањата
Испитаникот ги разбра повеќето
од прашањата, но со извесна
помош
Испитаникот имаше тешкотии
во разбирање на повеќето од
прашањата
Вкупно

Број

%

695

69,2

215

21,4

85

8,5

9

0,9

1.004

100%

Анкетниот прашалник е со висока стапка на разбирливост
Б4. Однесување на испитаникот за време на анкетата

Испитаникот се чувствуваше
спокојно со целиот прашалник
Испитаникот се чувствуваше
спокојно со повеќето од
прашањата
Испитаникот се чувствуваше
спокојно само во однос на
одредени прашања
Испитаникот не се чувствуваше
спокојно со повеќето од
прашањата
Вкупно
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Број

%

759

75,6

185

18,4

51

5,1

9

0,9

1.004

100%

Реакции и коментари од теренската работа
Генерална забелешка со оглед на целната група (постари лица) е
должината на прашалникот.
Прашалникот има многу отворени и полуотворени прашања.
Препорака е за во иднина тие да се сведат на затворени прашања.
Нивото на разбирливост на прашалникот е многу високо.
Вкупно теренската работа се одвиваше без посебни забелешки.
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2. РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕРЕНСКО
ИСТРАЖУВАЊЕ
Според Светската здравствена организација здравјето се дефинира
како состојба на целосна физичка, психичка и социјална благосостојба,
а не само отсуство на болест и на неспособност. Ова ни укажува дека
покрај физичкото и менталното здравје и социјалната благосостојба
е еден од основните елементи на здравјето, односно одржување
рамнотежа меѓу физиолошките процеси во човековиот организам и
околината, семејството, заедницата и воопшто државата во која живеат
старите лица.
Лошите социјално-економски услови, нискиот степен на образование
и големата стапка на невработеност доведуваат до влошување на
здравјето на лица постари од 65 години.
Со Стратегијата за здравјето за сите2 во цел 5 - Здраво стареење се
препорачува: До 2020 година луѓето повозрасни од 65 години треба да
имаат можност да го уживаат нивниот комплетен здравствен потенцијал
и да играат активна социјална улога. Особено: Треба да има пораст на
барем 20 проценти од очекуваниот животен век без онеспособеност
за повозрасни од 65 години. Треба да се обезбеди пораст од барем 50
проценти во бројот на луѓето повозрасни од 80 години што уживаат
ниво на здравје во домашна средина што обезбедува одржување
автономија, самодоверба и нивно место во општеството.
Правото на еднаква здравствена заштита е едно од основните
човекови права. Според Уставот на Република Македонија3, членот 39:
„Секому му е загарантирано право на здравствена заштита“, а Законот
за здравствена заштита4 и Законот за здравствено осигурување5 ги
уредуваат правата од здравствена заштита на граѓаните, односите и
правата од здравственото осигурување, постапката за користењето на
здравствената заштита и системот и организацијата на здравствената
заштита. Систем во Република Македонија е организиран врз
централна основа. Министерство за здравство се наоѓа на врвот на
2

Стратегија за здравје до 2020 година на Република Македонија.

3

Устав на Република Македонија, „Службен весник на РМ“ бр. 52 од 22 ноември 1991 година.

4

Закон за здравствената заштита, „Службен весник на РМ“, бр. 43 од 29.3.2012 година.

5

Закон за здравственото осигурување, „Службен весник на РМ“, бр. 142 од 1.08.2016 година.
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пирамидата и има улога да планира и да обезбедува здравствена
заштита, а Фондот за здравствено осигурување е институција преку која
старите лица остваруваат права од здравствена заштита. Здравствена
заштита во Република Македонија е достапна и во двата сектора,
јавниот и приватниот. Здравствена заштита е организирана на три
нива: примарно, секундарно и терцијално. Примарната заштита се
организира на ниво на општина во рамки на општи амбуланти, кои
се приватни и услугите ги вршат во согласност со договорот склучен
со Фондот за пензиско и за инвалидско осигурување. Секој корисник
може да избере матичен лекар каде што врши прегледи, матичен
гинеколог, стоматолог и лабораториски преглед, кои се со минимална
партиципација за осигурениците што имаат остварено здравствено
осигурување. Локалната самоуправа учествува во управување на
примарна здравствена заштита.
Секундарната заштита ја остваруваат специјалисти од областа на
интерна медицина, очно, ушно, инфективни и кожни болести и е под
капа на државата и терцијалната здравствена заштита се обезбедува
низ два вида капацитети: институционална и вонинституционална.
Остварување специјалистичко-консултативна и болничка заштита се
остварува со упат од лекар, односно лекарска комисија.
Здравствено осигурување на старите лица
Здравственото осигурување го остваруваат стари лица што се
корисници на пензии (старосни, инвалидски, семејни и земјоделски),
корисници на постојана парична помош, стари лица сместени во
установа за социјална заштита, корисници на паричен надомест за
помош и за нега од друго лице ако не можат по друга основа да остварат
здравствена заштита, членот 84).
Република Македонија поминува низ долг и тежок процес на
реформи во обезбедувањето и финансирањето здравствени услуги.
Покриеноста на здравственото осигурување изнесува блиску до 100
проценти. Неосигуреното население може да оствари и доброволно
здравствено осигурување (Закон за здравствена заштита, член 31)
со уплата на средства, 1.200 или 2.400 денари за една година. По
истекот од користењето на доброволното здравствено осигурување,
корисниците мораат да се откажат ако немаат финансиски средства за
да го продолжат користењето на доброволно здравствено осигурување.
Што се однесува до здравственото осигурување, најголем број
испитаници, 98,5 проценти, имаат здравствено осигурување, а
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само 1,5 процент немаат. Најголем број испитаници, стари лица,
немаат здравствено осигурување поради тоа што не работеле, девет
испитанички биле домаќинки, четворица се занимавале со земјоделство,
додека двајца испитаници работеле приватно и не плаќале за пензиско
осигурување. Старите лица што немаат здравствено осигурување дел
се во брак, а дел се вдовец / вдовица.
Нема разлика во половата структура на осигурениците. Единствено,
разлика во половата структура се забележува кај малиот процент
лица што не се осигурени. Имено, најчеста причина кај жените, во 90
проценти е тоа што претходно не работеле (била домаќинка), а кај
мажите тоа што работел приватно како земјоделец или некоја друга
работа.
По региони, процентот на здравствено осигурени стари лица се
движи од 96,4 во Полошкиот и во Североисточниот регион, до 100
проценти во Пелагонискиот.
Причината за немање здравствено осигурување во најголема
мера во Вардарскиот и во Скопскиот регион е немањето работно
искуство (домаќинка), а приватното работење како земјоделец во
Североисточниот регион.
Во однос на возраста, сите лица повозрасни од 85 години се
здравствено осигурени, а најнизок е процентот кај тие што на
последниот роденден имале меѓу 70-74 години, односно 97,5. Од
тие што како причина за немање здравствено осигурување го навеле
фактот дека не работеле, односно биле домаќинки, дури 100 проценти
се лица меѓу 75 и 79 години.
Здравствено осигурување во однос на образование на испитаниците
Образование
До основно
образование

Дали имате
здравствено
осигурување
Вкупно
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Вкупно
Средно
образование

Повисоко
образование

Број

% во
колона

Број

% во
колона

Број

% во
колона

Да

563

97,7%

318

99,4%

108

100,0%

Не

13

2,3%

2

0,6%

576

100,0%

320

100,0%

108

100,0%

Број

% во
колона

989

98,5%

15

1,5%

1,004

100,0%

Службениците со високо и со средно образование, како и
работниците со помалку од средно и тие што се вработени во
полицијата и во армијата биле сто проценти покриени со здравствено
осигурување. Најнизок процент на осигурени стари лица има кај лицата
што се занимавале со земјоделство, 94,7.
Здравствен статус на старите лица
Еден од индикаторите за здравствениот статус на старите лица
е самопроцена на здравјето. Иако субјективните показатели на
здравствената состојба не се совпаѓаат секогаш со објективните
показатели, сепак информациите за некои аспекти на здравјето е
можно да се добијат и ако се постават прашања на старите лица.
Што се однесува до субјективната оцена на здравствената состојба,
најголем број испитаници изјавиле дека им е добра, и тоа релативно
добра, 45,9 проценти, и добра, 18,1 проценти, додека 8,2 проценти
сметаат дека им е лоша и релативно лоша, 27,8 проценти. Сигурно е
дека постои поврзаност меѓу субјективната процена на здравјето и
висината од приходот во семејството; поголем приход, по правило,
иницира и подобар здравствен статус. Како и во другите земји, така
и во Република Македонија постои евидентна разлика во процена на
здравјето меѓу сиромашните и богатите стари лица. Лица со минимални
приходи почесто истакнуваат дека имаат долготрајно заболување или
инвалидност во однос на тие што имаат подобри приходи. Субјективните
процени на здравјето по региони зависи од исхраната и од начинот на
живот во руралните и во урбаните средини.
Поголем број од старите лица изјавиле дека имаат хронични
заболувања и тоа 59,4 проценти од испитаниците и живеат во брачна
заедница. Најзастапена хронична болест кај старите лица е крвен
притисок, 29,7 проценти, а потоа дијабетес кај 19,8 проценти и срцеви
заболувања 15,8 проценти од старите лица. Други хронични заболувања
не се изразени кај испитаниците.
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Во однос на здравствената состојба, поголем е процентот на мажи што
се изјаснуваат дека состојбата им е добра или релативно добра, повеќе
од 70,0 проценти, наспроти 58,0 проценти жени. Од друга страна, жените
почесто се изјасниле дека нивната здравствена состојба е лоша, 9,6
проценти, наспроти 6,4 проценти мажи.
Поголем дел од жените боледуваат од некоја хронична болест, 64,6
проценти, наспроти 52,6 проценти мажи. Како потипично „машки“ болести
се појавуваат болестите на срцето, кај 19,5 проценти мажи, наспроти 13,4
проценти жени, и заболувањето на простатата кај 3,0 проценти мажи.
Дијабетесот се јавува кај повеќе женим 21,6 проценти, за разлика од 16,9
проценти мажи, понатаму, како потипично „женски” болести се јавуваат
болестите на тироидната жлезда и ревмата. Крвниот притисок, кој се
јавува како хронична болест со највисока застапеност кај испитаниците,
29,7 проценти, се јавува речиси еднакво и кај мажите, 29,0 проценти, и кај
жените, 30,1 проценти.
Најдолго, повеќе од 10 години, хронично болни се жените, 42,7
проценти, наспроти 33,8 проценти од мажите.
Најголем дел од испитаниците што се изјасниле дека се во добра
здравствена состојба се од Полошкиот регион, 26,1 проценти, а најмалку
тие од Источниот, 10,3 проценти. Се забележува дека ситуацијата е сосема
спротивна во однос на одговорите за оцената на својата состојба како
лоша. Имено, највисок е процентот на испитаници од Источниот регион,
15,5 проценти, а најнизок во Полошкиот регион 1,8 процент.
Потребно е натамошно проучување на квалитетот на живеење и на
здравствените услуги за да се откријат разликите во регионалната поделба.
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Боледување од хронична болест и регион во кој живее старото лице

Број

53,5%

83

64,3%

54 48,6% 59 71,1% 188 58,0% 596 59,4%

25,.3

43 44,3 42

44,2

40

46,5%

46

35,7%

57 51,4% 24 28,9% 136 42,0% 408 40,6%

100,0

97 100,0 95

100,0

86

100,0 129 100,0 111 100,0

Број

% во
колона

% во
колона

46

83

% во
колона

Број

55,8

Број

Број

% во
колона

% во
колона

% во
колона

54 55,7 53

Број

Број

79

Број

Број

Вкупно

7.Североисточен

74,7

% во
колона

Број
Да 59
Дали
боледуватеод
некоја
хронична
Не 20
болест

3.
4.
5.
6.
Југозападен Југоисточен Пелагониски Полошки

% во
колона

1.
2.
Вардарски Источен

Вкупно
% во колона

Регион

100,0 324 100,0 1004 100,0

Најчестите хронични болести се појавуваат различно во секој регион.
Така, срцевите заболувања се најчести во Североисточниот регион, 30,5
проценти, крвниот притисок најчесто се јавува во Југоисточниот регион,
54,3 проценти, а дијабетесот е најзастапен во Полошкиот регион, 31,5
проценти.
Временскиот период на имање хронични заболувања е различен, и
тоа стари лица што имаат хронични болести повеќе од 10 години се 39,3
проценти испитаници, потоа се тие стари лица што имаат хронична
болест од шест до 10 години и тоа 31,2 процент, а потоа од две од пет
години и тоа 27,0 проценти од испитаниците.
Во однос на должината на траење на хроничната болест, дури 54,2
проценти од испитаниците од Вардарскиот регион се болни повеќе од
10 години.
Ако се земе предвид возраста се забележува прогресија на
влошувањето на здравствената состојба со текот на годините. За разлика
од само 6,5 проценти испитаници повозрасни од 85 години, кои својата
здравствена состојба ја оценуваат како добра, речиси една третина,
односно 26,6 проценти од лицата меѓу 65-69 години се изјасниле дека
се во добра здравствена состојба.
Кај највозрасните испитаници, повозрасни од 85 години, најчести
се заболувањата на срцето, потоа крвниот притисок и белодробните
заболувања. Една половина од нив, исто така, се изјасниле дека имаат

23

хронична болест повеќе од 10 години. Крвниот притисок се јавува како
едно од ретките хронично заболувања што имаат тренд на намалување
со тект на годините, што е приказажано. Ова е еден од показателите
што се поврзани со потребата од патронажна служба или служба во
домот.

Боледување од хронична болест на старото лице и возраста
Колку години имавте на вашиот последен роденден

Дали
боледувате Да
од некоја
хронична
Не
болест
Вкупно

65-69 години

70-74 години

75-79 години

% во
Број
колона

Број

% во
колона

Број

% во
колона

208

56,5%

155

55,8%

114

160

43,5%

123

44,2%

368

100,0%

278

100,0%

80-84 години

Вкупно

повеќе од 85
години
Број

% во
колона

69,6%

596

59,4%

14

30,4%

408

40,6%

46

100,0%

Број

% во
колона

Број

% во
колонa

63,3%

87

65,9%

32

66

36,7%

45

34,1%

180

100,0%

132

100,0%

1,004 100,0%

Во однос на претходното занимање, здравствена состојба како
релативно лоша или лоша ја оценуваат речиси една половина, односно
44,0 проценти од лицата што претходно работеле како земјоделци.
Според претходното вработување, најчесто од крвен притисок
страдаат лицата што биле вработени како службеници со средно (41,8
проценти) или работници со пониско образование (34,1 проценти).
Повеќе од еден третина на испитаниците што биле раководители или
директори имаат проблем со срцеви заболувања или дијабетес.
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Достапноста на здравствени установи и услуги за старите лица
Здравствената заштита на старите лица е приспособена на потребите
на оваа популациска група. Во Република Македонија се спроведува
преку Служба по општа медицина во која најчести корисници се
токму старите лица. Податоците за мрежа на медицински единици
во село и бројот и структура на ангажираните кадри покажуваат дека
здравствената служба во село во целина не е доволно развиена и
достапноста на здравствената заштита и на здравствените услуги за
стари лица во село во Република Македонија е помала во споредбата
со градско подрачје. Недоволниот број здравствени работници што
работат во медицинските единици во село во Република Македонија
не даваат доволно можности за поширока примена на активниот метод
на работа и на домашно лекување за давање здравствена заштита
на старите лица во село. Посебно значење и улога во обезбедување
здравствена заштита на старите лица има поливалентната патронажна
служба. Патронажната дејност во правец на згрижување на старите
лица во Република Македонија е инсуфициентна, што наметнува
потреба за кадровско засилување и за соодветно техничко опремување
на оваа служба.
На прашањето дали во непосредна близина на домот во кој живее
старото лице има здравствена установа, најголем број испитаници
одговориле со позитивен одговор, 86,3 проценти, а 13 проценти
одговориле со не, само многу мал број испитаници изјавиле „не знам“.
Најголем број од испитаниците, 82,4 проценти, изјавиле дека матична
амбуланта е на оддалеченост до три километри од нивниот дом,
9,2 проценти до пет километри, а до осум километри 5,3 проценти.
Многу е мал бројот на испитаници на кои матична амбуланта им е на
оддалеченост поголема од 15 километри од нивниот дом, 0,3 проценти.
На прашањето за оддалеченоста на поликлиниката од место
на живење на испитаниците /стари лица, речиси една половина
испитаници, 49,5 проценти, одговориле дека се наоѓа на оддалеченост
од пет километри, додека „на повеќе од 15 километри“, одговориле
19,7 проценти од испитаниците.
Оддалеченоста на општата болница од домот на испитаници за
најголем број, 67,1 проценти е до осум километри, а потоа до 15
километри за 18,8 проценти испитаници, но, на најголема оддалеченост
, повеќе од 30 километри, одговориле 3,4 проценти од старите лица.
Оддалеченоста на клиниката од домот на стапите лица за 37,1
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проценти е до осум километри, а најголема оддалеченост, повеќе од
100 километри, имаа 13,6 проценти од испитаниците.
Центарот за физикална терапија за најголем број испитаници,
63,3 проценти, е на оддалеченост до осум километри од домот, до 15
километри за 14,7 проценти, а за дел од старите лица, пет проценти, е
на оддалеченост поголема од 30 километри.
Нема разлика меѓу мажите и жените во однос на оддалеченоста на
здравствените установи.
Се забележува регионална разлика во однос на близината на
живеалиштето и постоењето здравствена установа. Така, додека
96,2 проценти од испитаниците во Вардарскиот регион се изјасниле
потврдно, само 57,8 проценти од Североисточниот регион се изјасниле
на истиот начин.
Возраста и претходното занимање, од друга страна, воопшто не
претставуваат фактори и не влијаат на ова прашање.
На прашањето како најчесто испитаниците стигнуваат до
здравствени организации, најголем број од испитаниците, 46,7
проценти, одговориле дека одат без помош на друго лице, а голем
број, 27,9 проценти, изјавиле дека повикуваат такси. Забележителен е
и бројот на испитаници, 26,5 проценти, кои одат со возило на роднина
/ пријател и со друго лице. Дел од испитаниците до здравствените
организации пристигнуваат со сопствено возило, 22,4 проценти. Бројот
на старите лица што користат јавен транспорт без помош на друго лице
е 18,1 проценти од испитаниците.
Иако нема разлика во однос на оддалеченоста на здравствените
установи, мажите и жените користат различни превозни средства за
да стасаат до нив. Така, мажите почесто одат пеш, без помош од друго
лице, 49,4 проценти, понатаму повикуваат такси или користат сопствено
возило. И жените најчесто одат пеш, но во 44,5 проценти, понатаму
користат возило на роднина / пријател и со поддршка од друго лице
или, пак, повикуваат такси.
По региони, најчесто пеш одат испитаниците од Пелагонискиот
регион, 59,4 проценти, а најретко тие од Полошкиот, 30,9 проценти.
Дури 30,1 проценти од испитаниците од Североисточниот регион
самостојно користат јавен транспорт, наспроти само 4,2 проценти од
Источниот регион, кои во најголема мера, 46,9 проценти, повикуваат
такси кога имаат потреба да стасаат до здравствена организација.

26

Како што се зголемуваат годините, така расте потребата за поддршка
од друго лице или роднина / пријател за да се стаса до потребната
здравствена организација. Од 18,1 проценти на возраст од 65 до 69
години, процентот прогрсивно расте до речиси една половина од
испитаниците повозрасни од 85 години. Ова повторно укажува на
тоа дека услугите и сервисите што треба да им се понудат на старите
лица треба да одат во насока на олеснување на нивните секојдневни
потреби, како што се транспортните услуги. Од друга страна, се
покажува дека старите лица не го користат јавниот транспорт кога се
работи за здравствени услуги. Него, за овие цели го користат само 20,6
проценти од испитаниците на возраст од 70 до 74 години, додека сите
други помалку.
На прашањето за доверба во матичниот лекар, најголем број
испитаници, 69,5 проценти одговориле дека имаат голема доверба, но
бројот на тие што имаат донекаде доверба е 24,5 проценти, додека
4,5 проценти од испитаници одговориле дека немаат доверба (нема
и донекаде нема) и еден дел не сакале да одговорат, што може да се
претпостави дека немаат доверба.

Доверба во матичен лекар и место на живеење
Рурал / Урбан
Рурал

Вкупно
Урбан
Број

% во колона

74,7%

698

69,5%

135

21,9%

246

24,5%

5,4%

13

2,1%

34

3,4%

5

1,3%

6

1,0%

11

1,1%

Одбива да одговори

13

3,4%

2

0,3%

15

1,5%

Вкупно

387

100,0%

617

100,0%

1,004

100,0%

Имам голема
доверба
Донекаде имам
Колку
доверба
доверба
имате во
Донекаде немам
вашиот
доверба
матичен
Немам доверба во
лекар?
мојот матичен лекар

Број

% во колона

Број

% во колона

237

61,2%

461

111

28,7%

21
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На прашањето дали се придржуваат кон советите од нивниот лекар,
најголем број одговориле - да, секогаш, 78,5 проценти, а другите 17,3
проценти одговориле – понекогаш, но, има и такви што ретко или
никогаш не се придржуваат, што може да се претпостави дека не водат
доволно грижа за своето здравје. И жените, во дури 72,0 проценти, и
мажите, 66,3 проценти, имаат доверба во својот матичен лекар и во
најголема мера се придржуваат до неговите совети.
Дури 96,2 проценти од испитаниците во Вардарскиот регион имаат
голема доверба во својот матичен леар и 89,9 проценти секогаш, без
исклучоци се придржуваат до неговите совети, додека тој процент во
Полошкиот регион е само 49,5, при што 61,3 проценти се придржуваат
до советите на својот матичен лекар.
Најголема доверба во матичниот лекар имаат највозрасните лица,
како и испитаниците што претходно работеле во полиција или армија.
Тие секогаш, без исклучок, се придржуваат кон неговите совети. Од
друга страна, само една третина, или 30,6 проценти од старите лица
што претходно работеле како занаетчии или биле самовработени, само
понекогаш се придржуваат кон советите на својот матичен лекар.
Користење лекарства од страна на старите лица
Прегледите се бесплатни, но плаќањето лекарства и интервенции во
терцијалната заштита е во зависност од интервенцијата што се остварува
и изнесува 20 проценти од вкупните трошоци на здравствените услуги.
Осигурениците при набавка на лекови учествуваат со пет проценти
од цената на лекот. Односно, плаќањето на лекот е од пет до 600 денари
за еден издаден рецепт за лек што не е на позитивна листа.
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Износ на средства за набавка на лекови и рурална / урбана средина
Рурал / Урбан
Рурал

До 300 ден.

