
Проектот е финансиран
од Европската Унија

КЛУЧНИ НАОДИ ОД ИЗВЕШТАЈОТ ВО СЕНКА ЗА СЕКТОРСКАТА
РАБОТНА ГРУПА ЗА ЗДРАВСТВО

РЕЛЕВАНТНИ СЕКТОРСКИ ПОЛИТКИ

Министерството за здравство работи на здравствената
стратегија за периодот 2020-2030 година. Според
информациите од Министерство за здравство, за изработка
на оваа стратегија, која треба да биде клучен стратешки
документ за здравството во наредните 10 години, биле
пренасочени средства од ИПА 2. Најавите од Министерство
за здравство се дека нацрт-верзијата од Стратегијата ќе биде
завршена во текот на 2021 година, по што ќе биде
дополнително разгледувана и комплетирана на СРГ за
здравство.

Формирана во: 2020 година

Број на членови: 62 члена, институции x 39, граѓанските организации x 8 и донаторската
заедница x 15

Број на одржани седници во 2020: три состаноци, 28.2.2020, 29.6.2020 и 30.11.2020

Претседавач на СРГ:  министерот за здравство на РСМ

СРГ ЗА ЗДРАВСТВО

Копретседавач на СРГ:  заменик-министерот за здравство на РСМ
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Институции (63%)

Донаторска заедница (24%)

Граѓански организации (13%)



СРГ функционира според општиот Деловник
за работа за СРГ, развиен од СЕП за сите СРГ.

Во анексот на Деловникот е поставена целосната
листа на членови и нивните контакти.

Сите материјали што се дискутираат на
состаноците редовно се испраќаат до сите
членови на СРГ пред состаноците.

СРГ за здравство е единствената СРГ
што го испочитува деловничкиот број на
предвидени состаноци, односно организира
три во текот на 2020 година, додека во
Деловникот е наводно дека ќе се организираат
минимум два состанока годишно.

КАПАЦИТЕТИ НА ГО

Улогата на претставниците на ГО во СРГ е
повеќе формална отколку што даваат
суштински придонес во нејзината работа.

ЕФЕКТИ ОД РАБОТАТА НА СРГ

На состаноците на СРГ, покрај акциските
фишеа и стратешките одговори за ИПА 3
програмирањето, биле дискутирани и
политиките за Секундарното и терцијалното
ниво на здравството.

Во текот на 2020 година не се организирани
оперативни состаноци.

Зголемување на динамиката на пленарните и оперативните состаноци со цел да може да се подготвуваат
стратешки и плански документи, како и да се следат постигнатите резултати од веќе постојните стратегии и
планови.

Измена на Деловникот за работа, преку кој ќе се дефинира моделот за избор на претставниците на
граѓанските организации и ќе се дефинира нивната улога и мандат.

Претставниците на ГО да бидат вклучени во сите фази на креирањето на документите што ги генерира СРГ.

ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПРОМЕНИ:

На веб-страницата на Министерството за
здравство не се објавуваат клучните документи
од работата на СРГ и записниците од
состаноците.

ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СРГ

Покрај забелешките на ГО во однос на
формалноста на СРГ, посочуваат дека за нив
е од огромно значење да бидат вклучени во
ова тело, со оглед на потенцијалите што ги
поседува самата СРГ.

ГО посочуваат дека е потреба позасилена
динамика на состаноците на СРГ, како и
зголемена комуникација помеѓу членовите на
СРГ надвор од самите состаноци за целосно
исполнување на секторскиот пристап.

Во текот на 2021 година предвидено е на
состаноците на СРГ да биде презентирана и
дискутирана Стратегијата за здравство 2020-
2030 година.

Креирање Годишен план за работата на СРГ во првиот квартал од годината.

Министерството за здравство да ги објави на својата интернет-страница сите потребни документи поврзани
со работата на СРГ.

ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО

Изборот на ГО што ќе бидат дел од СРГ го
направило МЗ, водејќи се според соработката
што ја имале со тие организации во
изминатите години.

Во СРГ членуваат 8 граѓански организации
со статус на набљудувачи.

На состаноците се остава доволно простор
за претставниците на ГО да можат да се
вклучат со свои мислења и препораки.

Сепак, ГО посочуваат дека не добиваат
повратни информации колку од нивните
предлози се прифаќаат и вклучуваат во
стратешките документи и политики.

Оваа визуелизација е изработена со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржината на визуелизацијата е единствена одговорност
на Фондацијата Отворено општество - Македонија, Центар за европски стратегии – Евротинк, Реактор - Истражување во акција и Центар за
граѓански комуникации и не нужно ги одразува ставовите на Европската Унија.


