Причина за развој на стратегија за имплементација на семејната медицина во
Македонија беше одлуката на Владата на Република Македонија да воведе до 2020
година специјализирани семејни лекари како водечки членови на тимовите („тим
лидери“) кои обезбедуваат здравствени услуги на ниво на примарна здравствена
заштита (ПЗЗ). Во моментов, во ПЗЗ работат различни профили на лекари (општи
лекари, специјалисти по општа медицина, педијатри, специјалисти по школска
медицина, специјалисти по медицина на трудот и гинеколози), чиишто квалификации
се исто така различни, што може да претставува пречка за сеопфатна и холистичка
здравствена заштита на населението. Парадигмата на семејната медицина нуди
ефективна, ефикасна и финансиски одржлива примарна здравствена заштита.
Одлуката на Владата да воведе високообучени специјалисти по семејна медицина во
ПЗЗ е во согласност со глобалната политика за постигнување на стандарди за
квалитет, кои на целото население би му понудиле добра, подеднаква и квалитетна
здравствена заштита, а тоа на Република Македонија ќе ù овозможи интегрирање во
Европската унија. Според овие стандарди, сите доктори по медицина треба да имаат
поминато соодветна постдипломска обука пред да можат да ординираат самостојно.
Во оваа насока треба да се разгледаат неколку круцијални елементи:
- специјализацијата по семејна медицина;
- доедукација, т.е. дополнителна обука за лекарите кои работат во ПЗЗ кон
постигнување на ниво на специјалисти по семејна медицина.
За таа цел се Министерството за здравство со средства на Светска Банка преку
Проектна единица за координација, во соработка со Медицински Факултет Скопје,
Лекарска комора на Македонија, Здружение на лекари по општа медицина и Фондот за
здравствено осигурување, превземаа низа активности за да се создадат услови за
имплементација на стратегијата.
 Програмите за специјализација и доедукација по Семејна медицина се усвоени
на наставно-научен совет на Медицински факултет, Универзитет “Св. Кирил и
Методиј”, Скопје во 2009 година.
 Оформена е клучна група на ментори од луѓе кои во претходниот проект на
Светска Банка поминаа интензивна обука со консултанти од Англија. Во период
од 2008-2010 година се оформи обучен кадар на едукатори во амбуланти.
 Од страна на Министерство за здравство на Медицински Факултет Скопје се
предаде Едукативен Центар за семејна медицина опремент со средства на
Светска Банка преку Проектна единица за координација.
 Се формира Центар за семејна медицина како организациона единица на
Медицински Факултет за изведување, организирање, поттикнување на
научноистражувачка, високообразовна и високо стручна-здравствена дејност од
областа на семејната медицина.
 Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Катедрата по семејна медицина,
Медицински факултет Љубљана, Словенија и Центарот за семејна медицина
Медицински Факултет Скопје со кој во наредниот период ќе се обезбеди
активна подршка на работата на Центарот за семејна медицина за
оформување на Катедра по семејна медицина со стручњаци од специјалноста.
 На наставно научен совет на Медицински Факултет, Универзитет “Св. Кирил и
Методиј”, Скопје во 2010 година Усвоен елаборат за Формирање на Катедра по
семејна медицина.
Со овие активности се создадоа услови за спроведување на стратегијата за
имплементација на семејна медицина во Македонија до 2020 година.