Колку пари
издвојувате
за набавка на
неопходните
лекови

Од 301 до
600 ден.
Од 601 до
1.200 ден.
Од 1.201 до
2.000 ден.
Од 2.001 до
3.000 ден.
Повеќе од
3.001 ден.
Одбива да
одговори
Не знае

Вкупно

Вкупно

Урбан
% во
Број
колона

Број

% во
колона

14,9%

157

15,6%

100

16,2%

169

16,8%

28,4%

166

26,9%

276

27,5%

55

14,2%

134

21,7%

189

18,8%

25

6,5%

68

11,0%

93

9,3%

25

6,5%

33

5,3%

58

5,8%

15

3,9%

1

0,2%

16

1,6%

23

5,9%

23

3,7%

46

4,6%

387

100,0%

617

100,0%

1,004

100,0%

Број

% во колона

65

16,8%

92

69

17,8%

110

Треба да се забележи дека жените во поголема мера секојдневно
користат лекови, 80,2 проценти, наспроти 69,9 проценти мажи.
Ако се земе предвид регионалната покриеност, испитаниците од
Вардарскиот регион во најголема мера се изјасниле дека секојдневно
користат лекови, 88,6 проценти, додека тој процент е најнизок во
Полошкиот регион, 60,4. Во Пелагонискиот регион, 10,1 проценти од
испитаниците не користат лекови.
Лицата повозрасни од 85 години секојдневно користат лекови во
дури 82,6 проценти, додека најмал е процентот на лицата од 65 до 69
години (68,8). Но, треба да се забележи податокот дека највозрасните
испитаници го сочинуваат и најголемиот процент на лица што не
користат лекови, односно 10,9.
Како најголеми консументи на лекови за секојдневна употреба се
јавуваат квалификуваните работници, техничари, медицински сестри,
во дури 84,0 проценти. Од друга страна, пак, дури една половина (50,0
проценти) од пензионерите што претходно работеле во полиција или
армија се изјасниле дека не користат лекови.
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Висок процент мажи, 78,4, и 74,2 проценти жени се изјасниле дека
немаат тешкотии при набавка на лекови. Сепак, кај тие што се изјасниле
дека се соочуваат со тешкотии при набавка на лековите, жените во
поголема мера сметаат дека се многу скапи, 46,4 проценти, додека
мажите овој фактор го издвојуваат во 40,0 проценти. Дека земањето
рецепти е проблематично сметаат дури 20,0 проценти од мажите,
додека ова го издвојуваат 10,9 проценти од жените.
По региони, најмалку проблеми при набавка на лекови имаат
старите лица од Југоисточниот регион. Имено, дури 90,7 проценти
од испитаниците се изјасниле дека немаат тешкотии при набавка
на лекови. Во однос на тешкотиите при набавка на лекови, во
Североисточниот регион најмногу испитаници сметаат дека тие се многу
скапи, дека земањето рецепти е проблематично е најчеста тешкотија за
испитаниците од Североисточниот регион, а тоа што лековите не се на
позитивната листа е најголема мака за старите лица од Југозападниот
регион.
Најмал проблем при набавка на лекарства имаат лицата повозрасни
од 85 години и тие што претходно работеле во полиција или армија или
се со високо образование.
Очигледно е дека пристапот до потребните лекарства е во
корелација со претходното занимање и работно место. Така, за разлика
од пензионерите со високо образование, тие што својот работен
ангажман го поминале како работници, земјоделци или домаќинки
имаат најголеми тешкотии при набавка на лекови. Во најголема мера
оваа категорија стари лица тешкотиите ги лоцираат во цената на
лековите, односно се изјаснуваат дека тие се многу скапи.
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Користење лекови во однос на полот на старите лица
Пол на испитаникот
Маж

Дали
користите
лекови

Вкупно

Вкупно
Жена
Број

% во
колона

Број

% во колона

Број

% во
колона

Да,
секојдневно

307

69,9%

453

80,2%

760

75,7%

Повремено –
по потреба

90

20,5%

89

15,8%

179

17,8%

Не користам

39

8,9%

18

3,2%

57

5,7%

Одбива да
одговори

3

0,7%

5

0,9%

8

0,8%

439

100,0%

565

100,0%

1.004

100,0%

Самото користење лекови секојдневно е присутно кај 75,7 проценти
испитаници, додека повремено користат 17,8 проценти, а никогаш само 5,7
проценти од испитаниците.
На прашањето дали имаат проблеми во набавка на лекови најголем број
испитаници одговориле дека немаат тешкотии, 76 проценти, но другите
имаат проблеми.
Самите тешкотии што ги имаат при земање лекови се поради тоа
што мора да ги платат и дека се многу скапи, одговориле 43,9 проценти
испитаници, не се на позитивна листа, 26 проценти испитаници, а само 14,3
проценти одговориле дека е проблематично земањето рецепти.
На прашање колку пари издвојуваат за набавка на неопходни лекови,
најголем број испитаници одговориле дека издвојуваат од 601 до 1.200
денари и тоа 27,5 проценти, а потоа од 1.201 денар до 2.000 денари 18,8
проценти од испитаници, но повеќе од 2.000 денари издвојуваат 23,3
проценти од испитаници, што може да претпоставиме дека тоа влијае врз
намалување на нивниот буџет, што може да има влијание за намалување на
квалитетот на нивниот живот.
Според одговорите на испитаниците, мажите користат поевтини лекови,
кои чинат до 300 или од 301 до 600 денари. За разлика од нив, жените во
поголем процент користат лекови што чинат од 601, па сѐ до 2.000 денари
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По региони, највисок процент на тие што користат лекови до 300
денари е во Југоисточниот регион, 23,3 проценти, додека од тие што
користат лекови што чинат повеќе од 3.001 денар, највисок е процентот
на стари лица во Источниот регион и изнесува 10,3, за разлика од само
2,3 проценти во Пелагонискиот регион, кои ја издвојуваат истата сума
за набавка на лекови.
До 300 денари за лекови, најчесто одвојуваат лицата меѓу 65 и 69
години. И овде се забележува прогресија во потребите на повозрасните
лица. Сумите потребни за лекови растат со возраста, така што најголеми
потрошувачи на лекови што месечно чинат повеќе од 3.001 денар се
лицата повозрасни од 85 години.
Треба да се забележи дека нема значајни разлики меѓу претходното
занимање на испитаниците и сумата што ја одвојуваат за набавка на
лекови.
Постои меѓузависност меѓу здравствената состојба на старите лица
и висината на приходите со кои располагаат. Старите лица што живеат
во град со низок приход својата здравствена состојба ја оценуваат
како лоша, за разлика од тие што живеат во село. Лошата материјална
положба не е секогаш поврзана со лошо здравје, треба да се земе
предвид дека и местото на живење има големо влијание.
Постојат повеќе причини зошто едно старо лице не оди на лекар.
Иако има потреба, лицето може да не оди на лекар поради немање
доволно финансиски средства или поради користење други (народски)
начини на лекување, но и поради лошо однесување на лекари со
старите лица.
Старите лица се спротивставуваат на високите трошоци за
здравствени услуги. Посебен проблем е готовинското плаќање
средства при одење на лекар. Сумите за нив се големи (еден преглед
чини најмалку 20 до 50 евра). Сумите се акумулираат имајќи предвид
дека старите лица често одат на лекар. Исто така, кај старите лица има
тенденција за потреба од месечни лекарства што се издаваат на рецепт
и користење услуги што биле без пари, а сега се плаќа партиципација
во зависност од ценана на чинење на лекарствата. Ова влијае на
нивната материјална ситуација. Тие веруваат дека овие трошоците за
нив се високи и дека треба да се укинат или да се намалат бидејќи
тие во текот на целиот работен век плаќале здравствено осигурување,
а не користеле услуги, а сега кога им се потребни ги плаќаат. Старите
лица, исто така, се жалат дека не се во можност да плата квалитетна
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здравствена грижа, кој е достапна во приватните клиники, поради
нивните ниски пензии и високата цена на чинење на овие услуги.
Болестити кај стари лица и грижа за нив додека биле болни
На прашањето дали биле болни во изминатите 12 месеци, најголем
број испитаници, 54,2 проценти, изјавиле дека не биле болни, додека
другите биле болни повеќе од две недели, 18,1 проценти, а 8,9
проценти изјавиле дека се болни со години, а два процента изјавиле
дека се врзани за постела.
Иако најголем број од испитаниците не биле болни во текот на
изминатите 12 месеци (дури 54,2 проценти), се забележува разлика
во однос на нивното образование. Така, најчесто болни повеќе од две
недели биле лицата со завршено до основно образование, а најретко
тие со високо. Од друга страна, од вкупниот број лица што одговориле
дека не биле болни, дури 74,1 проценти се со завршено високо
образование, следуваат тие со средно и најмалку, 45,1 проценти,
се лицата со завршено до основно образование. Ова е еден важен
показател дека, покрај здравствениот и социјалниот статус, како и
пензискиот систем, образованието е важна детерминанта за квалитетот
на живеење на старите лица, како што се истакнува и во Национална
стратегија за стари лица 2010 – 2020 година6.
Во однос на половата припадност, повеќето мажи, 59,9 проценти, се
изјасниле дека не биле болни, за разлика од 49,7 проценти жени.

6
Национална стратегија за стари лица 2010 – 2020 година, Министерство за
труд и социјална политика
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Должина на хронична болест во однос на полот
Пол на испитаникот
Маж

До една година
(заедно со една
година)
Колку долго
Од 2 до 5
боледувате
години
од хронична
Од 6 до 10
болест
години
Повеќе од 10
години
Вкупно

Вкупно

Жена
Број

% во
колона

1,9%

15

2,5%

88

24,1%

161

27,0%

31,2%

114

31,2%

186

31,2%

78

33,8%

156

42,7%

234

39,3%

231

100,0%

365

100,0%

596

100,0%

Број

% во
колона

Број

% во
колона

8

3,5%

7

73

31,6%

72

Исто така, поголем е процентот на жени што се изјасниле дека
се подолготрајно болни (повеќе месеци и со години), вкупно 18,0,
наспроти 12,7 проценти мажи.
64,3 проценти од старите лица од Пелагонискиот регион се изјасниле
дека не биле болни, за разлика од 48,1 проценти во Скопскиот регион,
кои, пак, се изјасниле дека биле болни повеќе од две недели, 26,5
проценти.
Очекувано, највозрасните се во најголем процент тие што се болни
повеќе години (17,4 проценти). Сепак, треба да се обрне внимание на
фактот дека 8,7 проценти од испитаниците повозрасни од 85 години, за
разлика од 0,8 проценти на тие меѓу 65-69 години, се врзани за постела.
Потребно е да се размислува во правец на практични совети и помош
како на лицето, така и на семејството во подобрување на личниот
квалитет на живеење преку задоволување на физичките, практичните,
емоционалните и на духовните потреби поврзани со таа долготрајна
болест.
Во однос на занимањето, не се забележуваат значајни разлики,
освен фактот дека најчесто врзани за постела (повеќе од пет проценти
од испитаниците) се лицата што работеле како земјоделци, сточари и
домаќинки.
Главниот облик на работа во згрижување на хронично болните во
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постарата возраст треба да биде домашното лекување. Медицинските
сестри, како важен фактор во спроведувањето на домашното лекување
на старите лица, покрај познатите задачи што ги вршат, треба да
знаат и да имаат можност, во домашни услови, да земаат материјал
за лабораториски анализи, да прави ЕКГ и сл. Ова е посебно важно во
руралните подрачје, каде што е многу потешко достапна лабораторискодијагностичка и поликлиничко-специјалистичка здравствена заштита.
На прашањето кој најчесто се грижи за старото лице додека е болно,
најголем број, 39,8 проценти одговориле брачен другар, потоа децата
со кои живее, 33,7 проценти, и деца што доаѓаат да им помагаат, 12,9
проценти од испитаниците. Мал е бројот на стари лица што изјавиле
дека им помагаат роднини, додека седум проценти одговориле дека
никој не им помага, а незабележителен е бројот на тие што плаќаат
човек за тоа.
Истражувањето покажува дека, традиционално, сѐ уште најблиското
семејство ја презема грижата за болниот брачен другар / родител.
Најчесто грижата ја презема брачниот другар, потоа децата со кои
живее родителот, на трето место грижата ја преземаат децата што
доаѓаат и му помагаат на болниот родител, а најретко се плаќа друго
лице. Разликите што се појавуваат во однос на образованието се
следниве: најчесто (64,8 проценти) брачниот другар се јавува како
давател на грижа кај испитаници со високо образование, додека тој
процент е најмал кај тие со до основно образование (30,6 проценти),
додека, пак, болниот родител со до завршено основно образование
добива најголема грижа од децата со кои живее (41,0 проценти) или од
децата што доаѓаат во посета (13,9 проценти).
Се забележува дека сервисот за грижа за старите лица од страна на
друго лице во домашни услови не зависи од степенот на образование.
Овие услуги се неразвиени и ги користат само многу мал број лица, од
0,3 проценти до основно и средно образование, до 0,9 проценти стари
лица со високо образование.
Во однос на ова прашање, постои забележлива полова разлика.
Имено, за 58,5 проценти од мажите, наспроти 25,3 проценти од жените
се грижи брачниот другар. Децата со кои живеат или, пак, доаѓаат, се
вторите лица што им помагаат на возрасните родители, без оглед на
полот.
Брачните другари во Источниот регион во најголема мера се грижат
еден за друг, 53,6 проценти. Во Полошкиот регион, дури 55,8 проценти
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за болните родители се грижат децата со кои родителите живеат или
доаѓаат да помогнат.
Треба да се забележи дека, без оглед на возраста или на претходното
работно искуство на испитаниците, не постои значајна разлика во тоа
кој го презема товарот на грижата за старите лица. Тоа најчесто се
членовите на семејството – брачниот другар или децата. Сепак, треба
да се обрне внимание на фактот дека 8,7 проценти од испитаниците
повозрасни од 85 години, за разлика од 0,8 проценти на тие меѓу 65-69
години, се врзани за постела. Потребно е да се размислува во правец
на практични совети и помош како на лицето, така и на семејството во
подобрување на личниот квалитет на живеење преку задоволување
на физичките, практичните, емоционалните и на духовните потреби
поврзани со таа долготрајна болест.
Ова прашање треба да се земе предвид кога се анализираат
потребите (предлозите за подобрување на услугите што се или треба
да бидат понудат во општеството). Потребата од дополнителна
здравствена и социјална грижа се евидентни и треба да се најдат
начини за нивно воспоставување. Истражувањето покажува дека во
периодот од 65 до 74 години брачните другари најчесто се грижат еден
за друг, но понатаму, ова останува на децата, веројатно поради смрт
или болест на еден брачен другар.
Бањското лекување е во зависност од дијагноза и се оди со упат
од специјалист, но со надомест од старото лице, додека потребната
рехабилитација ја препишуваат матичен лекар. Треба да се каже дека
плаќањата се минимални. Бањското лекување се остварува во бањите
со кои Фондот за пензиско и за инвалидско осигурување има склучен
договор. Во руралните средини со бенефиции се отворени амбуланти
за достапноста на здравствена заштита на целото население.
На прашањето за користење бањско лекување најголем број
испитаници изјавиле дека немаат потреба, 42,5 проценти, бројот на
стари лица што имаат потреба од бањско лекување, но немаат средства
е 15,4 проценти. Регулирано бањско лекување бесплатно користат
само 5,6 проценти од испитаниците. Но голем број испитаници, 10,5
проценти, немаат доволно информации за бањско лекување.
Во однос на образованието, најголем процент од испитаниците,
42,5, изјавуваат дека немаат потреба од бањско лекување, при што се
истакнуваат тие со високо образование (56,5 проценти). Од тие 15,4
проценти што имаат потреба, најчесто се стари лица со до основно
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образование, речиси 20 проценти, кои, исто така, истакнуваат дека не
се доволно информирани.
Во однос на половата структура, поголем е процентот на мажи,
44,9, во однос на жени, 40,7, кои се изјасниле дека немаат потреба од
бањско лекување.
Во Вардарскиот, Скопскиот и во Североисточниот регион по 12
проценти од старите лица користат бањско лекување кога ќе им се
одобрат средства, а 60,5 проценти од старите лица во Југоисточниот
регион немаат потреба од бањско лекување.
Во однос на возраста, единствената разлика што се појавува
се однесува на медицинските причини. Имено, 6,5 проценти од
испитаниците повозрасни од 85 години се изјасниле дека не смеат да
користат бањско лекување од медицински причини.
Оваа причина во најголема мера ја истакнуваат службениците со
високо образование, како и работниците и домаќинките.
Користење помагала од страна на старите лица
На прашањето дали користат помагала, најголем број испитаниците
одговориле дека користат очила, 55 проценти, а потоа стап за држење,
16,1 проценти, и патерици, 3,3 проценти, додека 31,6 проценти од
испитаници изјавиле дека немаат потреба.
Како што е истакнато, најголем дел од испитаниците користи очила.
Од нив најголем процент се лицата со средно образование, 65,0.
Интересно е дека по нив се испитаниците што се изјасниле дека немаат
потреба, при што не се забележува голема разлика во образовниот
профил.
Жените во поголем процент користат очила, 58,2, наспроти мажите,
50,8. Процентот на тие што немаат потреба од ортопедски помагала се
движи од 35,3 за мажи и 28,7 за жени. Но, ако се соберат ортопедските
помагала, протези, стап за движење, патерици, користење количка
или помагало за одење, се покажува дека повеќе жени, вкупно 42,5
проценти, за разлика од вкупно 28,5 проценти мажи имаат потреба во
обезбедувањето на својата мобилност.
Не се забележува голема регионална разлика во однос на користење
ортопедски помагала.
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Интересно е да се забележи дека користењето очила не зависи од
возраста на испитаниците. Така, просекот од 55,0 проценти е близу
до секоја возрасна категорија меѓу 65 и повеќе од 85 години. За
разлика од очилата, се забележува дека стапот за движење станува сѐ
попотребен со текот на годините, така што го користат 54,3 проценти
од испитаниците на 85 години, наспроти само 4,6 проценти од тие на
возраст меѓу 65-69 години.
Посета на лекар
На прашањето дали посетуваат лекар кога се болни, само 75,3
проценти одговориле позитивно, а другите одговориле со не или не
одговориле.
Причините за непосетување лекар се различни, најголем број
одговориле дека сами се лекуваат, 22,6 проценти, а голем е и бројот на
испитаници, 7,3 проценти, кои не одат на лекар затоа што нема кој да
ги придружува.

Посетување лекар секогаш кога е болно старото лице и регион во кој живее

Регион

Вкупно

Вкупно

79

% во колона

5.1

13 13,4 25

26,3

23

26,7

26

20,2

33 29,7 26 31,3

5

5,3

1

0,8

8

95

100

86

100

129

100

111 100 83

Број

70 63,1 57 68,7 240 74,1 756 75,3

100

% во колона

79,1

Број

% во колона

102

7,2

% во колона

Број

73,3

Број

% во колона

63

Број

Број

68,4

97

% во колона

% во колона

84 86,6 65

Број

94.9

100

% во колона

Број

Дали
Да
75
посетувате
доктор
Не
4
секогаш
кога сте
Одбива да
болни
одговори

% во колона

Број

1
2
3
4
5
6
7 Северо8
Вардарски Источен Југозападен Југоисточен Пелагониски Полошки источен Скопски

84 25,9 234 23,3
14

100 324 100 1.004

1,4
100.

Во однос на образовната структура, најчесто тоа се лица со до
завршено основно образование, 77,3 проценти, веднаш до нив лицата
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со средно, 74,4 проценти, а старите лица со високо образование, пак,
се најзастапени во одговорот дека не секогаш кога се болни посетуваат
лекар, 31,5 проценти.
Во однос на ова прашање не се забележува разлика во однос на
половата структура на испитаниците.
Најчесто лекар посетуваат испитаниците од Вардарскиот регион, 94,9
проценти, додека 31,3 проценти од испитаниците од Североисточниот
регион не посетуваат лекар секогаш кога се болни.
Секако, најчесто лекар посетуваат лицата повозрасни од 85 години.
Од друга страна, лицата со пониски работни места почесто посетуваат
лекар. Работниците (79,2 проценти), земјоделците и сточарите (77,3
проценти) и квалификуваните работници (77,0 проценти), посетуваат
лекар секогаш кога се болни.
Најчести причини за неодење на лекар, без оглед на образованието,
е податокот дека тие сами се лекуваат, при што водат тие со средно
образование, 28,0 проценти. Кај лицата со до завршено основно
образование причината е оддалеченоста од здравствената установа
и немањето придружба, 13,6 проценти, додека немањето потреба
од лекар е причина за речиси една третина од високообразованите
испитаници, или 29,4 проценти. Како причина за непосетување лекар
се истакнува и немањето средства за партиципација. Од девет проценти
испитаници, највисок е процентот кај тие со завршено до основно
образование, 12,7 проценти, кои истакнале дека не посетуваат лекар
поради немање средства за партиципација: преглед, лекови и сл.
Треба да се истакне дека нема разлика во однос на половата
структура на испитаниците. Исто така, во однос на полот, жените
најчесто се лекуваат сами, 25,4 проценти, додека мажите истакнуваат
дека немаат потреба од лекување, 20,2 проценти.
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Пристапноста до здравствени установи
Оддалеченоста на здравствената институција е најчеста причина за
непосетување лекар за старите лица од Полошкиот (24,2 проценти) и
од Североисточниот регион (19,2 проценти). Најмногу испитаници што
се лекуваат сами се од Скопскиот (29,8 проценти) и од Пелагонискиот
регион (26,9 проценти).
Неможноста да се оди до здравствената установа, односно
немањето придружба, во најголема мера се јавува кај испитаниците
повозрасни од 75 години. Ова повторно укажува на потребата од
дополнителни сервиси за овие граѓани во насока на подобрување на
нивните секојдневни потреби.

