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АГЕНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ И АКРЕДИТАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 
УСТАНОВИ

Врз основа на член 242 став (3) од Законот за здравствена заштита („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14 и 132/14),  
Директорот на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи од 
секундарно и терциерно ниво, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА СТАНДАРДИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 
УСТАНОВИ ОД СЕКУНДАРНО И ТЕРЦИЕРНО НИВО

Член 1
Со овој Правилник се утврдуваат Стандардите за акредитација на здравствените 

установи од секундарно и терциерно ниво. 

Член 2
Стандардите за акредитација претставуваат посакувано ниво на квалитет кој може да 

се постигне, наспроти кој се мери актуелното ниво на учинокот.
Секој стандард содржи повеќе критериумикои претставуваат јасни чекори или 

активности кои е потребно да се превземат за да се исполни конкретниот стандард. 

Член 3
Стандардите за акредитација претставуваат документ кој е донесен следејќи ги 

принципите на International Society for Quality of Care (ISQua). Консултирани се 
професионалните здруженија, директорите на сите здравствени установи од секундарно и 
терциерно ниво, и дефинитивната верзија е усвоена со консенсус од страна на 
мултипрофесионална работна група за развој на стандардите, со претставници од 
Агенцијата, Министерството за здравство, Фондот за здравствено осигурување, 
Државниот санитарен и здравствен инспекторат, претставник на Здружение на пациентите 
и координатори за квалитет од пет болници. 

Член 4
Содржината на стандардите за акредитација е поделена на шест поглавја, и тоа:
а) управување и раководење
б) Човечки ресурси
в) Управување со информации
г) Управување со ризик (безбедност на пациентите)
д) Лекување на пациентите
ѓ) Специфични клинички услуги.

Член 5
Примената на стандардите за акредитација во рамките на здравствените установи од 

секундарно и терциерно ниво има за цел:
- унапредување на квалитетот на здравствената заштита;
- фокус на пациентот;
- подобрување на организацискиот аспект на работењето на здравствената установа и
- зголемување на безбедноста на пациентите и вработените.
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Член 6
Стандардите за акредитација се имплементираат од страна на здравствените установи 

на секундарно и терциерно нивосо цел стекнување акредитација, согласно закон.

Член 7
Стандардите за акредитација од страна на здравствените установи на секундарно и 

терциерно ниво се дадени во Прилог, и се составен дел на овој правилник.

Член 8
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Владата 
на Република Македонија. 

Бр. 08-125/2
16 февруари 2015 година Директор на Агенцијата,

Скопје д-р Елизабета Зисовска, с.р.
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СТАНДАРДИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА
Верзија 1.0
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Агенција за квалитет и акредитација
                                                                                                на здравствените установи, 
                                                                                              д-р Елизабета Зисовска, с.р.