Оцена на пристапноста до здравствени институции и место на живеење
Место на живеење
Село

Помал град

Вкупно

Град

Скопје

% во
% во
% во
% во
Број
Број
Број
Број
колона
колона
колона
колона
Лесен
Како го
Тежок
оценувате
пристапот до Одбива
здравствените
да
институции одговори
Не знае
Вкупно

Број

% во
колона

213

55,0%

61

67,8%

179

62,6%

155

64,3%

608

60,6%

87

22,5%

23

25,6%

73

25,5%

65

27,0%

248

24,7%

30

7,8%

2

2,2%

9

3,1%

2

0,8%

43

4,3%

57

14,7%

4

4,4%

25

8,7%

19

7,9%

105

10,5%

387

100,0%

90

100,0%

286

100,0%

241

100,0%

1,004

100,0%

Пристапот до здравствени услуги ги користат и го оценуваат како
лесен 60,6 проценти од испитаниците, а 24,7 проценти како тежок.
Старите лица со високо образование во највисока мера го оценуваат
пристапот до здравствените услуги како лесен. Од 71,3 проценти од
високообразованите испитаници што се изјасниле дека пристапот до
здравствените институции е лесен, дури 37,7 проценти како причина ја
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навеле блискоста на здравствената институција, а речиси 12 проценти
се изјасниле дека тоа е времето на чекање и немањето проблеми.
Од тие што пристапот до здравствените институции го оценуваат
како тежок, 24,7 проценти од испитаниците, најмногубројни се тие со
завршено до основно образование, 26,0 проценти. Генерална пречка
за нив е дека тешко се движат, 30 проценти, потоа податокот дека
здравствената институција им е далеку, 16,7 проценти, а како трета
причина се наведуваат тисканиците и долгото време на чекање, 11,3
проценти.
Во однос на половата структура, нема разлики во оцената на
пристапот до услугите во здравствените институции. Блискоста на
здравствената институција се јавува како фактор за позитивна оцена
кај жените во 38,2 проценти, наспроти 34,3 проценти кај мажите.
Од друга страна, 17,1 проценти од мажите истакнуваат дека
пристапот до здравствените институции е тежок поради „Мој термин“,
кој тешко се закажува и долго се чека за термин.
Исто така, се забележува регионална разлика во процената на
пристапот до здравствените институции. Така, тој е лесен за 80,2
проценти од испитаниците од Југоисточниот регион, но, исто така, само
за 37,3 проценти кај тие од Североисточниот.
Во однос на возраста, се забележува разлика од околу десет
проценти во оцената на пристапот до здравствените институции како
тежок. Имено 21,2 процент од испитаниците на возраст од 65 до 69
години, за разлика од дури 30,4 проценти испитаници повозрасни од 85
години, го оцениле пристапот до услугите од здравствените институции
како тежок од причина што тешко се движат, дури 57,1 проценти, и
фактот што здравствената установа им е далеку, 21,4 процент.
Дека за старите лица се потребни дополнителни услуги во
домот покажува и фактот дека дури една петтина од сточарите и од
земјоделците не можат да посетат лекар без придружба.
На прашањето дали ги посетува патронажна служба во домот, само
мал дел од испитаниците одговориле дека ги посетува, 8,5 проценти, а
другите не.
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Во однос на услугите што ги добиваат од патронажна служба, најголем
бројот стари лица изјавиле дека тоа е мерењето крвен притисок, 51,8
процент, а 11, проценти од стари лица одговориле дека тоа е мерење
шеќер, дел од нив добиле инфузија, проверка на маснотии, а како втора
услуга е мерењето крвен притисок, 40 проценти, и мерењето шеќер,
28,6 проценти од испитаниците. Додека како трета услуга ја истакнуваат
мерењето маснотии.
Не постојат големи разлики во однос на образованието на
испитаниците и посетите на патронажните служби во домот. Имено,
без оглед на образованието, користењето на оваа услуга е многу
ниска и се движи од 90,6 проценти кај тие до основно образование,
до 93,5 проценти кај испитаниците со високо образование, кои не се
посетувани од патронажните служби.
Може да се истакне дека мерењето крвен притисок е прва причина
за посета на патронажна служба, а потоа е мерењето шеќер, без оглед
на образованието.
И во однос на полот не постои голема разлика. Сепак, треба да се
забележи дека 10,8 проценти од испитаничките, наспроти 5,5 проценти
од мажите се изјасниле дека се посетувани од патронажна служба.
Регионално, не се забележува разлика во одговорите ниту во
услугите што се добиваат, освен што во Источниот регион е поголем
процентот (20,6 проценти) на испитаници што се изјасниле дека се
посетувани од патронажна сестра.
Се чини дека услугите од превентивната здравствена заштита, како
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што е патронажната служба, растат со текот на годините на испитаниците.
Така, додека само 4,1 проценти од испитаниците на возраст меѓу 65 и
69 години се посетувани од службата, кај испитаниците повозрасни
од 85 години тој процент изнесува 19,6. Ова ја покажува потребата
на највозрасните лица од патронажни услуги, кои, најчесто, се од
превентивно-куративен карактер. Тие ќе помогнат не само на лицето,
туку и на целото семејство преку редовна комуникација и соработка со
здравствени и со други установи на своето подрачје.
На прашењето дали се задоволни од „Мој термин“, 52,2 проценти
од испитаниците одговориле позитивно, додека бројот на тие што
се незадоволни е 23,3 проценти но 20,9 проценти не можеле да
оценат, а може да се претпостави дека една од причините е неговото
некористење.
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Задоволство од услугата „Мој термин“ во однос на возраста на
испитаниците е на следнава табела:
Задоволство од услугата Мој термин и возраста на старото лице

Колку години имавте на вашиот последен роденден

65-69 години 70-74 години

Број

Да

Дали сте
Не
задоволни
со услугата
„Мој
Одбива да
термин“ одговори

Не знае

Вкупно

75-79
години

Вкупно

Над 85
години

80-84 години

Број

% во
колона

% во
% во
% во
% во
% во
Број
Број
Број
Број
колона
колона
колона
колона
колона

216

58,7%

134

48,2%

96

53,3%

58

43,9%

20

43,5%

524

52,2%

85

23,1%

69

24,8%

42

23,3%

29

22,0%

9

19,6%

234

23,3%

10

2,7%

12

4,3%

7

3,9%

6

4,5%

1

2,2%

36

3,6%

57

15,5%

63

22,7%

35

19,4%

39

29,5%

16

34,8%

210

20,9%

368

100,0%

278

100,0% 180 100,0% 132

100,0%

46

100,0%

1,004

100,0%

На прашањето зошто не се задоволни од „Мој термин“, најголем
број, 41 процент од испитаниците, одговориле поради времето за
чекање за закажување на „Мој термин“, како и поради време на чекање
на самиот термин, кој не секогаш се почитува.
Повеќе од една половина од испитаниците, 52,2 проценти,, од кои
најголем број со средно образование, 58,1 проценти, се задоволни од
услугата „Мој термин“. Времето на чекање е клучно кај испитаниците со
високо образование, 39,3 проценти, а точноста на терминот кај тие со
основно, 32,6 проценти, и со средно образование, 32,4 проценти.
Од друга страна, најнезадоволни од времето на чекање се
испитаниците со до завршено основно образование, 32,8 проценти од
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вкупно 26,5 проценти од испитаниците што биле незадоволни од оваа
услуга.
Повисок е процентот на жени, 56, проценти, наспроти 47,2 проценти
мажи што се задоволни од услугата „Мој термин“. Најчеста причина за
задоволство и кај жените и кај мажите е времето на чекање, а потоа
точноста на терминот.
Времето на чекање за закажување термин се јавува како главна
причина за незадоволство од оваа услуга и кај жените, 41,8 проценти, и
кај мажите, 40,3 проценти .
Испитаниците од Вардарскиот регион, 67,1 проценти, наспроти
само 30,6 проценти од Полошкиот се задоволни од оваа услуга. За
времето на чекање и за точноста на терминот, како за причини за
задоволство еднакво се изјасниле испитаниците од Североисточниот и
од Пелагонискиот регион (46,0 проценти). Од друга страна, пак, за дури
една половина од испитаниците од Југозападниот регион времето на
чекање е причина за незадоволство од услугата „Мој термин“.
Генералното задоволство од услугата „Мој термин“ е највисока кај
испитаниците на возраст од 65 до 69 години (58,7 проценти), а најниска
кај тие што се повозрасни од 85 години (43,5 проценти ). Речиси една
половина од испитаниците на оваа возраст што не се задоволни од
системот „Мој термин“ истакнуваат дека времето на чекање е причина
за нивното незадоволство.
Ако се земе предвид претходното работно искуство, се забележува
дека најнезадоволни од овој систем се лицата што претходно работеле
како раководители или службеници.
Испитаниците имаат повеќе предлози за подобрување на заштитата
на старите лица и тоа: здравствена помош да се остварува во домот на
старите лица, да им се мери крвен притисок, да има редовна посета од
сестра за давање инјекции, но дел од испитаниците истакна и потреба
од отворање центар за дневна грижа за старите лица во кој би можело
да се вклучат старите лица.
Се забележува дека не постојат големи разлики во образовниот
профил на испитаниците кога станува збор за предлози за подобрување
на здравствена заштита на стари лица. Здравствената помош во домот,
како мерењето крвен притисок / дијабетес се на првото место на сите
испитаници, без оглед на образованието, при што водат тие со средно
образование, 51,6 проценти, потоа е потребата од отворање центар за
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дневна грижа за стари лица. Најголема потреба од вакво згрижување
чувствуваат лицата со високо образование, дури 58,3 проценти.
Транспортните услуги и редовните посети од медицинска сестра се,
исто така, високо присутни како потреба, без оглед на образованието
на испитаниците, и се движи околу 40,0 проценти .
Разлика се забележува во однос на потребата од домашна нега
за хронично болни стари лица. Имено, од 31,6 процент што се изјасниле
за оваа потреба, дури 41,7 проценти се со високо образование, наспроти
28,1 проценти со завршено до основно образование.
Нема големи разлики во однос на половата структура на испитаниците
во врска со предлозите за подобрување на здравствената заштита
на стари лица. Кај жените предлозите се однесуваат на здравствена
помош во домот: мерење крвен притисок / дијабетес, редовна посета
на сестра за примање инјекција, транспортна услуга до здравствена
институција и центар за дневна грижа за стари лица. И кај мажите овие
приоритети се на првите четири места, само што редоследот е малку
поинаков. Така, кај мажите предлозите се однесуваат на здравствена
помош во домот: мерење крвен притисок / дијабетес, Центар за дневна
грижа за стари лица, транспортна услуга до здравствена институција и
редовна посета на сестра за примање инјекција.
За повеќе од една половина од испитаниците од Североисточниот
и од Скопскиот регион, транспортните услуги до здравствените
институции се на прво место. Во однос на редовна посета на сестра за
примање инјекции, како и за здравствена помош во домот, најголема
потреба имаат испитаниците од Југоисточниот регион, 55,8 проценти,
односно 64,0 проценти. Потреба од Центар за дневна грижа за стари
лица имаат дури 54,6 проценти од испитаниците во Источниот регион.
Како потреба, транспортните услуги најмногу ги чувствуваат
испитаниците повозрасни од 85 години, како и тие што претходно
работеле во армија или полиција, а редовната посета на сестра за
примање инјекции и здравствената помош во домот се најсуштински
за тие од 65 до 69 години. Овие услуги во најголема мера се важни за
испитаниците, без оглед на нивното претходно занимање.
Просторна достапност до здравствена заштита и до здравствени
услуги за населението, воопшто, се зголемува, се зголемува мрежата на
приватните здравствени организации и ординации. Со донесување на
Законот за здравствената заштита во 1991 година, покрај постоењето
на јавните здравствени организации, дадена е можност за основање
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и приватни здравствени организации, како и вршење здравствена
дејност со личен труд. Меѓутоа, економската пристапност до приватните
здравствени организации за старите лица е многу помала поради
економски пречки и тоа плаќање целосен надомест од сопствени
средства за користењето на здравствените услуги во овие приватни
здравствени организации што немаат склучено договор со Фондот за
здравственото осигурување за исплатување надомест за извршените
услуги.
Функционална способност за вршење активности од
секојдневниот живот
Здравствената состојба на старите лица е многу важен елемент,
кој директно влијае на квалитетот на живот на старите лица бидејќи е
тесно поврзана со способноста за самостојно извршување на нивните
секојдневни активности. Концептот на функционална способност
за вршење активности во секојдневниот живот (АДЛ) е широко
применуван токму во насока на процена на биофизиолошките потреби
на старите лица. АДЛ-концептот претставува збир на индивидуални
способности за грижа за себе и тоа:
1. Исхрана;
2. Капење;
3. Облекување;
4. Употреба на тоалет;
5. Станување / легнување во кревет;
6. Контрола на сфингтери (дебело црево и мокрење);
7. Движење.
Покрај АДЛ-концептот во литературата, широка примена имаат
и инструменталните активности за секојдневно живеење (ИАДЛ),
или збир на индивидуални способности за вршење покомплексни
мултидимензионални активности и соодветна интеракција со
средината:
1. Менаџирање на домот;
2. Менаџирање пари;
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3. Подготовка на оброци;
4. Јавување на телефон;
5. Пазарење прехранбени продукти.
Следејќи го АДЛ-концепт во светската литература истражувањата
покажуваат дека најчеста причина за ограничување во извршувањето
на секојдневните активности претставува токму движењето, додека
најчест инструмент во ИАДЛ-концептот, кој ги спречува старите лица
во извршување на секојдневните активности, претставува пазарењето
прехранбени продукти.
Токму во насока на остварување на целите на ова истражување
следува анализа на резултатите од сет-прашања што треба да ни
дадат согледување на способноста за самостојно извршување на
секојдневните активности кај старите лица, како и способноста за
извршување покомплексни мултидимензионални активности и
соодветна интеракција со средината, што директно ќе укаже и на видот
на услугите што им се потребни во задоволување на секојдневните
потреби.
Прв важен аспект на социјалното живеење на старите лица, кој
ја одредува можноста за комуникација со пошироката средина,
претставува местоположбата на нивното живеалиште. Имено, колку
што тоа се наоѓа на повисок кат, толку претставува поголема пречка во
смисла на ограничување на комуникацијата со социјалната средина,
но и во задоволување на основните животни потреби. Резултатите
покажуваат дека една третина од старите лица опфатени со ова
истражување или 33,6 проценти живеат на кат, што со самиот процес на
стареење претставува дополнителна пречка во самостојно извршување
на секојдневните активности што се одвиваат надвор од домот на
живеење. Другите 66,4 проценти живеат на приземје, што ја олеснува
нивната подвижност.
 Подвижност
Ако се анализира движењето или најчестата причина во научните
истражувања за ограничување во извршувањето на секојдневните
активности, може да се забележи дека постои благо зголемување
на процентот на старите лица во однос на нивната самооцена за
способноста за движење низ домот во однос на движењето надвор од
домот.
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Резултатите од одговорите на прашањата за тоа како се движат низ
домот и како се движат надвор од домот, покажуваат дека околу две
третини од испитаниците се способни самостојно и лесно да се движат
во домот (65,4 проценти) и надвор од домот (61,4 проценти), а една
третина од испитаниците имаат тешкотии во движењето во домот
и надвор од него (се движат самостојно, но тешко, со туѓа помош, со
ортопедско помагало или се неподвижни).
Процентот на стари лица што се неподвижни во домот (1,3 процент)
или на тие што се неподвижни надвор од домот (три проценти) укажува
на нивна целосна зависност во извршувањето на секојдневните
активности.
Старото лице низ домот се движи?
Самостојно и лесно
Самостојно, но со тешкотии
Со туѓа помош
Со ортопедско помагало
Лицето е неподвижно
Вкупно

Фреквенција
657
256
29
49
13
1.004

%
65,4
25,5
2,9
4,9
1,3
100,0

Валиден % Кумулативен %
65,4
65,4
25,5
90,9
2,9
93,8
4,9
98,7
1,3
100,0
100,0

Старото лице надвор од домот се движи?
Самостојно и лесно
Самостојно, но со тешкотии
Со туѓа помош
Со ортопедско помагало
Не може да се движи
надвор од домот
Вкупно

Фреквенција
616
249
66
43

%
61,4
24,8
6,6
4,3

Валиден % Кумулативен %
61,4
61,4
24,8
86,2
6,6
92,7
4,3
97,0

30

3,0

3,0

1.004

100,0

100,0

100,0

Доколку се вкрстат податоците од подвижноста на старите лица и
местоположбата на објектот каде што живеат се добиваат податоци што
велат дека од старите лица што се движат самостојно, но со тешкотии,
27 проценти живеат на кат, од тие што се движат со туѓа помош 37,9
проценти живеат на кат, од тие што се движат со ортопедско помагало,
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32,7 проценти се на кат, а од неподвижните 15,4 проценти живеат на
кат. Овие податоци покажуваат дека речиси една третина од лицата со
некакви ограничувања во движењето живеат на кат, што дополнително
ја ограничува нивната социјализација со средината и ги оневозможува
во самостојно извршување на секојдневните животни потреби и
дополнително ја отежнува можноста за излез од домот тогаш кога е
неопходно.

Старото лице низ домот се движи?
Самостојно
и лесно

Самостојно,
но со
тешкотии

Со туѓа
помош

Со
ортопедско
помагало

Вкупно
Лицето е
неподвижно

% во
% во
% во
% во
Број
Број
Број
Број
Број
колона
колона
колона
колона
На
418 63,6%
Станбениот приземје
објект во
кој живее
старото
На кат
239 36,4%
лице е?
Вкупно

Број

% во
колона

% во
колона

187 73,0%

18

62,1%

33

67,3%

11

84,6%

667

66,4%

69

11

37,9%

16

32,7%

2

15,4%

337

33,6%

657 100,0% 256 100,0% 29 100,0% 49

100,0%

13

100,0%

27,0%

1.004 100,0%

Во однос на подвижноста во домот и надвор од него, при вкрстување
на податоците, истражувањето, исто така, покажува зависност на
подвижноста на старите лица во однос на следниве три варијабли:
1. Во однос на полот, дека жените се тие што имаат повеќе
тешкотии во движењето во домот и надвор од него (се движат
самостојно, но тешко, со туѓа помош, со ортопедско помагало
или се неподвижни);
2. Во однос на возраста, како што се зголемува возраста на
старите лица, така се намалува способноста за самостојно
движење во домот и надвор од него, односно се зголемува
процентот на старите лица што имаат тешкотии во движењето
во домот и надвор од него (се движат самостојно, но тешко,
со туѓа помош, со ортопедско помагало или се неподвижни);
3. Во однос на степенот на образование, старите лица што имаат
завршено до основно образование се со највисок процент на
тешкотии во движењето во домот и надвор од него, односно
како што се зголемува степенот на образование, така се
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намалуваат тешкотиите во движењето во домот и надвор од
него, а старите лица со повисоко образование во највисок
процент во домот и надвор од него се движат самостојно и
без тешкотии.
 Услови за живот
Условите за живот на старите лица и одржувањето на хигиената
во домот играат важна улога во одредувањето на квалитетот на
живот на старите лица. Најголем дел од старите лица вклучени во
ова истражување на прашањето за условите за живот во нивниот дом
сметаат дека имаат соодветни услови за живот, односно 71 проценти
ги оценуваат како добри, 25,3 проценти сметаат дека задоволуваат,
додека само 3,7 проценти сметаат дека се лоши.
Резултатите, пак, добиени од процената на лицата што ја спроведуваат
анкетата во однос на хигиената во домот на старото лице се слични
со резултатите од процената на хигиената во домот на старото лице.
Имено 72,5 проценти од лицата што ја спроведуваа анкетата процениле
дека хигиената во домот на старите лица е добра, 24,4 проценти, дека
задоволува, а само 3,1 проценти од лицата што ја спроведуваа анкетата
сметаат дека хигиената во домот на старите лица е лоша. Во однос на
начинот на одржување на хигиената во домот, старите лица изјавиле
дека само 38,6 проценти ја извршуваат самостојно и без тешкотии,
додека за другите 61,4 проценти одржувањето на хигиената во домот
е отежнато поради тоа што тоа го прават или сами со тешкотии, 14,3
проценти, или заедно со друго лице, 20,8 проценти, или им ја одржува
друго лице, 22,7 проценти.
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Старото лице хигиената во домот најчесто ја одржува?

Сам без тешкотии
Сам со тешкотии
Заедно со друго лице
Ја одржува друго лице
Не ја одржува
Одбива да одговори
Не знае
Вкупно

Фреквенција

%

388
144
209
228
17
13
5
1.004

38,6
14,3
20,8
22,7
1,7
1,3
0,5
100,0

Валиден
%
38,6
14,3
20,8
22,7
1,7
1,3
0,5
100,0

Кумулативен
%
38,6
53,0
73,8
96,5
98,2
99,5
100,0

Од старите лица што одговориле дека хигиената во домот најчесто ја
одржуваат заедно со друго лице, 11,4 проценти најчесто тоа го прават
заедно со син / ќерка / снаа (од потесното семејство) или 8,6 проценти
заедно со сопруг / сопруга, додека резултатите покажуваат дека многу е
мала помошта што за ова ја користат старите лица од внук / внука / друг
роднина или платено лице за помош. И во случајот кога старите лица
одговориле дека хигиената во домот ја одржува друго лице, повторно
се добиени слични резултати во однос на тоа кое е тоа друго лице што
им ја одржува хигиената во домот, односно за 12,9 проценти од старите
лица тоа е син / ќерка / снаа (од потесното семејство) и за 7,5 проценти
од старите лица тоа е сопруг / сопруга.
Старото лице хигиената во домот најчесто ја одржува со помош на член
на домаќинството?
Заедно со: сопруг /
сопруга
Заедно со: син / ќерка
/ снаа (од потесното
семејство)
Заедно со: внук / внука /
друг роднина
Заедно со: платено лице
за помош (надворешно)
Вкупно
Не е прашано (филтер)
Вкупно
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Фреквенција

%

Валиден %

Кумулативен %

86

8,6

41,1

41,1

114

11,4

54,5

95,7

4

0,4

1,9

97,6

5

0,5

2,4

100,0

209
795
1.004

20,8
79,2
100,0

100,0

Старото лице хигиената во домот најчесто ја одржува со помош на друго
лице?

Друго лице: сопруг/
сопруга
Друго лице: син/ ќерка/
снаа (од потесното
семејство)
Друго лице: внук/ внука/
друг роднина
Друго лице: платено лице
за помош (надворешно)
Друго лице: друго лице
Вкупно
Не е прашано (филтер)
Вкупно

Фреквенција

%

Валиден
%

Кумулативен %

75

7,5

32,9

32,9

130

12,9

57,0

89,9

5

0,5

2,2

92,1

16

1,6

7,0

99,1

2
228
776
1.004

0,2
22,7
77,3
100,0

0,9
100,0

100,0

Гледано во однос на полот, повеќето од старите лица што самостојно
ја одржуваат хигиената во домот без тешкотии и со тешкотии се жени,
додека тие што го прават тоа заедно со друго лице или за нив тоа го
прави друго лице се мажи.
Како што се зголемува возраста на старите лица така се намалува и
самостојноста во одржувањето на хигиената во домот и се зголемува
потребата од помош и поддршка од други лица.
Начинот на одржување на хигиената во домот, гледано според
националноста, покажува дека старите лица од македонска
националност најчесто хигиената во домот ја одржуваат самостојно
без тешкотии, 42,2 проценти, или со тешкотии, 15,1 проценти, потоа за
нив тоа го прави друго лице: син / ќерка / снаа, кај 10,6 проценти, или
хигиената ја одржуваат заедно со друго лице син / ќерка / снаа, 10,2
проценти, додека кај припадниците на албанската националност 27,4
проценти од старите лица хигиената ја одржуваат сами без тешкотии, за
18,9 проценти тоа го прави друго лице: син / ќерка / снаа, 14,4 проценти
тоа го прават заедно со друго лице син / ќерка / снаа, а 11,9 проценти
од нив хигиената ја одржуваат сами, со тешкотии. Овие податоци ја
потврдуваат големата поврзаност меѓу членовите на семејството кај
припадниците на албанската националност, во смисла на меѓусебната
и меѓугенерациска поддршка, која произлегува од начинот на живот
во големите традиционални семејства, за разлика од животот во мали
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семејства кај припадниците на македонската националност, што ја
намалува можноста за помош и за поддршка кон старите лица поради
одвоеното живеење.
 Лична хигиена
И одржувањето на личната хигиена е важен елемент при процената
на способноста за самостојно извршување на секојдневните активности.
Според процената на лицата што ја правеа анкетата, кај најголем дел
од старите лица, односно 74,3 проценти личната хигиена е добра,
задоволува кај 23,5 проценти од старите лица, додека само кај 2,2
проценти е лоша. На прашањето како старото лице најчесто ја одржува
хигиената, добиени се податоци дека најголем дел од старите лица
или 61,6 проценти тоа го прават самостојно и без тешкотии, 21 процент
самостојно, но со тешкотии, додека на 15,5 проценти им помага некое
лице, или, поточно, на 11,1 проценти тоа е член на домаќинството, а на
4,4 проценти им помага друго лице.
Личната хигиена старото лице најчесто ја одржува?
Самостојно и без тешкотии
Самостојно, но со
тешкотии
Му помага член на
домаќинството
Му помага друго лице
Не ја одржува
Одбива да одговори
Не знае
Вкупно

Фреквенција
618

%
61,6

Валиден % Кумулативен %
61,6
61,6

211

21,0

21,0

82,6

111

11,1

11,1

93,6

44
4
14
2
1.004

4,4
0,4
1,4
0,2
100,0

4,4
0,4
1,4
0,2
100,0

98,0
98,4
99,8
100,0

И во однос на одржувањето на личната хигиена истражувањето
покажува дека како што се зголемува возраста така се намалува
самостојноста во нејзиното одржување, односно се зголемува
зависноста и потребата од помош и од поддршка од друго лице.

54

 Бањање
Старото лице капењето најчесто го извршува?
Самостојно и без
тешкотии
Самостојно, но со
тешкотии
Со делумна помош на
друго лице
Во целост со помош од
друго лице
Одбива да одговори
Не знае
Вкупно

Фреквенција

%

Валиден % Кумулативен %

650

64,7

64,7

64,7

209

20,8

20,8

85,6

79

7,9

7,9

93,4

48

4,8

4,8

98,2

12
6
1.004

1,2
0,6
100,0

1,2
0,6
100,0

99,4
100,0

Во однос на капењето, најголем дел од старите лица го извршуваат
самостојно, односно 85,6 проценти, од кои 64,7 проценти се капат
сами без никакви тешкотии, а 20,8 проценти се капат самостојно иако
имаат одредени тешкотии во извршувањето на оваа активност. На 12,7
проценти од старите лица за извршување на капењето им е потребна
делумна или целосна помош од друго лице.
Истражувањето, иако мали, сепак, бележи разлики во однос на полот
кога станува збор за одржување на личната хигиена и на капењето. Тоа
покажува дека мажите повеќе самостојно и без тешкотии ја одржуваат
личната хигиена и се капат, додека кај жените е повисок процентот во
однос на мажите кога тоа го прават самостојно, но се тешкотии, или со
делумна или целосна помош од друго лице. На одговорите на овие две
прашања се бележат разлики во полот, во однос на одговорите добиени
на прашањето кога се разгледуваше одржувањето на хигиената во
домот.
Истражувањето покажа дека постои зависност меѓу одржувањето
на личната хигиена и капењето во однос на возраста и на степенот на
образование. Имено, како што се зголемува возраста, така се намалува
способноста за самостојно одржување на личната хигиена и самостојно
капење и се зголемува потребата од делумна или целосна помош од
друго лице во одржување на личната хигиена или капењето. Ваква
зависност се забележува и кај степенот на образование. Имено, колку
што е повисок степенот на образование што го имаат старите лица
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опфатени со ова истражување толку се зголемува процентот на тие
што самостојно се капат и ја одржуваат личната хигиена, а се намалува
нивната потреба од помош и од поддршка во извршувањето на овие
активности.
 Облекување
Способноста за самостојно облекување во староста укажува
на самостојноста во извршувањето на секојдневните активности.
Резултатите од начинот на облекување на старите лица покажуваат
дека старите лица опфатени со ова истражување во најголем дел, 69,5
проценти, се способни самостојно да се облекуваат и без тешкотии,
додека 21,6 проценти тоа го прават самостојно, но со тешкотии. Само
пет проценти од старите лица за облекување користат делумна помош
од друго лице, а 2,6 проценти се целосно зависни од друго лице во
извршувањето на оваа активност. Од помошта што ја користат од друго
лице на прво место се син / снаа / ќерка, а на второ место сопруг/сопруг.
Истражувањето покажува дека мажите во поголем процент се
облекуваат самостојно и независно без тешкотии, во однос на жените,
кои имаат повеќе тешкотии и зависност во споредба со мажите во однос
на облекувањето. Колку што старите лица се повозрасни, се намалува
нивната способност за самостојно облекување и се зголемува потребата
од помош и од поддршка од друго лице. Резултатите покажуваат дека
колку што е повисок степенот на образование на старите лица толку
самостојноста во извршување на оваа активност е поголема.

Старото лице најчесто се облекува
Самостојно и без тешкотии
Самостојно, но со тешкотии
Со делумна помош на друго
лице
Во целост со помош од друго
лице
Одбива да одговори
Не знае
Вкупно
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Фреквенција
698
217

%
69,5
21,6

Валиден %
69,5
21,6

Кумулативен %
69,5
91,1

50

5,0

5,0

96,1

26

2,6

2,6

98,7

9
4
1.004

0,9
0,4
100,0

0,9
0,4
100,0

99,6
100,0

 Набавка на храна и на намирници

Старото лице најчесто набавува храна и други намирници?

Самостојно и без тешкотии
Самостојно, но со тешкотии
Ја набавува заедно со друго
лице
Ја набавува член на
домаќинството
Ја набавува друго лице
Не набавува
Одбива да одговори
Не знае
Вкупно

Фреквенција %
471
46,9
108
10,8

Валиден % Кумулативен %
46,9
46,9
10,8
57,7

144

14,3

14,3

72,0

203

20,2

20,2

92,2

45
20
10
3
1.004

4,5
2,0
1,0
0,3
100,0

4,5
2,0
1,0
0,3
100,0

96,7
98,7
99,7
100,0

За набавката на храна и на намирници се забележува дека во голем
процент, 20,2 , се задолжени други членови на домаќинството (поточно
во 15 проценти син / снаа / ќерка, а во 5,2 проценти сопруг / сопруга),
а старите го прават тоа самостојно и без тешкотии во 46,9 проценти.
Самостојноста во набавката на храна и на други намирници се намалува
со зголемување на возраста на старите лица, а се зголемува зависноста
од помош и од поддршка од друго лице. Колку што е повисок степенот
на образование, толку самостојноста во извршување на оваа активност
е поголема, односно колку што образованието им е помало на старите
лица, толку способноста за самостојно извршување на оваа активност
без помош и поддршка од друго лице е помала.
Од анализата на овие неколку прашања што укажуваат на
способноста за самостојно извршување дневни активности од старите
лица, може да се забележи дека одржувањето на личната хигиена и
набавката на храна и на други намирници се активности во кои старите
лица учествуваат со помал процент на самостојност, за разлика од
одржувањето на личната хигиена, капењето и облекувањето, каде
што извршувањето на овие функции го прават во поголем процент
самостојно и без тешкотии.
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 Подготовка на храна и консумирање
Кај извршувањето на оваа дневна активност подготовка на храна
се забележува намалување на процентот на стари лица што го прават
тоа самостојно и без тешкотии, 41,8 проценти, во однос на претходно
наведените дневни активности, а зголемување на процентот на
стари лица што посочуваат дека храната ја подготвува друг член на
домаќинството, 25, што укажува на тоа дека кај старите лица што живеат
во пошироко семејство се зголемува учеството на другите членови на
домаќинството во подготовка на храната.
Гледано според полот, жената е таа што во најголем процент ја
подготвува храната самостојно и без тешкотии, во 53,6 проценти, додека
мажите се изјасниле дека во 28,2 проценти тоа го прават сопругите.
Како што се зголемува возраста, така се намалува самостојноста на
старите лица во подготовка на храната, а се зголемува потребата на
старите лица храната да им биде подготвувана од друго лице.
Според националната припадност, припадниците на македонската
(46,3 проценти) и на албанската националност (30,8 проценти) во
најчест случај храната ја подготвуваат самостојно и без тешкотии, а на
второ место е одговорот дека ја подготвува друг член на семејството
и тоа кај Македонците во 23,7 проценти, а кај Албанците во 26,9
проценти, додека кај другите националности во најголем број случаи,
или 33,3 проценти, храната ја подготвува друго лице, а потоа на второ
место, или во 26,15 проценти, ја подготвува старото лице самостојно и
без тешкотии.
Храната старото лице најчесто ја подготвува?
Самостојно и без тешкотии
Самостојно, но со тешкотии
Ја подготвува заедно со друго
лице
Ја подготвува друг член на
домаќинството
Ја подготвува друго лице
Не подготвува
Одбива да одговори
Не знае
Вкупно
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Фреквенција
420
128

%
41,8
12,7

Валиден % Кумулативен %
41,8
41,8
12,7
54,6

122

12,2

12,2

66,7

251

25,0

25,0

91,7

34
36
11
2
1.004

3,4
3,6
1,1
0,2
100,0

3,4
3,6
1,1
0,2
100,0

95,1
98,7
99,8
100,0

За разлика од сите претходно анализирани способности за
самостојно извршување на дневните активности, старите лица
покажуваат најголема способност за самостојно консумирање на
храната или, во најголем процент, 96,6, самостојно ја консумираат
храната, односно во 83,8 проценти самостојно и без тешкотии, а во 12,8
проценти самостојно, но со тешкотии.

Старото лице храната најчесто ја консумира?
Самостојно и без тешкотии
Самостојно, но со тешкотии
Со делумна помош на друго
лице (кое)
Во целост со помош од друго
лице (кое)
Одбива да одговори
Не знае
Вкупно

Фреквенција
841
129

%
83,8
12,8

Валиден % Кумулативен %
83,8
83,8
12,8
96,6

11

1,1

1,1

97,7

9

0,9

0,9

98,6

10
4
1.004

1,0
0,4
100,0

1,0
0,4
100,0

99,6
100,0

 Психолошка процена на емоционалната состојба на старото
лице
Емоционалната состојба на старите лица е многу битен елемент,
кој, пред сѐ, укажува на сликата на старите лица за самите себе и за
сопственото доживување, како и за односот кон другите и за средината
што ги опкружува. Бидејќи емоционалната состојба на старите лица
влијае на квалитетот на нивниот живот, со истражувањето е направена
и процена на емоционалната состојба на старите лица. При тоа се
дадени сет на 11 (позитивни и негативни) емоции и преку разликување
на три емоции, мерено е какви емоции преовладуваат кај старите
лица. При тоа е утврдено дека кај старите лица во повисок процент
преовладуваат позитивни емоции (околу две третини, 65,7 проценти).
Со променлива емоционална состојба се 16 проценти, а со негативна
емоционална состојба се 18 проценти.
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Емоционална
состојба

Фреквенција

%

Валиден %

Кумулативен %

Негативна
емоционална состојба

185

18,4

18,4

18,4

Променлива
емоционална состојба

159

15,8

15,8

34,3

Позитивна
емоционална состојба

660

65,7

65,7

100,0

Вкупно

1004

100,0

100,0

 Фреквенција

Дијаграмот на дистрибуција на резултати што се разлика, односно
сума од позитивни минус сума од негативни резултати е дадена на
следниов графикон, од кој се гледа дека бројот (фреквенцијата) на
испитаници со повисока позитивна разлика е поголем (преовладуваат
позитивни емоции).

 Разлика на резултати

Гледано во целина, кај старите лица преовладуваат позитивна
емоционална состојба.
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3. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Со Уставот на Република Македонија, донесен на референдум
на 8 септември 1991 година, се загарантирани основните права на
достоинствен живот на граѓаните и на социјална сигурност преку
начелата за суверена, демократска, самостојна и социјална држава, без
дискриминација по која било основа.
Основен закон со кој се уредува социјалната заштита е Законот за
социјална заштита. Од независноста на Република Македонија, овој
закон за првпат е донесен во 1997 година, а денес во употреба е Законот
за социјална заштита (кој ќе се цитира во натамошниот текст), донесен
на 17 јуни 2009 година, со неколку измени и дополнувања на одредени
членови од донесувањето до денес. Покрај овој закон, постојат и други
закони во кои се уредуваат правата на граѓаните на социјална заштита.
Од тие закони, за правата на старите лица значајна улога има Законот
за семејство.
Според Законот за социјална заштита на Република Македонија,
социјалната заштита претставува систем на мерки, активности и на
политика за спречување и за надминување на основните социјални
ризици на кои е изложен граѓанинот во текот на животот за намалување
на сиромаштијата и за социјалната исклученост и за зацврстувањето на
неговиот капацитет за сопствена заштита, а, според членот 3, носители
на социјална заштита се републиката, општината, градот Скопје и
општините во град Скопје, во рамките на нивните надлежности.
Според членот 5 и членот 6, социјалната заштита е од јавен интерес,
и, врз основа на правата од социјална заштита, се преземаат мерки
преку кои се остварува социјална превенција, вонинституционална
заштита, институционална заштита и парична помош од социјална
заштита.
За утврдување на мрежата на јавни установи за социјална заштита
надлежна е Владата, а Министерството за труд и за социјална политика
е должно до Владата да достави преглед на приватни установи за
социјална заштита.
Во членот 12 на општината, градот Скопје и на општините во
градот Скопје им е дадено право со своја одлука, во согласност со
материјалните можности, да утврдат и други права во областа на
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социјална заштита, права во поголем обем од обемот на правата
утврдени со овој закон и поповолни услови за нивно остварување, како
и други облици на социјална заштита. Со тоа на општините им е дадено
право за спроведување мерки на децентрализирана социјална заштита,
во согласност со потребите на населението во нивната општина.
Правото на семејна издршка е утврдено во членот 13 на Законот
за социјална заштита, според кој секој е должен да се грижи за
задоволување на своите животни потреби и на потребите на лицата,
кои, според закон, е должен да ги издржува. Според ставот 2 од овој
член секој е должен со своите приходи да придонесува за спречување,
ублажување или отстранување на социјалните ризици на кои е изложен
тој и членовите на неговото семејство што е должен да ги издржува,
како и активно да дејствува во спречувањето и во надминувањето на
состојбата на изложеност на социјален ризик. Со тоа е загарантирано и
правото на сите стари лица на издршка од членовите од семејството, а
доколку тие не се во состојба, односно не можат да обезбедат средства
за издршка на старото лице, или доколку старите лица немаат членови
на семејството да ја преземат грижата за нив, грижата за старите лица
ја презема државата, преку центарот за социјална работа како орган за
старателство.
И Законот за семејство во членот 181 го дефинира правото на
издржување на родителите од страна на децата. Според него, децата
се должни да ги издржуваат своите родители, кои се неспособни за
работа, а немаат доволно средства за издржување или средствата за
издржување не можат да ги остварат од својот имот. По исклучок, судот
може да го одбие барањето за издржување кога издржување бара
родител на кој му било одземено родителското право, иако детето за
тоа има можности или ако судот, ценејќи ги сите околности на случајот,
најде дека тоа би била очигледна неправда за детето.
Социјалната превенција според членот 25 од Законот за социјална
заштита е насочена кон преземање мерки за спречување да настане
социјален ризик за граѓанинот, семејството или група луѓе, особено
преку едукативно-советодавна работа, развивање форми на
самопомош, волонтерска работа со лично ангажирање и примена на
други методи што соодветствуваат на потребите на корисниците за
социјална заштита. По тој пример треба да се спроведува и социјалната
превенција за старите лица.
Од правата на парична помош од социјална заштита, според
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членовите 57, 72, 79, 83 и 84 од Законот за социјална заштита, старото
лице може да ги користи правата на:
 постојана парична помош за лице неспособно за работа
и материјално необезбедено, кое не може да обезбеди
средства за своја егзистенција врз основа на други прописи;
 паричен надомест за помош и за нега од друго лице, како
лице што поради трајни промени во здравствената состојба
не може самостојно да ги задоволува основните животни
потреби, ниту со помош на ортопедско помагало самостојно
да се движи во станот и надвор од него, самостојно да се
храни и облекува, да ја одржува личната хигиена, ниту да ги
врши основните физиолошки потреби;
 еднократна парична помош и помош во натура, во случај кога
старото лице или неговото семејство ќе се најдат во состојба
од социјален ризик, поради претрпена природна непогода,
епидемија и подолго лекување во здравствена установа;
 парична помош за социјално домување старото лице може
да користи како социјално загрозено лице што е корисник на
постојана парична помош и
 право на здравствена заштита, кога старото лице е корисник
на постојана парична помош или корисник на паричен
надомест за помош и за нега од друго лице.
Институционалната заштита за старо лице опфаќа право на
сместување во установа за социјална заштита, како лице што поради
несоодветни услови за живот во семејството или од други причини му е
потребно сместување во установа за социјална заштита, а не може да се
примени друг облик на социјална заштита. Со институционална заштита
установата за стари лица обезбедува сместување, исхрана, помош и
нега, здравствена заштита, културно-забавни, работно-рекреативни
активности, услуги на социјална работа и други услуги во зависност
од потребите, способностите и барањата на корисникот, во случајот
старото лице. Според членот 123 од Законот за социјална заштита,
установа за стари лица може да организира и вонинституционални
облици на заштита во вид на давање помош дома и дневен престој за
стари лица.
Според членовите 27, 28, 29, 30, 31, 32 на овој закон, старото лице
може да ги користи следниве права од вонинституционалната заштита,
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кои се остваруваат во центар за социјална работа или преку него:
 прва социјална услуга на корисници на социјална заштита
опфаќа забележување на проблемот што произлегува од
состојба на социјален ризик, укажување на корисникот на
можните решенија, услуги и средства за негова заштита, како
и мрежа на установи надлежни за давање услуги;
 помош на поединец подразбира примена на форми на стручна
и на советодавна работа, со која се овозможува здобивање
потребни информации, оспособување за самостојно
донесување одлуки, зачувување и развој на социјалните
потенцијали;
 помош на семејство, опфаќа стручна помош на членовите
на семејството да ја надминат семејната криза, во брачните
односи и во односите родител - дете, како и оспособување на
семејството за остварување на функциите во секојдневниот
живот;
 домашна нега и помош на поединец и на семејство, се
обезбедува на старо, изнемоштено лице, лице со телесна
спреченост и на лице со умерена, тешка и длабока ментална
спреченост, кое не е во состојба да се грижи за себе и
поради тоа му е потребна нега и помош во задоволување
на егзистенцијалните потреби. Правото се обезбедува и кога
лицето живее со семејство;
 дневно прифаќање и згрижување како помош за поединец и
семејство се обезбедува на старо, изнемоштено лице и друго
возрасно лице. Ова право се обезбедува и кога лицето живее
со семејство;
 сместување во згрижувачко семејство се обезбедува за
старо лице, возрасно лице со телесна спреченост и за лице
со пречки во менталниот развој, кое не е во состојба само
да се грижи, а поради станбената и семејната положба нема
можност да му се обезбеди заштита на друг начин.
Според тоа, установи што даваат вонинституционална социјална
заштита се центар за социјална работа, дневен центар и клубови за
стари и за возрасни лица, центар за давање помош во домашни услови.
Центарот за социјална работа, според членот 135 од Законот за
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социјална заштита, при спроведување на социјалната заштита, како
и стручната работа, открива, следи и проучува социјални појави и
проблеми; врши непосреден увид заради утврдување на фактичката
состојба на лицето или семејството; поттикнува и презема превентивни
дејства за спречување и за отстранување на причините за настанување
на положба од социјален ризик; изработува планови и програми за
социјална заштита; применува и спроведува соодветни облици и
форми на социјална заштита и непосредно му помага на граѓанин
или семејство; развива и спроведува вонинституционални облици на
социјална заштита; применува и спроведува програми и други општи
акти од областа на социјалната заштита, донесени и финансирани од
општината, градот Скопје и од општините во градот Скопје; поттикнува,
организира и координира волонтерски активности на граѓани, нивни
здруженија, хуманитарни организации, организации во спроведување
програми за социјална заштита на подрачјето на општината, градот
Скопје и на општините во градот Скопје.
Вонинституционалните форми за згрижување и заштита на стари
лица се:
 дневен центар за стари и за возрасни лица - дава услуги од
социјална заштита во вид на дневен престој, исхрана, лична
хигиена, како и организирање работни, културни, забавни и
други активности. Според членот 139, установа од овој вид
одделни услуги од својата дејност може да врши во домот на
корисникот.
 центар за давање помош во домашни услови - обезбедува
услуги на лица со умерена, тешка и со длабока ментална
спреченост, изнемоштени стари и други возрасни лица, во
вид на исхрана, лична хигиена, хигиена на станот и други
работи во домот на корисникот.
Во членот 148 од истоимениот закон се дефинира дека и двата
вида центри може да се основаат како јавна или приватна установа за
социјална заштита, а може да се основаат и како организациски дел
на установа за социјална заштита или на друго правно лице. Во членот
157 се утврдува дека и здружение за граѓани, кое е регистрирано во
регистарот на здруженија на Министерството за труд и социјална
политика, има право да основа дневен центар или центар за давање
помош во домашни услови. Во членот 158 се утврдува правото на
Министерството да учествува во обезбедување на дел од средствата
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за вршење одредени работи од социјална заштита на здружението, со
средства што се доделуваат на јавен конкурс. Хуманитарни здруженија,
здруженија на граѓани, верски заедници и нивни здруженија,
религиозни групи и други непрофитни организации можат да даваат
услуги на стари лица за кои постои ризик, по претходна набавена
согласност на министерот.
Според членовите 165, 166, 167 од Закон за социјална заштита,
физичко лице, доколку има најмалку средно образование и склучено
договор со центар за социјална работа, може да вработи до три лица и
да врши работи за домашна нега и помош на поединец и на семејство.
Физичкото лице што самостојно врши работи од социјална заштита
како професионална дејност, според членот 179, може да остварува
приходи од наплата на услуги од корисници врз основа на склучен
договор со центарот, од подароци, наследство, легати.
Од наведеното може да се види дека Законот за социјална заштита
предвидува повеќе права и услуги наменети за старите лица што се
наоѓаат во одреден социјален ризик. Во него дури се предвидува и
ризикот од старост и од стареење, заедно со другите ризици како ризик
по здравјето (болест, повреда и инвалидност), ризик на семејство со
еден родител, ризик од невработеност, губење приход за издржување
врз основа на работа и слично, ризик од сиромаштија и ризик од друг
вид социјална исклученост.
Ако се земе предвид дека секој од овие ризици е поврзан со
одредена состојба во која може да се најде граѓанинот од одредена
причина, може да се заклучи дека староста е ризик сама по себе
бидејќи не е поврзана со болест или некоја друга ситуација, туку со
фазата на животниот циклус во кој се наоѓа единката, т.е. граѓанинот.
Имајќи предвид дека староста е ризик за настанување потреба од
социјална заштита, старите лица, кои беа опфатени со ова истражување,
беа прашани кој најмногу им помага кога имаат потреба од некој
вид помош (одење на лекар, плаќање сметки или банкарски услуги,
пензиски услуги и слично). Според добиените податоци, може да се
види дека на 33,2 проценти од старите лица не им е потребна помош
бидејќи можат сами да си ги завршат обврските, но на 64,2 проценти од
испитаниците помошта во извршување на секојдневните обврски им
доаѓа од најблиските членови на семејството, пред сѐ од децата со кои
живеат, кај 27,9 проценти од испитаниците, од брачниот партнер, кај
22,2 проценти од испитаниците, и од децата и од блиските роднини, во
14,1 проценти од испитаниците. Помошта од соседите и од блиските
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пријатели е застапена само кај 1,5 процент од испитаниците.
Од резултатите добиени како одговор на ова прашање може да
се види дека на 39,6 проценти од мажите не им е потребна никаква
помош, односно сами си ги вршат работите, за разлика од жените, каде
што овој процент изнесува само 26,4, а најмногу од испитаничките,
31,2 проценти одговориле дека за вршење на овие работи им помагаат
децата со кои живеат. Истражувањето покажува дека речиси приближен
број испитанички во ова истражување одговориле дека за овие работи
имаат помош од брачниот партнер, 19,6 проценти, а 18,2 проценти од
децата и од блиските роднини. Исто така, од одговорот на ова прашање
може да се види дека како што се зголемува возраста на испитаниците
така се намалува бројот на испитаници на кои не им е потребна помош
и се намалува бројот на испитаници на кои за вршење на овие работи
им помага брачниот партнер, додека се зголемува бројот на старите
лица на кои им помагаат децата со кои живеат или децата и блиските
роднини. Од одговорот на ова прашање може да се види дека и бројот
на старите лица што живеат со своите деца е поголем во однос на тие
што не живеат со своите деца, но, во секој случај, најголемиот извор на
помош и на поддршка по 75-годишна возраст старите лица ја имаат од
своите деца.
Старите лица со повисоко образование во поголем процент, 57,4,
самостојно си ги завршуваат овие работи, за разлика од лицата со
пониско образование, кои во поголем процент имаат помош од децата
со кои живеат, 35,9, или децата и блиските роднини, 15,8. Од добиените
резултати во однос на националноста може да се види дека на најдолем
број од старите лица од македонска националност, 37,5 проценти, не
им е потребна никаква помош, за разлика од испитаниците од албанска
националност, 38,3 проценти, и друга националност, 43,5 проценти,
каде што најголем дел од испитаниците одговориле дека им помагаат
децата со кои живеат, што многу зборува и за традициите во начинот на
живеење на овие семејства.
Старите лица што живеат во брак најмногу помош во извршување
на овие активности имаат од брачните партнери, 39,8 проценти, на тие
што се немажени / неженети во ист процент, 33,3, не им е потребна
помош или им помагаат децата и блиските роднини, за разлика од
старите лица што се разведени, каде што во најголем процент, 57,1, не
им е потребна помош. Вдовците во најголем процент, 42,8, добиваат
помош од децата со кои живеат, додека од тие што живеат заедно, а не
се во брак, 100 проценти помошта е од партнерот.
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На старите лица што живеат во урбана средина во 37,8 проценти не
им е потребна помош, додека на тие што живеат во рурална средина во
најголем процент, 35,4, им помагаат децата со кои живеат.
Кога имате потреба од некој вид помош (одење на лекар, плаќање
сметки или банкарски услуги, пензиски услуги и слично) кој ви помага
најмногу?
Не ми е потребна никаква
помош, можам се сам/а да
завршам
Ми помага брачниот партнер
Ми помагаат децата со кои
живеам
Ми помагаат децата и
блиските роднини
Ми помагаат соседите и
блиските пријатели
Друго
Одбива да одговори
Не знае
Жена што ја плаќам
Вкупно

Фреквенција

%

Валиден % Кумулативен %

323

32,2

32,2

32,2

223

22,2

22,2

54,4

280

27,9

27,9

82,3

142

14,1

14,1

96,4

15

1,5

1,5

97,9

1
12
6
2
1.004

0,1
1,2
0,6
0,2
100,0

0,1
1,2
0,6
0,2
100,0

98,0
99,2
99,8
100,0

 Ангажираност на институции и на организации во поглед
на грижата и на помошта што им ја даваат на старите лица
Степенот на ангажирање на одредени институции и организации
во поглед на грижата и на помошта што им ја даваат на старите лица
е оценета од три лица преку понуда на неколку субјекти што имаат
своја улога во грижата за старите лица и нивната грижа кон старите е
оценета со оцена од еден до пет, каде што 1 претставува недоволна
грижа, 2 доволна, 3 добра, 4 многу добра и 5 одлична. Од добиените
одговори може да се увиди дека старите лица во многу мал процент ја
оценуваат грижата од понудените субјекти со оценка 5 или одлична.
При тоа најпрепознаена со одличен 5 е грижата на Црвениот крст,
со 6,4 проценти, потоа со 4,3 проценти на верските организации, 3,2
проценти на центрите за социјална работа, 2,2 проценти на општината
и нејзините органи и 1,5 процент на невладините организации, чиишто
цели се старите лица. Околу една третина од испитаниците ја оценуваат
ангажираноста на секоја од овие институции со недоволен. Ова зборува
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за многу мал број стари лица што ја препознаваат ангажираноста на
понудените субјекти во поглед на грижата и помошта што им ја даваат
на старите лица.
 Информираност
Информираноста или неинформираноста на старите лица за
одредени услуги што можат да ги користат во средината во која живеат
може да влијае врз квалитетот на живот на старите лица. Од резултатите
добиени како одговор на прашањето кои видови услуги се нудат во
средината во која живеат, на кое се можни повеќе одговори, старите
лица во најголем процент, 40,9, одговориле дека не се нудат никакви
посебни услуги, а 24,2 проценти дека не се информирани. Старите лица
најмногу се запознаени со услугата за дополнителна парична помош,
во 14,7 проценти, народна кујна во 13,2 проценти од случаите и за
културно-рекреативни активности, во 11,5 проценти од случаите.
Истражувањето покажа дека не постои разлика меѓу полот на
испитаниците во однос на информираноста за тоа кои услуги се нудат
во средината, односно дека и мажите и жените речиси се еднакво
информирани за овие услуги.
Информираноста на старите лица за видовите услуги по региони
покажува:
•

81,8 проценти од старите лица од југоисточниот регион
се изјасниле дека не им се нудат никакви посебни услуги
на старите лица, а во источниот 21,8 проценти. Во другите
региони процентот на испитаници што велат дека не се нудат
никакви услуги е речиси толку.

•

Во Вардарскиот (18,5 проценти), Источниот (22,7 проценти),
Југозападниот (15,8 проценти и 13,7 проценти), Југоисточниот
(14 проценти и 18,3 проценти), Пелагонискиот (18,8 проценти
и 17,8 проценти) и во Скопскиот регион (13 проценти и 11,7
проценти), старите лица најмногу и со речиси приближен
процент се информирани за услугите за дополнителна
парична помош и народна кујна. За овие две услуги најмалку
се информирани лицата од Полошкиот регион (7,2 проценти),
а за услугата народна кујна старите лица од Североисточниот
регион (2,4 проценти).

•

За поддршката во здравствената нега најинформирани
се старите лица од Вардарскиот (15,2 проценти),
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Пелагонискиот (14,7 проценти), Полошкиот (12,8 проценти)
и од Североисточниот регион (13,3 проценти), додека
најмалку информирани се во Источниот (4,1 проценти) и во
Југоисточниот регион (4,7 проценти).
•

За културно-забавните активности, кои се помалку застапени
од другите региони, се информирани во Источниот (8,2
проценти) и во Југозападниот регион (7,4 проценти), а
најмалку во Полошки регион (2,7 проценти).

Видови услуги што им се нудат на старите лица во средината

Услуги
што им се
нудат на
старите
во вашата
средина

Вкупно

Дополнителна парична помош
Поддршка во вршење домашни работи
Дополнителни образовни активности
Поддршка во здравствена нега
Културно-рекреативни активности
Народна кујна
Организирање јавни манифестации
Сместување во згрижувачка институција
Не се нудат никакви посебни услуги
Нешто друго
Пакет-храна
Хуманитарни акции
Друштво на пензионери
Не сум информиран/а

Број
148
41
14
87
115
133
78
62
411
5
3
2
2
243
1.004

% во колона
14,7%
4,1%
1,4%
8,7%
11,5%
13,2%
7,8%
6,2%
40,9%
0,5%
0,3%
0,2%
0,2%
24,2%
133,9%

На прашањето дали сте имале потреба за информирање за одредени
закони, права или некоја друга услуга од Центарот за социјална работа,
84,5 проценти од испитаниците одговориле дека немале потреба, а
15,5 проценти дека имале потреба. Најмалку потреба за информирање
за одредени права, закони или други услуги од центарот за социјална
работа имале припадниците на македонската националност, 13,4
проценти. Гледано по региони, најмалку потреба имале старите лица
од Вардарскиот регион, 7,8 проценти, а најмногу старите лица од
Источниот, 20,8 проценти, и од Скопскиот регион, 18,5 проценти.
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 Користење услуги од центар за социјална работа
Истражувањето покажува дека многу мал дел од старите лица
опфатени со ова истражување користеле услуга од страна на центарот
за социјална работа или само 9,1 проценти од нив и дека приближно
е еднаков процентот на мажи и на жени што користеле некое право
или услуга од центарот за социјална работа, а во однос на возраста на
испитаниците што користеле право или услуга од центарот се гледа
дека како што се зголемува возраста на старите лица така расте бројот
на стари лица што користат права и услуги од центарот за социјална
работа.
Старите лица од македонска националност (7,9 проценти) најмалку
користеле права и услуги од центарот за социјална работа во однос на
албанската националност (13,4 проценти) и другите националности (13
проценти). Најмалку права и услуги од центарот за социјална работа
користеле старите лица од Југозападниот регион (5,3 проценти), за
разлика од старите лица од Источниот регион, кои користеле права и
услуги од центарот за социјална работа во 24,4 проценти од случаите.
Од старите лица што не користеле некое право или услуга од
центарот за социјална работа 90,9 проценти на прашањето зошто не
биле во контакт со некој од центрите за социјална работа за да користат
некоја услуга, 58,4 проценти се изјасниле дека немале потреба за тоа, а
12,5 проценти дека не знаеле дека центарот за социјална работа може
да им помогне, што зборува за значаен процент на стари лица што не
се информирани за можноста за остварување одредени права. Само
2,2 процента од старите лица се изјасниле дека локацијата не им е
достапна, а 1,9 процент се срамат да прифатат помош. Дел од нив или
4,1 проценти како причина го навеле немањето потребни документи за
остварување одредено право.
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Вид помош / услуга остварена од центарот за социјална работа

53
13

% во
колона
5,3%
1,3%

56

5,6%

9
4
7
30

0,9%
0,4%
0,7%
3,0%

2

0,2%

1
2
4
621
222

0,1%
0,2%
0,4%
61,9%
22,1%

Број

П43.
Остварена
помош /
услуга од
центар за
социјална
работа

Постојана парична помош
Еднократна парична помош
Додаток за помош и нега од друго
лице
Сместување во установа
Сместување во згрижувачко семејство
Дневен и привремен престој
Советодавна работа
Помагал: слушен апарат, пелени за
еден месец
Платија операција во Бугарија
Бањско лекување
Пробав, но ме одбија
Не користел
Без одговор/ одбива да одговори

На прашањето каков вид помош (услуга) имаат остварено од центарот
за социјална работа, може да се види дека најмногу е користена
паричната помош, односно кај 5,6 проценти од испитаниците додатокот
за помош и за нега од друго лице, што е врзано со здравствената состојба
и способност за самостојно задоволување на основните животни
потреби и правото на постојана парична помош во 5,3 проценти од
случаите, како право поврзано со материјалната необезбеденост и
неспособност за работа или состојба на социјален ризик. Дури три
проценти од старите лица користеле услуга од советодавна работа од
центарот за социјална работа.
Мажите и жените речиси еднакво ги користеле сите поединечно
наведени права и услуги од центарот за социјална работа, а во однос
на образованието истражувањето покажа дека старите лица со
повисоко образование помалку користеле права и услуги од центарот
за социјална работа.
Сите поединечно наведени права и услуги од центарот за социјална
работа најмногу ги користеле старите лица од албанска националност,
а право со највисок процент на користење е правото на постојана
парична помош, искористено во 10,9 проценти од старите лица од
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албанска националност.
Гледано по региони, старите лица од Источниот регион најмногу
го користат правото на постојана парична помош, 10,3 проценти,
во Скопскиот регион 8,8 проценти и 8,2 проценти во Пелагонискиот
регион. Во Североисточниот регион ова право е користено само од 1,2
процент од старите лица што учествувале во истражувањето.
Еднократната парична помош најмногу ја користеле старите лица во
Вардарскиот регион (8,3 проценти), а во југозападниот, југоисточниот
и во североисточниот регион оваа услуга не е користена од старите
лица. Додатокот за помош и за нега од друго лице е најмногу користен
во Полошкиот регион, девет проценти, а најмалку во источниот (3,1
проценти) и во југозападниот регион (3,2 проценти).
Најмногу стари лица сместени во установа има во Полошкиот (2,7
проценти) и во Североисточниот регион (2,4 проценти), а советодавна
работа со стари лица е најмногу користена во Вардарскиот регион (10,1
проценти), а сместување во згрижувачко семејство во Пелагонискиот
регион (2,3 проценти).
 Услуги што би им го олесниле животот на старите лица,
доколку можат да ги користат во рамки на определени
институции
Во претходниот дел е направена процена на способноста за
самостојно извршување на секојдневните активности на старите
лица, која укажува на потребата од помош и од поддршка во нивно
извршување кај одреден процент стари лица. Но, потребата е таа
страна што тежнее да биде задоволена, додека подготвеноста на
старите лица и на членовите на нивните семејства за користење услуги
што ќе им ја задоволат таа потреба или нивната оцена за тоа колку им
е потребна помош за одредена услуга е направена преку анализа на
неколку понудени услуги, кои, од страна на старите лица, се оценети
со оценка од 1 до 5, каде што 1 претставува многу потребна помош, 2
умерено потребна помош, 3 да и не, 4, главно, не е потребна помош и
5 воопшто не е потребна помош.
 Набавка на намирници
15,9 проценти од старите лица опфатени со истражувањето се
изјасниле дека оваа услуга им е многу потребна и 11,9 проценти дека
им е умерено потребна. На 40,5 проценти оваа услуга воопшто не им е
потребна.
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 Набавка на лекови
18,4 проценти од старите лица се изјасниле дека им е многу
потребна помош во набавка на лекови, а 12,4 проценти дека помошта
им е умерено потребна. На 41 процент од старите лица оваа услуга не
им е потребна.
 Подготвување храна
12,7 проценти од старите лица сметаат дека услугата подготвување
храна им е многу потребна, а 11,9 проценти дека им е умерено
потребна. 46,1 проценти сметаат дека воопшто не им е потребна помош
за подготовка на храна.
 Дистрибуирање готова храна во домот
На 10 проценти од старите лица им е многу потребна помош од
услугата дистрибуирање готова храна во домот, на 9,4 проценти им
е умерено потребна, а на 53,1 проценти оваа услуга воопшто не им е
потребна.
 Помош во исхрана
Помош во исхрана воопшто не им е потребна на 60,4 проценти од
испитаниците, а многу им е потребна на 6,5 проценти и умерено им
епотребна на 7,2 проценти од испитаниците.
 Помош во облекување / соблекување
Помош во облекување не им е потребна на 56 проценти од старите
лица, многу им е потребна на шест проценти од старите лица и умерено
им потребна на 8,8 проценти од старите лица.
 Помош во одржување на личната хигиена
За одржувањето на личната хигиена, 9,8 проценти од старите лица
се изјасниле дека им е многу потребна помош, 10,7 проценти умерено
потребна помош, а на 49,8 проценти воопшто не им е потребна помош.
 Помош во одржување хигиена на леглото
На 11,1 проценти од старите лица им е многу потребна помош
за одржување хигиена на леглото и на исто толку стари лица, 11,1
проценти оваа помош им е умерено потребна, додека 48,3 проценти
од старите лица воопшто немаат потреба од нејзино користење.
 Помош во одржување хигиена на облеката
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На 12,6 проценти од старите лица многу им е потребна помош
во одржување хигиена на облеката, на 11,2 проценти умерено им е
потребна помош, а на 46,8 проценти воопшто не им е потребна помош
во одржување хигиена на облеката.
 Одржување хигиена на станбените простории
На 14,7 проценти од старите лица им е многу потребна помош
од одржување хигиена на станбените простории, на 14,8 проценти
умерено им е потребна помош, а на 40,1 проценти воопшто не им е
потребна помош за одржување на хигиената на станбените простории.
 Здравствена заштита од лекар и од медицинска сестра
Дури 17 проценти од старите лица се изјасниле дека им е многу
потребна помош од здравствена заштита од лекар и од медицинска
сестра, а 16,2 проценти дека оваа помош им е умерено потребна. На
32,7 проценти од старите лица оваа услуга воопшто не им е потребна.
 Помош во навремено и правилно земање лекови
На 49,6 проценти од старите лица не им е потребна помош во
правилно и навремено земање на лекови, на 12,2 проценти им е многу
потребна, а на 9,2 проценти им е умерено потребна.
 Придружување при посета на специјалистички лекар,
болници и друго
Придружувањето при посета на специјалистички лекар, болници
и слично им е потребна на 35,6 проценти од старите лица, додека на
17,6 проценти помошта за оваа услуга им е многу потребна, а на 15,1
проценти им е умерено потребна.
 Грижа за време на болест
Најголем интерес и потреба од помош од сите наведени услуги
старите лица искажале за услугата грижа за време на болест и тоа на
25,3 проценти им е многу потребна, на 18,2 проценти им е умерено
потребна, а на 25,6 проценти оваа услуга воопшто не им е потребна.
 Психо-социјална поддршка
Психо-социјалната поддршка воопшто не им е потребна на 43,3
проценти од старите лица, на 8,5 проценти им е многу потребна, а на
9,7 проценти им е умерено потребна.
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 Услуги од физиотерапевт
На 35 проценти од старите лица воопшто не им е потребна помош,
односно услуги од физиотерапевт, на 14,8 проценти ваквата услуга им е
многу потребна, а на 17 проценти им е умерено потребна.
Гледано според полот, и мажите и жените речиси приближно
еднакво ги изразиле потребите од помош и од користење одредени
услуги. Разлики според полот се гледаат само кај потребата од набавка
на намирници и од придружување при посета на лекар-специјалист,
болници и друго, каде што се гледа мала разлика изразена преку
зголемен интерес за овие услуги кај старите лица од женски пол, во
однос на старите лица од машки пол.
Возраста игра значајна улога во потребата од користење на
наведените услуги. Кај секоја неведена услуга се забележува дека како
што расте возрасната група, така се зголемува процентот на стари лица
што имаат потреба да ја користат, што е и очекувано. Секоја подлабока
фаза на старост носи ризик од поголеми ограничувања во способностите
за извршување на секојдневните животни активности.
Најмала потреба за користење на овие услуги имаат старите лица со
завршено средно образование, а најголема старите лица со завршено
до основно образование.
Услугите како услуги од физиотерапевт, грижа за време на болест,
придружување при посета на лекарспецијалист, болници и друго,
помош во навремено и правилно земање лекови, здравствена заштита
од лекар и од медицинска сестра, одржување хигиена на станбени
простории, помош во одржување хигиена на облеката, дистрибуирање
готова храна во домот, набавка на лекови и набавка на намирници, се
услуги за кои старите лица од руралните средини, во поголем процент
(од четири проценти до 10 проценти) искажале заинтересираност за
користење, во однос на старите лица од урбаните средини. За другите
услуги заинтересираноста е приближно во ист процент.
 Користење услуги
Прашањето колку често ги користите наведените услуги, кои се
понудени и треба да се оценат со оценка од 1 до 4, каде што 1 е многу често,
2 често, 3 ретко, 4 никогаш е понудено со цел да се оцени пристапност
и информираноста на старите лица за конкретно понудените услуги. За
користење услуги од дневен центар се добиени резултати според кои
87,7 проценти од старите лица не ги користеле овие услуги никогаш,
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а само 0,8 проценти ги користеле многу често. Услугата за помош во
домот 72,6 проценти не ја користеле никогаш, а само 4,7 проценти многу
често. Услугата превоз е најкористена бидејќи 42,9 проценти ја користат
ретко, а 8,2 проценти многу често. Терапевтските услуги никогаш не се
користат кај 64,55 проценти од старите лица, а се користат многу често
кај само 1,1 процент од старите лица. 76,4 проценти од испитаниците
никогаш не ја користат услугата организирани културни и рекреативни
активности, а само 0,8 проценти ја користат оваа услуга многу често.
Резултатите добиени од одговорот на ова прашање покажуваат дека
услугите од дневен центар, организираните културни и рекреативни
активност и терапевтските услуги се многу ретко користени од старите
лица. Услугата помош во домот е малку почесто користена во однос на
наведените, а најкористена услуга од понудените е превозот.
Резултатите добиени од прашањето дали имаат некој проблем при
користење на услугите за постари лица покажуваат дека 96,8 проценти
од старите лица немаат проблем при користење на услугите наменети
за нив, додека 3,2 проценти од анкетираните стари лица имале некаков
проблем. Проблемите најчесто се однесуваат на користење некои услуги
од здравствена и од социјална заштита, а на прашањето за начинот на
кој ги решиле проблемите може да се види дека најчесто не ги решиле.
Процентот на мажи и на жени што имале некој проблем при користење
услуги за постари лица е еднаков и изнесува 3,2 од анкетираните мажи
и 3,2 од анкетираните жени, додека гледано според националноста,
само 1,8 процент од Македонците имале проблем, седум проценти од
Албанците и 7,2 проценти од припадниците на другите националности.
Резултатите покажуваат и дека проблеми при користење на услугите
за постари лица имале 4,9 проценти од испитаниците со завршено
до основно образование, а само по 0,9 проценти од старите лица со
завршено средно и повисоко образование. Според регионите, дури
8,1 проценти од старите лица од Полошкиот регион имале проблем, за
разлика од старите лица од Југоисточниот регион, кои во 100 проценти
се изјасниле дека немале никаков проблем. Од старите лица што живеат
во рурална средина, 4,1 проценти се изјасниле дека имаат проблем, за
разлика од жителите на урбаната средина, кај кои само во 2,6 проценти
од случаите се јавил некој проблем.
 Помош и поддршка во домот
Помош во смисла на дополнителна поддршка во домот им е потребна
на 22,7 проценти од старите лица опфатени со ова истражување.
Дополнителната помош во домот речиси еднакво им е потребна и на
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мажите (21,4 проценти) и на жените (23,7 проценти), а доколку се гледа
според возраста, како што се зголемува возраста на старите лица, така
се зголемува потребата од дополнителна помош и поддршка во домот.
Така, на 45,7 проценти од старите лица повозрасни од 85 години им е
потребна дополнителна поддршка во нивниот дом, а ваква помош им
е потребна само на 15,5 проценти на старите лица на возраст од 65 до
69 години.
На старите лица со завршено до основно образование во поголем
процент (30) им е потребна дополнителна помош и поддршка во
нивниот дом, а на старите лица со повисоко образование дополнителна
поддршка им е потребна на 13,9 проценти.
Резултатите покажуваат дека само 20,3 проценти од Македонците
се изјасниле дека им е потребна дополнителна помош во домот,
за разлика од Албанците, каде што овој процент изнесува 27,9, и кај
другите националности, 33,3.
Според регионите, во Североисточниот регион има најмногу стари
лица на кои им е потребна помош и поддршка во домот (47 проценти),
а најмала потреба за помош и за поддршка во домот покажале старите
лица од Вардарскиот регион (11,4 проценти).
Старите лица од рурална средина во поголем процент се изјасниле
дека им е потребна помош и поддршка во нивниот дом, 26,6, за разлика
од старите лица во урбана средина (20,3 проценти), иако и овој процент
не е за занемарување.
Од старите лица што се изјасниле дека им е потребна дополнителна
помош и поддршка во домот, на прашањето кој им ја обезбедува,
може да се види дека најмногу од нив се изјасниле дека поддршката
ја добиваат од дете или деца (13,6 проценти) и од партнерот (4,5
проценти), додека поддршката од пријателите и од соседите ја
добиваат само два процента од испитаниците. Поддршка од државните
институции старите лица добиваат во незначителен процент, 0,1. Од
анкетираните мажи 33 проценти се изјасниле дека добиваат поддршка
од партнерот, а од жените 10,4 проценти се изјасниле дека имаат
поддршка од партнерот. Како што се зголемува возраста на старите
лица, така е помало учеството на партнерите во давањето потребна
помош и поддршка, а поголемо на децата.
 Финансиска поддршка
Дури 34 проценти од испитаниците се изјасниле дека им е потребна
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дополнителна финансиска поддршка. И на мажите (31,9 проценти) и на
жените (35,6 проценти), приближно еднакво им е потребна финансиска
поддршка. Како што се зголемува возраста кај старите лица, така расте и
потребата од дополнителна финансиска поддршка. Лицата со пониско
образование, 43,9 проценти, имаат поголема потреба од финансиска
поддршка.
Дури 45,3 проценти од старите лица што припаѓаат на албанската
националност се изјасниле дека им е потребна дополнителна
финансиска поддршка, а од Македонците 29,2 проценти.
Гледано според региони, повторно најмногу стари лица од
Североисточниот регион истакнале дека им е потребна финансиска
помош, 54,2 проценти, а најмалку стари лица од Југоисточниот регион,
24,4 проценти. Финансиска поддршка им е потребна и на старите лица
во руралните средини (37 проценти) и на старите лица во урбаните
средини (32,1 проценти).
Од старите лица на кои им е потребна финансиска помош, на 20,2
проценти од нив им ја обезбедуваат децата, а само на 2,8 проценти
партнерот. Улогата на државните институции во финансиската
поддршка на старите лица е застапена во многу мал процент. Како што
се зголемува возраста така се зголемува учеството на финансиската
поддршка од децата.
Фреквенцијата на посетеност на старите лица многу зборува за
нивните контакти што ги остваруваат со социјалната средина. Тие
може да се анализираат од одговорите на прашањето кој најчесто ве
посетува, преку кои јасно се гледа дека од модалитетот „многу често“
старите лица се најмногу посетувани, 56 проценти, од децата, потоа со
модалитет „често“ најмногу од роднините, 46,1 проценти, и од соседите,
44,1 проценти, а со модалитет „ретко“ 45,2 проценти од пријателите.
Ова покажува дека семејството (децата) и роднините и соседите се
најголемиот извор на социјалните контакти што ги остваруваат старите
лица во средината, додека контактите со пријателите во староста
стануваат поретки, но, сепак, се одржуваат во значаен процент. Но,
посетата од службеници од надлежните институции или невладините
организации (НВО) се многу ретки или 89,1 проценти, од старите лица се
изјасниле дека никогаш не се посетени од службеници од надлежните
институции или од НВО.
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4. ИНТЕРВЈУ СО ПРЕТСТАВНИЦИ
НА ЗДРАВСТВЕНИ И НА
СОЦИЈАЛНИ ИНСТИТУЦИИ
4.1 Интервју со здравствени работници
Од спроведено интервју со претставник на Министерството за
здравство, лекари и со медицински сестри од здравствените установи
во Куманово, Охрид, Велес, Тетово, Струмица, Битола и во Штип се
дојде до следниве податоци:
На прашањето дали сметаат дека постојното законодавство е
приспособено на потребите на старите лица за здравствена заштита,
сите учесници во интервјуто одговорија позитивно, односно дека
законодавството е приспособено на потребите на старите лица и има
еднаков пристап, без разлика на возраст.
Во однос на законската регулатива истакнаа дека има програма за
целосно здравствено осигурување – ако старите лица не работеле,
немаат пензија, немаат основа (лица што не се корисници на права од
областа на социјална заштита), тие лица со лична карта покажуваа дека
се жители на РМ и добиваат осигурување што се финансира од фондот
на Министерство за здравство. Бројката на здравствено неосигурени
стари лица во минатото била многу поголема, денес е многу помала,
како што покажаа и податоците од ова истражување.
Со Законот за здравствена заштита и со активните програми има
поволности за старите лица. Тие се ослободени од партиципација за
автоимуни болести, за малигни заболувања, има низа болести за кои
сите лица се ослободени од партиципација, а со тоа и старите лица,
а тоа се околу 30 заболувања. Има посебни програми финансирани
од буџетот каде што старите лица се ослободени од партиципација на
секундарно и на терцијално ниво на услуги. Старите лица што имаат
пензија под просечната, пониска од 12.800 денари, не плаќаат за
услуги за прегледи на матичен лекар, но плаќаат на секундарно и на
терцијално ниво, освен за критичните групи.
Може да се заклучи дека старите лица што се материјално
необезбедени, а кои имаат лична карта, можат да обезбедат
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здравствено осигурување што го финансира Фондот за здравство.
Од претставници на здравствените установи, за вклученоста на
старите лица во донесувањето општествени одлуки што се однесуваат
на самите стари лица, беше истакнато дека во минатото старите лицане
биле доволно вклучени во донесувањето одлуки, додека во последниве
месеци активностите се интензивирани. Со пензионерите се контактира
и преку е-пошта, се повикуваат на состаноци, нивните претставници од
здруженијата на пензионери за меѓусебна соработка го даваат своето
мислење и даваат идеи за подобрување на здравствената заштита.
Давателите на здравствени услуга истакнаа дека соработката
е поголема. „Во последно време соработката е поголема поради
изработување акциски план за ’здраво стареење‘, кој е во финална
фаза. Има соработка со повеќе министерства (за здравство, труд и за
социјала политика) и со здруженија на пензионери во кои можеа да
учествуваат и да се сослушаат нивните предлози, идеи и проблеми. Во
изработката на акцискиот план се вклучени четворица претставници,
кои се постојано присутни и соработуваат со нас“.
На прашањето дали старите лица се доволно информирани
за правата и за услугите што можат да ги користат во областа на
здравствената заштита, најголем дел од учесниците во интервјуто
одговорија дека старите лица се најчести корисници на здравствени
услуги и се информираат од матичен доктор или меѓусебно, од
пријатели или соседи. Дел од нив се информираат и преку медиуми и
социјални мрежи, ако ги користат, или, пак, од некој од нивното блиско
семејство што е информиран.
На прашањето за организирање кампања за подигнување на јавната
свест за правата на старите лица од областа на здравствената заштита,
еден претставник на Министерство за здравство истакна дека немале
таква кампања, освен меморандум за соработка на Министерство
за здравство и со здруженија на пензионерите. Истакнаа дека има
позитивни промени во однос на поголема соработка со старите лица и
тоа во последните месеци, а претходно не. Има кампања за превенција
за топлотни бранови, студени бранови, вакцинација за грип.
Испитаниците потврдија дека старите лица во Република
Македонија имаат еднакво право и пристап до услугите од областа на
здравствената заштита, но начинот на кој го остваруваат е различен,
испитаниците укажаа дека е потребно повеќе здравствени услуги да
се доближат до старите лица. Треба да има повеќе услуги во домот
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на старите лица бидејќи на старите лица им е потешко да дојдат до
здравствена установа затоа што не можат да се движат. Потребно е
да им се овозможи користење на услуги во домот, да користат итна
помош, да ги посетува патронажна служба, да се постави навремена
дијагноза, да се прават контроли, особено за тие што живеат сами, тие
се најкритични.
Испитаниците истакнаа дека има многу здравствени установи, но
старите лица се неподвижни и не можат да дојдат до здравствена
установа, потешко им е. Секаде има болници, аптеки, брза помош, но
пристапот е потежок за старите лица. Потребни се екипи што ќе одат
дома и ќе ги преврзуваат, ќе им ставаат вакцини, даваат терапија. Ним
им требаат повеќе услуги во домот, истакнаа учесниците во интервјто.
Се забележува и потреба од поголема достапност на лекови во
аптеките бидејќи се неопходни, проблемот е дека по 25 во месецот
снемува лекови на рецепта во аптеките и мора да се купуваат со пари.
Се забележува и потреба од социјални сервиси што ќе ги услужуваат
старите и тоа: да им купат лекови и да им ги однесат, да им се земе
упат, купи храна, исперат алишта. Добар пример што се истакна е од
едно село до Струмица каде што има приватен сервис за прехранбени
услуги што им носат ручек на старите лица, по еден час поминуваат, ги
собираат чиниите, а ручекот се наплатува по минимална цена.
Учесниците во интервјуто истакнаа дека овие услуги за старите лица
би требало да ги субвенционира владата – со пониски даноци, со што
ќе се стимулира приватен сектор од државата во поддршка на старите
лица.
Учесниците во интервјуто, кои даваат услуги од областа на
здравствената заштита, истакнаа дека потребите на старите лица се
делумно задоволени. Во акцискиот план се разгледуваат потреби и се
планира нивно целосно опфаќање. На пример, за вакцинација, за да
се стави вакцина мора прво да има мислење од специјалист, а старото
лице, ако е со отежнато движење, не може да оди на лекар, мора да
го однесат. Домашната посета не може да стави вакцина бидејќи нема
мислење од специјалист. Важно е подобрување на здравствените
услуги во домашни услови. Потребни се измени и унапредување на
здравствената заштита во согласност со промената на положбата на
старите лица.
Во секојдневната практика во установите од областа на
здравствената заштита постои најголем интерес за нега во домашни
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услови. Згрижувачки центри, како што е геријатрија, каква што има
во некои градови, а нема во други, се многу потребни. Потребни се
државни геријатрии, како и домови за стари лица.
Најчести проблеми со кои се соочуваат старите лица при користење
услуги од здравствена заштита се немање придружба, немање
транспорт, финансиски средства. Пристап до објектите има, тоа не е
страшно, а и не се толку далеку, истакнаа учесниците во интервјуто.
Старите лица имаат потреба од користење услуги од здравствена
заштита во нивниот дом, посебно во руралната област имаат поголеми
тешкотии од типот оддалеченост од институциите, немање транспорт
до соодветните институции. Институциите имаат проблем со буџетот, со
формирањето екипи со кои би се овозможиле квалитетни и навремени
услуги за старите лица.
Во секојдневна практика во здравствената заштита постои најголем
интерес за помош за терапијата, осознавање на причините за терапијата,
зошто терапијата мора да се земе. Потребно е старите лица и лицата
што им помагаат да се едуцираат за терапијата и да проверуваат дали
се зема соодветно. Исто така, ако се забележи состојба што води кон
прогресија на некоја болест, да се реагира навреме.
Во рамките на здравствен дом, најголема искористеност од стари
лица има на услугите што ги доставува ноќната служба, односно посета
по 20 часот. И покрај тоа што имаат матични лекари, тие бараат итна
помош. Се случува преку ден старото лице да било кај матичниот лекар,
а навечер бара дежурна посета, истакнаа учесниците во интервјуто, што
укажува на потреба од дополнителен развој на социјални и здравствени
услуги за старите лица.
Најчесто учесниците во интервјуто не ги дефинираат до крај
проблеми со кои се соочуваат старите лица при користењето на
услугите од здравствена заштита. Иако во рамките на здравствениот
дом има поставено места, кутии, во кои корисниците на услуги може да
оставаат поплаки, пофалба, забелешка, а досега немало информација
дека нема прист до нив, бидејќи е овозможен пристап, нема доставено
официјални забелешки од страна на старите лица.
Сите лица со кои се правеа интервјуа се согласија дека старите
лица имаат потреба од користење услуги од здравствена заштита во
својот дом. Во некои семејства самите стари лица немаат можност да
посетат лекар ниту, пак, семејството има можност да ги однесе, имаат
најразлични пречки финансиски, физички да дојдат до лекар. Се прават
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посети, но не можеме да крај да бидеме сигурни дека постои добра
информираност за потребите на старите лица.
Услуги за помош и за поддршка во домот на старите лица се
испорачуваат во согласност со програми што се реализирале во
соработка со Министерството за здравство и немало продолжување
на програми што биле реализирани за помагање на лицата со посебни
потреби.
Под надлежност на Министерството за здравство спаѓаат
здравствените домови, кои ги испорачуваат услугите како итна
медицинска помош, патронажна услуга, домашно лекување, мерење
шеќер и прегледи. Во Скопје се многу почесто спроведувани бидејќи,
освен итна и патронажна служба, има и домашна посета. А, во другите
области, има само итна помош, нема домашна и патронажна служба.
Во акцискиот план, освен итна помош, планирано е да има и домашна
посета за потешките случаи, за што е потребен дополнителен кадар
за формирање екипи. Итна помош е друго, а домашно лекување е
редовна домашна посета – инјекција, преглед за неподвижните.
Лицата со кои се правеа интервјуа немаат информации за
активностите на општината во таа насока, освен за активности со
програма „Рурален доктор“ каде што се нуди помош и на постарите
лица што немаат медицинска нега.
Предлозите што ги дадоа здравствените работници што учествуваа
во интервјуто за нови услуги што им се потребни на старите лица
се едукација. Сметаат дека е потребно да се обучат членови од
семејството и од здруженијата на граѓани за услуги за грижа, мерење
притисок и шеќер, за нега да му се помогне на старото лице во однос
на преврска, за нешто основно, за тие работи за кои не треба стручен
кадар. Семејството треба да се поддржи за да може дел од грижата да
ја спроведува само.
Здравствените работници со кои се водеше интервју не учествувале
во стратегиски организирани активности за грижа и за поддршка
на старите лица. Само еден дел од здравствените работници се
запознаени со акцискиот план од стратегијата за згрижување на старите
лица, направен во соработка со Министерството за труд и социјална
политика.
Само во дел од општините имаат акциски план за социјална
заштита, кој вклучува социјална и здравствена заштита за старите
лица. Во овие планови е предвидена координација меѓу општините,
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министерствата и здруженијата. Во акциски планови на општините се
внесени активности за грижа за старите лица. Акцискиот план е уште
како предлог. Се забележува потреба од поголема ангажираност на
општините во поддршка на старите лица. Потребно е да се направи
попис на стари лица што живеат сами. Министерство за труд и за
социјална политика заедно со општината и со здравствениот сектор
треба да направи попис на старите лица што живеат сами, да им
помогне со давање здравствени и социјални услуги и да им овозможи
поддршка во натура (храна, облека и др.). Исто така, НВО, во соработка
со општините, и заедно со Црвениот крст им доставуваат облека и
храна. Се планираат заеднички активности за сите и координативни
тела што ќе функционираат со меѓусебна соработка.
Најчесто само здравствените установи се вклучени во здравствената
заштита и поддршка на старите лица. Семејството може да помогне
многу малку бидејќи здравството е специфична дејност. Старите лица
бараат повеќе внимание од семејството, повеќе разговори. Другите
обврски може да ги спроведуваат професионалци и обучени волонтери.
Потребата од отворање сервиси за помош во домашни услови
за стари лица е приоритет од кој било аспект, за храна, за облека, за
перење, за нега. Се размислуваше за приватни патронажни услуги за
превенција за мерење шеќер, притисок, масажи, давање совети и др.
Министерството за здравство, во соработка со Министерството за
труд и за социјална политика, заедно со Министерството за финансии,
треба да планира финансиски средства за да се организираат нови
услуги за старите лица, да се вработи нов здравствен персонал, да се
формираат нови екипи во тие села во кои нема амбуланти, кои му се
потребни на населението. Постои соработка со други државни установи,
министерства, со здружение за пензионери, сите тие се членови на
комисијата за да се решаваат работите на состаноци. Инаку, со Црвен
крст се соработува, на пример, за кампањата за топол / ладен бран.
Во согласност со Националната стратегија за стари лица треба да
се овозможи сервисите за испорачување здравствени и социјални
услуги за стари лица во домашни услови да станат редовна процедура.
Патронажни сестри одеа и посетуваа повеќе од 20 илјади лица како
дел на акцијата. Се забележува потреба од зголемување на тимовите
за посети на старите лица во нивниот дом.
Се забележува и потреба од поголема мултисекторска соработка
за поддршка на старите лица. Стратегијата што е донесена треба да се
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следи и да има соработка да за да се спроведе, едноставно, повеќе да
се мисли на старите лица. Донесени се многу олеснувања, лекувања,
бесплатен транспорт, но потребно е да се направи уште во доменот на
услугите. Ако старите лица не се способни да зготват сами, да исперат,
да исчистат, треба да се мисли повеќе на нив. Услуга во домот, да ги
приближиме институциите до домот на старите лица што се сами или
се со потешки хронични заболувања.
Имаме соработка со Министерството за здравство како институција
со повисока позиција во Република Македонија, и со Црвен крст, и со
семејствата на постарите лица и со училиштата.
Мислам дека треба да има поддршка и од Министерството за
здравство, да овозможи парични средства или средства од друга
организација, која би можела да финансира во оваа насока, и да се
отворат нови услуги за старите лица, да се вработи нов персонал, да
се формираат нови екипи за да се отворат сервиси во тие села во кои
нема амбуланти, во каков било простор, во училиштата, кои ќе постојат
за потребите на населението, значи да бидат што поблиску.
Во принцип, ако старо лице има ниска пензија, нема доволно
средства да користи такси за да ги направи потребните прегледи.
Неподвижни или помалку подвижни лица треба да се јавуваат во
центрите за социјална заштита и во Црвениот крст. Старите лица се
грижат за себе, одат на матичен лекар веднаш кога ќе земат пензија за
да им ги препише лекарствата.
Старите лица што се подвижни можат да си ги вршат работите, но
има и стари лица што живеат сами и се движат тешко. Но, во многу
зафрлени места поради намалена подвижност старите лица бараат
начин да платат лице што ќе им обезбедува храна и лекови, но на
подолг рок им треба организирана поддршка од страна на државата.
4.2 Интервју со претставници на установи за социјална заштита
Интервјуто е реализирано со претставник на Министерството за
труд и за социјална политика, ПУСЗ „Терзиева - Идила“ - Скопје, ЈУ
Меѓуопштински центар за социјална работа - Охрид, ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа - Скопје, ЈУ Меѓуопштински центар за
социјална работа - Битола, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
- Куманово, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Тетово, ЈУ
Меѓуопштински центар за социјална работа - Велес, ЈУ Меѓуопштински
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центар за социјална работа - Струмица, ЈУ Меѓуопштински центар
за социјална работа - Штип. Интервјуто е реализирано со стручни
работници што работат на подрачјето на социјална заштита на стари
лица, по профил социјални работници и психолози, а некаде е правено
со директорите на центрите за социјална работа и се добиени следниве
податоци:
На прашањето дали постојното законодавство е приспособено на
потребите на старите лица за социјална заштита, дел од стручните лица
сметаат дека постојното законодавство е приспособено кон потребите
на старите лица за социјална заштита бидејќи старите лица можат да
остварат право на пензија во случај на смрт на брачниот другар, право
на постојана парична помош доколку немаат средства за егзистенција,
доколку се болни може да остварат право на помош и нега од друго
лице, а доколку немаат финансии да се сместат сами и доколку нема
кој да се грижи за нив или да го плати нивното сместување, можат да
бидат сместени во установи за социјална заштита на стари лица. Од
друга страна, и физички лица можат да се регистрираат како даватели
на услуги и да им даваат услуги на старите лица, а постојат и правилници
за развивање дневни центри и центри за давање помош во домашни
услови, што значи дадена е законска можност за развивање на овие
форми во практика, додека е потребна нивна реализација.
Дел од лицата со кои е направено интервју се изјаснија дека
законот опфаќа многу права што се наменети за старите лица, но
дека има потреба од надградување на Законот за социјална заштита
во контекст на давање поголеми можности на локалната заедница
во реализирање сет мерки и услуги наменети за старите лица како
нивни граѓани и создавање капацитети за реализација на мерките и
на услугите предвидени во Законот за социјална заштита, на пример
повеќе државни институции за сместување стари лица, подобри
услови во постојните институции, развивање институционални и
вонинституционални форми за социјална заштита на стари лица во
секоја општина.
Дел од учесниците во интервјуто сметаат дека постои
координирана активност меѓу креаторите на политика, давателите
на услуги и самите стари лица бидејќи преку извештаите на центрите,
министерството добива информации од старите лица директно на
терен за нивните потреби, и пред креирање одредена политика се
прави истражување на терен. Другите учесници сметаат дека не постои
координирана активност бидејќи центрите од внатрешноста не се
вклучени во давање мислење. За таа цел сметаат дека е потребно да се
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зголеми соработката преку повеќе состаноци, размена на информации,
придржување кон договореното, зголемување на координираните
активности и волонтирањето за старите лица што имаат потреба за
дневно згрижување и задоволување на нивните потреби.
Учесниците во интервјуто сметаат дека старите лица често се
вклучени во донесување општествени одлуки што се однесуваат на
нив преку претставници на здружението на пензионери, кое најчесто
контактира и комуницира за тие одлуки со Министерството за труд
и за социјална политика, но сметаат дека на тој начин не може да се
слушнат идеите и потребите на секој поединец, па затоа е потребно во
донесувањето општествени одлуки да се вклучат повеќе здруженија
што ги застапуваат правата и интересите на старите лица. Бидејќи
голем дел од старите лица се соочуваат со проблеми, како на пример
деменција, но никој досега не ги вклучил или застапувал интересите и
потребите на овие стари лица.
Вработените во установите за социјална заштита сметаат
дека старите лица не се доволно информирани, но постојано се
информираат за правата од социјална заштита, кои се насочени кон
нив, и дека тоа се прави и преку отворените денови на кои лицата од
подалечните рурални средини, во рамки на меѓуопштинските центри
за социјална работа, се информираат за правата од социјална заштита.
Тие, сепак, сметаат дека многу поинформирани се старите лица од
урбаните средини, за разлика од старите лица во руралните средини.
Исто така, има и случаи кога други сограѓани информираат за социјален
ризик во кој се наоѓа некое старо лице, доколку самото не е во можност
да побара некои услуги или мерки од социјална заштита.
Вработените во центрите за социјална работа истакнаа дека
учествувале во отворените денови што се одржуваат во месните
заедници во нивните општини и дека на тој начин ги информираат
старите лица и сите други граѓани за сите права што им се достапни од
областа на социјалната заштита. Од страна на Министерството за труд
и социјална политика е истакнато дека ЈУ Завод за социјални дејности
изработил брошури со кои ги информира старите лица за правата од
областа на социјалната заштита.
Центрите за социјална работа во чиишто рамки постојат дневни
центри за стари лица истакнаа дека во рамките на своите работни
активности и задачи правеле кампањи за подигнување на јавната
свест за правата на старите лица, преку покана до различни личности
од општествениот живот, кои ги запознавале старите лица со нивните
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права и можности за заштита, одржување квалитетен живот и слично,
но поради недостиг од стручен кадар во установите, во последните
години не можат активно да се занимаваат со овие прашања.
Во зимскиот период центрите за социјална работа спроведувале
кампања за заштита на населението, посебно на старите, исцрпените и
болни лица и на бездомници од студот и го известувале Црвениот крст
за потребата од набавка на намирници и на лекови за овие лица.
Вработените во установите за социјална заштита сметаат дека
старите лица законски имаат еднакво право и пристап до услугите од
областа на социјалната заштита, но во практика и на терен работите
се поинакви во однос на пристапот. Имено, лицата што живеат во
руралните и во ридско-планинските предели имаат многу отежнат
пристап до одредени услуги од социјална заштита, посебно во зимските
периоди, кога немаат можност ни за набавка на намирници за дома.
Покрај просторните ограничувања во пристапот до услугите, постојат и
финансиски ограничувања, поточно не секое старо лице има доволно
висока пензија за да се смести во приватен дом за стари лица каде што
цената на услугата е од 400 до 600 евра.
Во реалноста се прават многу напори на ова поле, постојано се
зголемува капацитетот на јавните установи, се подобруваат условите
за живот во нив, се настојува да се отворат вакви установи во реоните
каде што нема, се планира отворање ваков дом во општина Гази Баба,
со капацитет за 510 корисници, отворени се 12 дневни центри за стари
лица низ Р. Македонија, а, за разлика од 2008 година, кога имаше само
еден, сега има 25 домови за стари лица со лиценца за работа.
Како најчести потреби на старите лица што ги забележуваат
вработените во установите за социјална заштита, се потребата
за социјализација и за друштво, поголема финансиска помош,
дополнителни сместувачки капацитети, помош во секојдневни потреби
како чистење на домот, пазарење, набавка на лекови, плаќање сметки
и слично. Во случаите кога остануваат сами без семејна грижа, имаат
потреба некој да им зготви, испере, да направат преглед на лекар,
мерење шеќер и притисок, соодветна исхрана, транспорт до лекар и на
специјалистички прегледи, посета на културни настани и слично.
Учесниците во интервјуто истакнаа дека овие нивни потреби се
делумно задоволени бидејќи можат да добијат финансиска поддршка
од државата преку користење одредено право од центарот, како
постојана парична помош, паричен надомест за помош и за нега од
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друго лице, додаток за глувост и слепило или поставување старател,
но ако немаат соодветно лице за да им помогне во домот, тогаш тешко
може да ги задоволат овие потреби. Помошта во домот, поточно
задоволувањето на потребите за грижа и за нега на старите лица,
одржување хигиена на домот, набавка на намирници и лекови, најчесто
ја вршат нивните блиски, но ако нема кој да се грижи за нив, тогаш
тие тешко ги задоволуваат дневните егзистенцијални потреби. На тоа
поле треба да се вложува повеќе и да се презема акција за развивање
дневни центри и центри за давање помош во домашни услови, па дури
да се земат предвид и искуствата на некои поблиски земји.
Во центрите за социјална работа старите лица најчесто користат
постојана парична помош, паричен надомест за помош и за нега од
друго лице, додаток за глувост и за слепило, поставување старател
за лица со одземена деловна способност, сместување во установи
за социјална заштита, еднократна парична помош, услуги во дневни
центри за стари лица и во центри за давање помош и за нега на стари
лица.
Учесниците во интервјуто истакнаа дека при користење одредени
права и услуги од центрите за социјална заштита старите лица најчесто
се соочуваат со проблеми како што се оддалеченост на објектот во
кој се дава услугата и недостиг од финансиски средства за да дојдат до
институцијата што дава услуга.
Оддалеченоста на објектот е една од најчестите причини поради која
вработените во установите за социјална заштита сметаат дека старите
лица не можат да ги остварат своите права од социјална заштита.
Имено, се прави напор тие што живеат во оддалечените рурални и
тешко пристапни предели да бидат информирани преку отворените
денови, а во ваквите места се отвораат и подрачни единици на центрите
за социјална работа, кои се посетувани најмалку еднаш недело од
стручни лица за да се зголеми пристапноста до услугите од центрите
за социјална работа. За ваквите оддалечени подрачја дополнителна
тешкотија за пристап до услугите претставува и немањето транспорт.
Многу е чест и проблемот на недоволно финансиски средства за
да се дојде до услугата, денес за старото лице да се здобие со право
на паричен надомест за помош и за нега од друго лице, треба да
направи преглед пред лекарска комисија, што е дополнителен трошок,
а не гарантира дека на крај ќе го оствари правото. Тука се наведоа и
дополнителните финансиски трошоци за превоз на болното и немоќно
лице за да се однесе на преглед пред комисија.
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Многу од старите лица живеат сами и немаат кој да им помогне во
остварување на овие права, немаат кој да го пријави нивниот случај во
центарот, немаат кој да ги придружува до местото каде што можат да
ја остварат услугата.
Немањето доволен број стручен кадар, во услови на зголемен обем
на работа, одлевањето на стручниот кадар со пензионирање и неговото
ненадополнување со нов, соодветно со зголемениот обем на работа, а,
исто така, и вработувањата кадар со средно или основно образование,
кој не може да учествува во давањето на правата и на услугите од
социјална заштита, беа истакнати како проблем поради кој старите
лица не можат да ги остварат своите права од социјална заштита.
Учесниците во интервјуто истакнаа дека за остварувањето одредени
права од социјална заштита, поради долгите процедури, често старите
лица долго чекаат додека да почнат да ги користат правата, а некои
услуги, како што се давањето помош во домашни услови, дневните
центри за стари лица и сместувањето во установи за стари лица за некои
корисници се и тешко достапни бидејќи не се развиени во локалната
заедница. Поради тоа, тие истакнаа дека се наметнува потребата од
поголем развој на социјалните услуги во соработка со локалната
заедница.
Исто така, беше нагласено дека во Р. Македонија услугите од
геријатриски центри воопшто не се достапни, ниту, пак, има образование
за геронтолози и за геријатри.
Меѓу учесниците во интервјуто постои согласност за тоа дека
услугите од социјална заштита за помош во домот на старите лица
се неопходни, поради тоа што имаат потреби за задоволување на
секојдневните потреби како што се набавка на намирници и на лекови,
придружба и транспорт до одредени установи, подготовка на оброци,
одржување хигиена во домот и слично бидејќи, секако, домот е многу
поприродна средина и секое старо лице треба да остане таму сѐ додека
може. Домот дава енергија, дури и лицата сместени во установи, кога
ќе отидат на викенд во домот, се враќаат освежени. Овие услуги се
и многу поевтини, за разлика од сместување во установи, сметаат
вработените во установите за социјална заштита, па многу стари лица
можат и да си ги платат, а тие што не можат ќе прават помал трошок за
државата, за разлика од сместувањето во установа.
Услугата помош во домот е услуга што е засега достапна во Штип
и во Битола, преку физичко лице што е регистрирано како давател на
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услуги за поединец и за семејство, од страна на Министерството за труд
и за социјална политика, а дава услуги на стари и немоќни возрасни
лица токму од набавка на намирници, придружба, контактирање со
одредени установи и слично.
Услугата се дава и во центрите за давање помош во домашни
услови на Црвен крст во општина Центар, Чаир и Гази Баба, каде што
постои трипартитен модел во кој учествуваат Министерството за труд и
социјална политика, општината и Црвениот крст.
Во другите општини и центри, услугата не се дава бидејќи сѐ уште
не е развиена, иако, според учесниците во интервјуто, за неа постојат
законски можности, но треба да се развива повеќе од невладиниот
сектор и од локалната заедница. Од тие установи каде што услугата не се
дава, дел се изјасниле дека поради непостоењето и неинформираноста
за неа нема побарување за нејзино користење, а таму каде што има
побарување и потреба за нејзино користење, не се знае точната бројка
на лицата на кои им е потребна бидејќи тоа е неразвиена услуга и затоа
е потребно да се направи попис на ниво на локалната заедница за
потребата од користење на ваквата услуга.
На прашањето за предлози за нови услуги што им се потребни на
старите лица, учесниците во интервјуто посочија услуги што законски
веќе постојат како институционални и вонинституционални форми
за заштита на стари лица и услуги што се даваат во овие рамки, но
предлозите се повеќе во насока на нивно развивање на терен, односно
во секојдневната практика и вклучување волонтери и невладин сектор
со цел на старите лица да им се овозможи помош во домот од најмалку
еден час, па до осум часа дневно, во зависност од потребата, купување
оброк, лекарства и слично, психолошка поддршка во домашни
услови, подготовка за последната фаза од животот и промените во
неа, медицинска помош, превентивно информирање за правата и за
услугите што можат да ги добијат. Тие истакнаа дека треба да се направи
повеќе околу дружењето, исхраната и хигиената на старите лица, развој
на установите за стари лица во секоја локална заедница, поблиску до
средината од која потекнуваат и живееле и развој на дневни центри за
стари лица.
На прашањето дали учествуваат во стратегиски организирани
активности за грижа и за поддршка на старите лица, повеќето од
учесниците во интервјуто истакнаа дека не учествуваат во стратегиски
организирани активности за грижа и за поддршка на старите лица,
освен доколку не им се побарани од Министерството за труд и за
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социјална политика.
Тие што учествувале се вклучени бидејќи се членови на
координативните тела на стратегијата и во таа насока презеле одредени
активности.
Од стратегиски организираните активности учесниците истакнаа
дека учествувале во едукација на негуватели што работат со стари лица
во домашни услови и во психолошка поддршка во домашни услови.
Вработените од установите за социјална заштита во најголем дел
не знаат дали во акцискиот план на нивната општина е вклучена
социјалната и здравствена заштита на старите лица, или знаат дека
во акцискиот план на нивната општина не е вклучена социјалната и
здравствена заштита на старите лица. Според нив, тоа е резултат на
многу слабата соработка на општините со центрите за социјална работа
и со Министерството за труд и социјална политика.
Само двајца учесници во интервјуто се изјасниле дека во акцискиот
план на нивната општина е вклучена социјалната и здравствена заштита
на старите лица и тоа преку оспособување за грижа за стари лица,
отворање пензионерски домови и клубови за стари лица, отворање
домови за стари лица.
На прашањето кој е најчесто вклучен во заштита и во поддршка
на старите лица во ваша општина, учесниците во интервјуто го
истакнаа семејството, кое, пред сѐ, како основна и примарна клетка
на општеството е најмногу вклучено во заштитата и во поддршката на
старите лица во сите општини во Република Македонија. Тоа најмногу
се грижи и финансиски и со директна грижа и нега дава заштита на
старото лице. Доколку старото лице нема семејство или е далеку,
тоа го прават блиски роднини, но најчесто улогата во тие случаи ја
презема државата преку центрите за социјална работа, и услугите што
тие законски ги даваат. Локалната заедница многу ретко е вклучена
во заштитата и во поддршката на старите лица, според учесниците во
интервјуто.
Вработените во установите за социјална заштита истакнаа дека
е индивидуална во секоја установа, но најчесто се соработува со
домовите за стари лица и со здравствените установи, Црвениот крст.
Постојат многу малку невладини организации што работат на поддршка
и на заштита на старите лица, но доколку ги има, се соработува со нив.
Соработката со приватниот сектор и со училиштата е многу ретка.
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Сите учесници во интервјуто се изјасниле дека има огромна потреба
од развивање сервиси за помош во домашни услови за стари лица, пред
сѐ, поради тоа што старите имаат свој дом, но поради ограничувањата
што ги носи староста не можат сами да си ги задоволат своите потреби,
а, од друга страна, бидејќи сервисите се многу економски поисплатливи
или поевтини и за државата и за старите лица.
Дел од учесниците во интервјуто не се информирани и не знаат дали
„Националната стратегија за стари лица“ овозможува развој на сервиси
за социјални услуги за стари лица, а тие што се информирани сметаат
дека овозможува, но во реалноста се наидува на проблеми што треба да
се разрешат преку акциските планови на стратегијата, а се однесуваат
на изворите на финансирање. За да може да се реализира развојот на
сервисите потребно е предвидување финансиски средства од страна
на државата и на буџетот на локалната заедница за развој на овие
сервиси, потоа развој на јавно-приватно партнерство, вклучување на
невладиниот сектор и развој на волонтерство и, пред сѐ, обележување
на просторот каде што се неопходни овие сервиси. Следува едукација и
подготовка на кадарот што ќе ги дава овие услуги.
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5. ФОКУС ГРУПА
Во рамки на истражувањето реализирана е една фокусна група со
стари лица, кои се директни корисници на социјални и на здравствени
услуги.
Целта на реализираната фокус група е согледување на потребите на
старите лица за развивање вонинституционални форми за социјална
заштита - центри за давање помош во домашни услови.
Учесници: Осум стари лица од Универзитетот „Трета доба“,
пензионери со завршено високо образование и работно искуство во
согласност со завршеното образование. Старите лица се од различни
општини во град Скопје: Центар, Гази Баба, Аеродром, Бутел, Ѓорче
Петров. Едно старо лица е на возраст од 65 до 69 години, три на возраст
од 70 до 74, две на возраст од 75 до 79 години, две на возраст од 80 до
84 години. Според полот, три стари лица се од машки и пет од женски
пол.
Се поставија прашања, се разви групна динамика и се отвори
дискусија за потребите и за формите за заштита на старите лица.
Дискусијата ефективно траеше 45 минути.
На учесниците во фокусната групата им беа поставени следниве
прашања и тоа:
1.Прво прашање: Кои услуги / права ги остваруваат старите лица
во Р. Македонија од здравствена и од социјална заштита, вашето
задоволство и проблеми при нивното остварување?
Учесниците истакнаа дека старите лица се здравствено осигурани
и посебно го истакнаа задоволството од услугата „Мој термин“, со
која се овозможува да не се чека долго за преглед бидејќи претходно,
поради преголемиот метеж од пензионерите, многу долго се чекаше
за преглед. Задоволни се од услугата бидејќи со неа лекарите можат,
навистина, да им посветат внимание на пациентите. Оваа услуга е
посебно значајна за старите лица што доаѓаат на преглед во Скопје
од внатрешноста. Ова го истакнаа стари лица што одат на лекар кај
специјалист двапати годишно.
Старите лица што имаат потреба од редовни месечни контроли
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не се задоволни од услугата „Мој термин“, бидејќи не можат редовно
да најдат термин. Укинувањето на приоритетните упати, поточно
нивното ограничување, беше неминовно поради преоптовареноста
на лекарите, но тоа уште повеќе им го отежнува пристапот на старите
лица до остварувањето на потребните специјалистички прегледи.
Потребата од обновување на терапијата препишана од специјалист
кај хронично болните уште повеќе го оптоварува системот „Мој
термин“. Старите лица иако се чувствуваат добро со препишаната
терапија, мора да закажат „Мој термин“ кај специјалист за да им ја
обнови терапијата, што сметаат дека е непотребно оптоварување.
Старите лица се соочуваат и со проблем при набавката на лекови
по 15 во месецот. По овој датум лековите можат да се најдат со
пари, но многу тешко преку ФЗО. Многу често за време на болничко
лекување сами набавуваат лекови и други потребни здравствени
материјали, за кои потоа можат да извршат поврат на средства од
ФЗО, но процедурата и документите што треба да ги обезбедат во
таа постапка се многу долги и повлекуваат многу дополнителни
трошоци.
Задоволството од користењето одредени права и услуги зависи
од средината во која старите лица живеат, од нивното образование,
од нивното друштво и опкружување.
Заклучок: Услугата „Мој термин“ во здравството во моментов
претставува најзначајна услуга за старите лица, од една страна,
прифатена од старите лица поради можноста за брзо завршување
на прегледот кај специјалист без чекање, но, од друга страна,
критикувана бидејќи старите лица што имаат потреба да одат секој
месец кај специјалист немаат можност да закажат термин и мора да
користат приоритетни упати, кои во последно време се, исто така,
ограничени и не можат да се извадат. Со тоа тие често имаат тешкотии
во остварувањето на правото на специјалистички преглед. Старите
лица не се информирани дека специјалистот кај кого остваруваат
услуга „Мој термин“ може веднаш да им закаже нов термин во
следниот месец.
Здравствените картички не ја остварија својата функција да ги
даваат сите потребни информации за лекувањето на пациентите и за
терапијата што им е препишана.
Недостигот од лекови на позитивна листа по 15 во месец
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уште повеќе ги зголемува тисканиците кај матичните лекари за
препишување соодветна терапија, но и во аптеките, во т.н. трка по
лекови.
Учесниците не зборуваат за правата и за услугите од социјална
заштита, во целата дискусија ги истакнаа само проблемите и
потребите од здравствена заштита. Старите лица не се доволно
информирани за сите права и услуги од социјална и здравствена
заштита што можат да ги користат.
Предлог: Услугата „Мој термин“ да продолжи, но да се зголеми
бројот на специјалисти, а со тоа и на термини. Тоа ќе ја направи
услугата достапна и соодветна. За потребите на итните случаи да
се врати можноста за користење приоритетни упати. За лицата што
имаат потреба од редовни месечни контроли, специјалистот кај кој
одат веднаш да им закажува нов термин.
Да се стават во функција здравствените картички и да се укине
задолжителното обновување на терапијата од специјалист на шест
месеци, процената за потребата од промена на терапија ја вршат
матичните лекари и пациентите да се препраќаат на „Мој термин“
кај специјалист за промена и за приспособување на терапија само по
утврдена потреба од матичните лекари.
Да се овозможи достапност на лекови на позитивна листа во текот
на целиот месец и да се намалат процедурите за поврат на средства
од ФЗО. При болничко лекување, болниците да ја набавуваат целата
потребна терапија за пациентите.
Да се зголеми информираноста на старите лица за правата и за
услугите што можат да ги остваруваат.
Да се направи попис на население, да се избројат старите лица,
но, пред сѐ, да се почне од месните заедници, потоа општината, па
потоа на ниво на држава. Да се согледуваат проблемите и потребите
на старите лица на локално ниво, па потоа на ниво на држава и
правата да се приспособуваат според нивните потреби.
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2.Второ прашање: Дали старите лица се прифатени или
отфрлени од општеството, дали учествувате во донесување
одлуки и креирање политика што се однесува на старите лица,
на пример во креирање стратегиски документи и закони во
однос на права и на услуги насочени кон старите лица?
Старите лица, учесници во фокусната група изразија загриженост во
однос на општествено-политичките збиднувања во земјата и страв
од какво било експонирање за остварување одредени промени во
правата и во услугите насочени кон нив, поради можни последици
врз нив и нивните семејства, а ова посебно се однесува на жителите
на помали средини.
Тие сметаат дека е потребно да се направат законски измени во
однос на пензиите бидејќи се загрижени дека со овој систем нема
да има пензии за младите, а, според нивните очекувања, наскоро се
можни и намалувања на пензиите за најмалку 30 проценти поради
недостиг од финансиски средства.
Старите лица не се чувствуваат прифатено во автобусите на градскиот
превоз во деновите кога имаат право на користење бесплатен јавен
превоз.
Заклучок: Старите лица се подготвени да учествуваат во промени
на закони и во приспособување на правата и на услугите наменети
за нив, но не се чувствуваат доволно сигурни за да го направат тоа.
Предлог: Департизација на општеството, луѓето да се вреднуваат
според тоа колку можат да направат и колку знаат за и тие да се
чувствуваат сигурни и да можат да се вклучат во донесување одуки
што се однесуваат на нив.

3.Трето прашање: Предлози за подобрување на квалитетот на
живот на старите лица и развивање услуги и форми на заштита
што се соодветни на нивните потреби?
Старите лица истакнаа дека домовите за стари лица се премногу скапи
за нивните приходи, дека приватни домови во Скопје има многу, но
дека нивната цена е од минимум 20.000 денари, па достигнува и до
36.000 денари. Тие, исто така, истакнаа дека домовите се неопходни
во одредени периоди во животот, посебно кога остануваат сами и

98

изолирани, но, исто така, истакнаа дека сѐ додека можат сами да се
грижат за себе, условите за живот во нивниот дом се незаменливи
бидејќи и ним им е најубаво меѓу најблиските. Во таа фаза од животот
кога веќе не можат сами, домовите им овозможуваат да останат
социјализирани и да се наоѓаат меѓу своите врсници.
Старите лица се свесни дека имаат поинакви интереси од своите
деца и дека е потребно да си имаат свои обврски што ќе им го
исполнуваат слободното време.
Пензионерските домови претставуваа многу поевтина варијанта
за старите лица, но тие не беа доволно информирани дека во
пензионерските домови, во суштина, се добива само изнајмување
на простор за живеење и дека тие се различни од домовите за стари
лица во кои се дава целосна социјална и здравствена грижа и заштита
за старите лица.
Старите лица изразија задоволство и од користењето на услугите во
дневниот центар за стари лица отворен во „Даре Џамбаз“ бидејќи
таму се чувствуваат исполнето со различни организирани активности
на нивното време. Во рамките на активностите на овој дневен
центар учествуваат во вежби за зацврстување физички и психички,
имаат часови по џи конг, учат јазик, имаат работилници, посетуваат
установи за стари лица и се запознаваат со условите во нив и слично.
Старите лица споделија искуства и на други земји во кои студентите
вршат одредени работи за старите лица како задолжителни обврски
од студирањето. Тие им закажуваат на старите лица термини за на
лекар, им купуваат намирници за во домот, ги носат во театар, во
кино, на лекар, ги посетува медицинска сестра што им мери шеќер
и притисок во крвта и слично. Тие истакнаа дека за овие теми многу
често се дискутира на Универзитетот „Трета доба“ и дека многу нивни
членови се згрижени со приватни договори од лица што им ги даваат
токму овие услуги, но дека доколку постојат центри за давање помош
во домашни услови, овие услуги ќе бидат многу поорганизирани и
со лица што ќе бидат едуцирани да им даваат помош и поддршка
на старите лица. Истакнаа дека во однос на користењето услуги од
дневни центри проблем може да биде само плаќањето, но дека
тоа, сигурно, е поевтино отколку старите лица да бидат сместени во
домови за стари лица.
Заклучок: На старите лица без доволно приходи им се потребни
дополнителни средства за да можат да ги остварат своите права за
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сместување во дом за стари лица.
Интересот за дневни центри и за центри за давање помош во
домашни услови е сѐ поголем.
Старите лица не се доволно информирани за формите на заштита
наменети за нив.
Старите лица се свесни дека со услугите на центрите за давање
помош во домашни услови тие подолго ќе можат да останат во својот
дом, место да одат во домови за стари лица и дека користењето на
услугите што им се потребни ќе биде организирано, со што, од една
страна, се намалува можноста за нивна злоупотреба, а, од друга
страна, трошоците за овие услуги им се многу пониски.
Предлог: Да има што поголем број домови и да бидат достапни за
секој пензионер.
Да се развиваат што повеќе форми и услуги од социјална и од
здравствена заштита на стари лица во средината во која живеат
(дневни центри и центри за давање помош во домашни услови) како
лесно достапен ресурс за задоволување на нивните секојдневни
потреби.
Да се зголеми информираноста на старите лица за формите на
заштита што се наменети за стари лица.
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6. УТВРДУВАЊЕ ЦЕНА НА УСЛУГИ
Утврдување цена на услугата во услови на неразвиеност на центрите
за давање помош во домашни услови претставува многу комплексна
задача. Затоа при правењето на оваа анализа се земени предвид
претходни пилот-проекти што ги развивале услугите на центрите за
давање помош во домашни услови, резултатите добиени од групата
во фокус и од теренското истражување на старите лица направено
од „Брима галуп“ во рамките на овој проект, како и Правилникот за
нормативите и за стандардите за простор, опрема, стручни кадри и за
средства потребни за основање и за почнување со работа на установа
за социјална заштита – центар за давање помош во домашни услови
(„Службен весник на РМ“, бр. 113/14).
Правилникот претставува документ што ги утврдува минималните
стандардите во однос на простор, опрема, стручни кадри и средства
потребни за основање и за почнување со работа, кои треба да ги
исполни одреден субјект за да може од Министерството за труд и за
социјална политика да добие дозвола за давање услуги од центар за
давање помош во домашни услови. Токму при утврдувањето на цената
на услугата во центрите за давање помош во домашни услови, во услови
кога искуствата со оваа форма на заштита се многу мали, сметаме дека
е најсоодветно да се појде од трошоците што се потребни за еден
стручен тим, поточно бројот и видот на стручни кадри, кои треба да им
овозможат на корисниците користење на услугите од центар за давање
помош во домашни услови.
Правилникот дефинира дека со оваа услуга може да бидат опфатени
изнемоштени стари лица, лица со умерена, тешка и со длабока
спреченост и други возрасни лица, со што остава можност услугата да
ја користат сите возрасни лица на кои им се заканува социјален ризик
поради неспособноста за самостојно извршување и задоволување
на секојдневните потреби. Правилникот определува дека центарот
за давање помош во домашни услови може да дава услуги во вид на
исхрана, набавка, готвење, лична хигиена, хигиена во домот, одржување
постелнина и облека, облекување, давање стручна, советодавна и
психо–социјална поддршка на старите лица од страна на стручен тим
(социјален работник, правник, лекар).
Во делот стручни кадри Правилникот определува дека за давање

101

услуги до 50 корисници, центарот треба да има вработено најмалку еден
социјален работник, кој може да ги врши и работите на координатор на
центарот. За секои наредни 50 корисници, дополнително се обезбедува
уште по едно стручно лице (социјален работник, психолог).
Центарот за давање помош во домашни услови мора да има
вработено најмалку едно лице геронто-домаќинка, кое може да работи
со најмногу до пет корисници во текот на еден ден.
За одржување на хигиената на просториите на центарот, правилникот
предвидува вработување на минимум едно лице.
Доколку центарот обезбедува услуга на подготовка и на доставување
приготвена храна треба да има најмалку - еден готвач (ВКВ/ССС); - едно
лице помошен персонал во кујна, и – возач и доколку обезбедува услуга
за перење и за пеглање облека треба да има едно вработено лице за
перење и за пеглање.
Ова се минимум стандардите во однос на неопходен стручен кадар
што треба да го има центарот за давање помош во домашни услови за
да почне со работа.
При определување на цената на услугата појдовме од фактот дека
социјалниот работник има клучна носечка улога во организација на
психосоцијалната поддршка и фактот дека тој е задолжителен стручен
кадар што мора да биде вработен во еден центар за давање помош во
домашни услови.
Правникот е лице што е потребно за давање стручна правна помош
на старите лица, поради честите ризици на злоупотреба на кои се
изложени, но сметаме дека може да биде ангажиран и од невладини
организации што даваат бесплатна правна помош, да се користат
правниците од центрите за социјална работа доколку се потребни
правни совети од областа на социјалната заштита или да се ангажираат
правници по потреба.
Во однос на лекарите, нивната ангажираност во центрите за давање
помош во домашни услови сметаме дека треба да се реализира по
потреба бидејќи, во согласност со системот на здравствена заштита,
секое осигурено лице има свој матичен лекар, кој препишува
задолжителна терапија кај хронично болните корисници и, по потреба,
го упатува корисникот на задолжителни специјалистички прегледи. Во
случаи кога е неопходен итен преглед во домот на корисникот, може да
се ангажира лекар или да се повика неговиот матичен лекар. Лекарите
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може да се ангажираат и преку невладини организации и хуманитарно
да ги информираат корисниците за одредени болести, здрав начин на
исхрана, одржување во староста и слично.
Во определувањето на цената на услугата ќе ги земеме и услугите
на медицинските сестри бидејќи сметаме дека се неопходни во
стручниот тим на центрите за давање помош во домашни услови,
пред сѐ од причина што многу стари лица се соочуваат со потребата
од примање ампуларна терапија и инфузии, преврски препишани од
лекар, но имаат проблем како да ги примаат секојдневно во својот
дом. Поради тоа се принудени секојдневно, во тешка здравствена
состојба, да одат до најблиските здравствени установи. Исто така,
редовното мерење притисок, шеќер во крв, помош во навремено и
правилно земање лекарства, придружување при посета на здравствена
установа, препишување месечна терапија кај матичен лекар, набавка
на лекарства, посета и разговор со медицинско лице, влијае многу
позитивно во психо-социјалната поддршка на старите лица.
Во однос на геронто–домаќинките, кои се задолжени за давање
повеќе услуги во домот на корисникот од помош во одржување лична
хигиена, помош во облекување, промена на постелнина, одржување
хигиена на облеката, набавка на намирници, плаќање тековни трошоци
и слично, сметаме дека е најдобро една геронто-домаќинка да работи
со максимум три корисника во моментот, но при утврдување цена на
услугата ќе се држиме до стандардите што определуваат дека една
геронто-домаќинка може да работи со максимум пет корисници во ист
момент. При тоа ова значи дека една геронто-домаќинка може во текот
на една недела да работи од шест до осум часа со еден корисник.
Одржувањето на хигиената на облеката сметаме дека е неопходна
услуга, но со современиот начин на живот речиси не постои семејство
што нема апарати за одржување на хигиената на облеката, па затоа
сметаме дека геронто-домаќинката може да ја дава оваа услуга во
домот на корисникот користејќи ги неговите апарати, а за поединци
што немаат вакви апарати, услугата треба дополнително да се пресмета
во цената.
Секако, цената на услугата што ја предлагаме е минимум и за секоја
дополнителна или поопширна услуга цената на чинење се зголемува.
При тоа во утврдување на цената на услугата не се земени трошоците
што ги има субјектот во однос на опремување на просторот и на
обезбедување соодветни услови за почнување со работа.
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 Утврдување на цена на услуги во Центар за давање помош
во домашни услови
Поаѓајќи од постојните нормативи и стандарди за центар за
давање помош во домашни услови и минимум стручен кадар за 50
корисници, притоа имајќи предвид дека правникот и лекарот може
да бидат ангажирани по потреба и во одредени случаи (за кои веќе
претходно се изјаснивме): минималната цена на услугата за еден месец
ја утврдивме на следниов начин:
Позиција/трошок
Социјален работник 1
Геронто-домаќинки 10
Медицинска сестра 1
Хигиеничар 1
Месечни трошоци
Вкупно

Нето-плата
20.000
15.000х10=150.000
18.000
12.000

Бруто-плата
29.321
21.711х10=21.7110
26.277
17.145
30.000
319.853

ВКУПНО 319.853 денари / 50 корисници = 6.397 денари

Забелешка: Доколку субјектот обезбедува топол оброк за корисниците
на цената на услугата што е претходно наведена треба да се додадат и
следниве трошоци:

Позиција/трошок
Готвач 1
Помошник во кујна 1
Возач со половина
работно време 1
Топол оброк за 22 дена
Дистрибуција на храна
Вкупно

Нето-плата
16.000
14.000
9.590

Бруто-плата
23.233
20.189
16.134
66.000
22.000
147.556

ВКУПНО 147.556 + 319.853 денари / 50 корисници = 9.348 денари
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Заклучок: Имајќи ги предвид цените на услугите за сместување
во домови за стари лица каде што минимумот во приватните домови
изнесува 20.000, а државните што се со пониска цена имаат ограничен
капацитет и територијално покриваат само делови од западна
Македонија, од една страна, и ниските цени на услуги на центрите за
давање помош во домашни услови, се препорачува развивање на овие
форми за заштита. Центрите за давање помош во домашни услови се
многу поекономични од една страна и овозможуваат старото лице
да остане што подолго во сопствениот дом, или неговата природна
средина, сѐ додека во нејзини рамки може да има обезбедени минимум
човечки услови за достоинствен живот.
Во случаи кога старите лица немаат доволно средства за да ја плаќаат
оваа услуга, се препорачува Министерството за труд и за социјална
политика да ги надоместува трошоците за ваквите корисници бидејќи
многу корисници што се корисници на туѓа нега, во суштина, немаат кој
да се грижи за нив, дури и кога имаат средства да го платат. Затоа живеат
неквалитетен живот под човечките стандарди. Улогата на центрите за
давање помош во домашни услови е токму да го подобрат квалитетот
на живот на старите лица и да го направат достоинствен животот на
старите лица во нивната природна средина.
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7. ЗАКЛУЧОЦИ
 Податоци за мрежата на медицинските единици во село и
бројот и структурата на ангажираните кадри покажуваат дека
здравствената заштита и здравствените услуги на старите лица
во село во Република Македонија е помала во споредба со
градското подрачје.
 Податоци од истражувањето покажуваат дека има значајни
разлики меѓу регионите во поглед на достапноста на
здравствените услуги, оддалеченоста од лекарот, посебно
болниците.
 Самата достапност на здравствените установи зависи и од
физичката состојба на старото лице, односно начинот како
стигнува до здравствените институции.
 Причините за неодење на лекар се најчесто поради немање
финансиски средства, долгото чекање термини за преглед,
посебно на преглед кај специјалист.
 Се забележува потребата од дополнителна здравствена и
социјална заштита и треба да се најдат начини за нивно
воспоставување. Истражувањето покажува дека во периодот
од 65 до 74 години брачните другари најчесто се грижат еден
за друг, но, понатаму, ова останува на децата, веројатно поради
смрт или болест на едниот брачен другар.
 Неможноста да се оди до здравствената установа, односно
немањето придружба во најголема мера се јавува кај
испитаниците повозрасни од 75 години. Ова повторно укажува
на потребата од дополнителни сервиси за овие граѓани во
насока на подобрување на нивните секојдневни потреби.
 Дека на старите лица им се потребни дополнителни услуги
во домот покажува и фактот дека дури една петтина од
земјоделците не можат да посетат лекар без придружба.
 Старите лица имаат повеќе предлози за подобрување на
својата здравствена заштита и тоа: здравствената поддршка да
се остварува во домот на старите лица, да им се мери крвен
притисок и шеќер во крвта, да им се даваат совети за правилно
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користење лекови, да има редовна посета на сестра за давање
инјекции, но дел од испитаниците истакнаа и потреба од
отворање центар за дневна грижа за старите лица во кој би
можеле да се вклучат старите лица.
 Правата и услугите од социјална заштита за стари лица се
помалку достапни во руралните средини, за разлика од
урбаните средини, пред сѐ поради оддалеченоста на објектот
во кој се нудат и финансиските средства што им се потребни на
старите лица за да стигнат до услугата.
 Како што се зголемува возраста кај старите лица, така
расте потребата од помош во домот и при извршување на
секојдневните активности. Лицата повозрасни од 65 години
се посамостојни во извршување на секојдневните активности,
за разлика од старите лица повозрасни од 80 години, каде што
зависноста од помош е многу поголема.
 Најчесто ограничување на старите лица во извршување на
секојдневните активности претставува движењето, кое ги
ограничува во движењето во домот и надвор од него.
 И образованието на старите лица има влијание врз потребата од
помош во домот. Лицата со завршено до основно образование,
кои поради степенот на завршено образование, веројатно,
биле изложени на почести физички работи, имаат поголеми
ограничувања и зависност од помош во извршувањето на
секојдневните активности, за разлика од старите лица со
завршено високо образование.
 Помошта во извршување на секојдневните активности старите
лица најчесто ја добиваат од најблиското семејство, сопруг /
сопруга и децата.
 Помошта во извршување на секојдневните активности се
забележува кај лицата од сите националности вклучени во
истражувањето.
 Постојат разлики во регионите во однос на информираноста
за правата и за услугите од социјална заштита, но и разлики
во однос на правата и на услугите што реално се користат од
центрите за социјална работа.
 Старите лица се недоволно информирани и ги препознаваат
ресурсите / институциите и организациите што им даваат услуги
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од социјална заштита.
 Старите лица покажаа интерес за користење на сите услуги што
ги нуди центар за давање помош во домашни услови: услуги
од физиотерапевт, грижа за време на болест, придружување
при посета на лекар специјалист, болници и друго, помош во
навремено и правилно земање лекови, здравствена заштита од
лекар и од медицинска сестра, одржување хигиена на станбени
простории, помош во одржување на хигиена на облеката,
дистрибуирање готова храна во домот, набавка на лекови и
набавка на намирници и слично. Овие услуги се потребни и во
рурални и во градски средини, но многу повеќе во руралните и
во оддалечените средини, со ограничени ресурси.
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8. ПРЕПОРАКИ
 За спроведување здравствена и социјална заштита на старите
лица потребно е да постои поголема координирана активност
меѓу креаторите на политиката за стари лица, давателите на
услуги за стари лица и самите стари лица за унапредување на
квалитетот на животот на старите лица.
 Потребно е зголемување на информираноста на старите лица
и на нивните семејства за правата и за услугите од социјална
заштита и зголемување на пристапот до услугите.
 Потребно е подигнување на јавната свест за отворање дневни
центри и центри за давање помош во домашни услови, како и
зголемување на здруженијата на граѓани на кои целна група ќе
им биде заштитата на старите лица.
 Развој на волонтеризмот и меѓугенерациската солидарност во
заштитата на старите лица.
 Потребно е отворање и развој на вонинституционални фирми
на заштита на старите лица: дневни центри за стари лица
и сервиси за социјална и здравствени услуги на стари лица
(центри за давање помош во домашни услови). Сервисите
за социјални и за здравствени услуги (центрите за помош во
домашни услови) неопходно е да се развиваат и во градските
средини, но посебно во руралните и во оддалечените средини
со ограничени ресурси.
 Услугите во центрите за помош во домашни услови треба да ги
задоволуваат потребите на старите лица од различна возраст и
да им овозможат што подолго да останат во својата природна
средина.
 Во згрижување хронично болни во постара возраст треба да се
применува домашно лекување.
 Треба да се обрне внимание на фактот дека 8,7 проценти од
испитаниците повозрасни од 85 години, за разлика од 0,8
проценти на тие меѓу 65 и 69 години, се врзани за постела.
Потребно е да се размислува во правец на практични совети и
помош како на лицето, така и на семејството во подобрување
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на личниот квалитет на живеење преку задоволување на
физичките, практичните, емоционалните и на духовните
потреби поврзани со таа долготрајна болест.
 Неопходно е одвојување финансиски средства од буџетот на
државата, но и од буџетот на локалната самоуправа, како и
развој на приватно–јавно партнерство за развој на центри за
давање помош во домашни услови.
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