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AПСТРАКТ 

 
Трудот обработува тема која е од големо значење за развојот на туризмот во Република 

Северна Македонија. Главната цел е разбирањето на здравствениот туризам како еден 

од селективните облици на туризам со неговите подвидови, ресурсите со кои располага 

Република Северна Македонија за развој на овој вид на туризам, можностите за нивно 

прилагодување и искористување,а сето тоа во насока на збогатување на понудата и 

зголемување на конкурентност на регионалниот туристички пазар. 

Најновите трендови во светски рамки се насочени кон развојот на овој вид туризам 

поради се поголемата побарувачка од вакви патувања наметната од промените во 

квалитетот на живот во денешното општество. 

Постојат повеќе дефиниции за здравствениот туризам. Генерално сите се однесуваат 

на задоволување на туристичките потреби поврзани со здравото живеење. Сите 

туристички патувања се поврзани со задоволување на рекреативните и културните 

потреби. Акцентот во овој случај се става на рекреативните потреби. 

Низ стручната литература се среќава различен пристап кон поделбата на здравствениот 

туризам и тоа според одредени автори само превентивниот туризам каде се остварува 

туристичко патување за подобрување на психофизичката состојба на здравите луѓе е 

здравствен туризам. Според други,здравствениот туризам го вклучува и медицинскиот 

туризам како подвид кој се однесува на лекување и медицински зафати. 

Република Северна Македонија има голем потенцијал за развој на овој вид туризам за 

што е потребна стратегија. Искуството од земјите од опкружувањето може да ни 

помогне да примениме одредени истражувања,искуства и заклучоци,со што би бил 

полесен патот кон остварување на нашата цел,а тоа е развојот на здравствениот 

туризам во Република Северна Македонија. 

 

 

Клучни зборови: селективни видови туризам, здравствен туризам, развој на 

здравствен туризам 
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APSTRACT 

 

This article treats a subject of a great importance for the development of the tourism in 

Republic of North Macedonia. 

The main purpose is to gain knowledge for the health tourism as one of the selective types of 

tourism with certain subtypes, the recourses available for development as well as the 

possibilities to adapt and use them in order to create better offer and to enchance the 

competitiveness on the regional touristic market. 

The new worldwide trends are directed towards this type of tourism because of the great 

demand due to the changes of the life quality in the modern society. 

There are definitions for health tourism. In general, all of them include satisfaction of the 

needs for practicing healthy lifestyle. All the travels in tourism are generated by recreative or 

cultural needs. Different literature has different approach towards the typology of health 

tourism and some authors take into consideration only travel of healthy people who wants to 

improve their condition as health tourism. Other says that health tourism includes medical 

tourism as a subtype, which involves medical treatments and surgery. 

The Republic of North Macedonia has a great opportunity to develop tourism of this kind 

through certain strategy. Nearby countries experience could help us to implement some 

reaserches, experience and conclusions, which would be helpful on our way to reach the 

target of development of health tourism in the Republic of North Macedonia. 

 

 

Keywords : selective types of tourism, health tourism, developmentof the health tourism 
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ВОВЕД 

 

Туризмот во современото општество зазема посебно и значајно место како најмасовна 

појава во човековото постоење. Практичните карактеристики на појавата на овој 

феномен ги согледуваме заради потребите на научните истражувања кои повратно ќе 

помогнат за негов развој. Проблематиката опфатена во овој труд ја сметам за 

исклучително значајна за развојот на туризмот во целост. Во насока на задоволување 

на зголемена побарувачка за овој вид туризам, кој има тенденција на понатамошен 

рапиден раст, постои потреба од научно истражување за дефинирање на основата и 

насоките на развој. 

Првиот дел е посветен на теоретско-методолошкиот пристап кој се користи во овој 

магистерски труд и тука се опфатени проблемот и предметот на истражување, 

формулирање на целите на истражување и задачите на ова истражување. Наведени се 

прашањата за истражувањето како и главната и помошните хипотези, и на крај 

методолошката рамка на истражувањето. 

Вториот дел содржи тематски осврт на теоретски основи на туризмот, каде се 

дефинираат поимите турист и туризам,туризмот во минатото и денес во основните 

негови обележја, дефинирање натуристичките потреби, фактори и функции, поделбата 

на туризмот на видовикаде се опфатени и селективните видови на туризам. 

Третиот дел го разработува здравствениот туризам и подвидовите,претпоставките, 

основите и критериумите за диференцијација на подвидови. Претставена е шема за 

подвидовите на здравствен туризам. Превентивниот здравствен туризами 

медицинскиот туризам се обработени во посебни поглавја и посебно се разработени 

велнес туризмот и термалниот туризам. Специфичните услуги во здравствениот 

туризам како посебно значајни за формирање на туристичка понуда се обработени во 

последниот дел. 

Четвртиот дел е посветен на географските детерминанти како основа за развој на 

здравствениот туризам со посебен осврт на природно атрактивно–мотивските фактори 

кои ја условуваат и самата појава на здравствениот туризам. Тука се опфатени 

планините, климата и климатските елементи, хидрографските фактори и тоа 
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природните езера и термалните извори како и важноста на растителниот свет за развој 

на туризмот кај нас. 

Петтиот дел е посветен на состојбата на здравствениот туризам кај нас и во него се 

разработува тема за индикатори заразвој на здравствениот туризам, претпоставки за 

развој, содржините кои се потребни за развој на здравствениот туризам, 

институционалната подршка како услов за неговите развојни насокикако и значењето 

на маркетингот на туристичкиот пазар на здравствени услуги. 

Во шестиот дел е опфатена концепција за развојот, SWOT анализа, препораките за 

развој,влијанието на развојот на здравствениот туризам врз економскиот развој како 

визија за иднината на здравствениот туризам кај нас. Седмиот дел е посветен на 

истражувањето, а последниот дел е посветен на заклучокот, како одговор на  

прашањата поставени на почетокот на овој труд и оправданоста на нивната актуелна 

теоретска и практична корист. 

Просторот на Република Северна Македонија се карактеризира со постоење на 

географски карактеристики поволни за развој на здравствен туризам. Неопходноста од 

истражување на можностите за развој на овој селективен вид на туризам е наложено од 

порастот на индивидуализирање на побарувачката во туризмот и од неопходноста во 

животот на современиот човек за враќање кон природата, подобрување на 

психофизичката и духовната состојба. Бучавата, загаденоста, пренаселеноста на 

урбаните средини се мотив за појава на интерес за видови туризам кои ќе придонесат 

за престој во природа, одмор и релаксација и физичка активност. 

Од друг аспект, зголемување на бројноста на старото население и појавата на чести 

сериозни здравствени нарушувања, доведуваат до потреба за лекување или оперативни 

медицински зафати за кои,од различни причини, треба да се побара услуга надвор од 

домицилната држава. Многу земји настојуваат да се издигнат до преферирани 

дестинации за медицински туризам. Во таа насока пожелно е да се согледаат условите 

кај нас, за пружање на вакви туристички услуги, особено за пазарите од соседството 

каде во моментов има индикации дека постои интерес. 

Велнес туризмот има тренд на пораст и тенденција неограничено да се шири и по 

квантитет на побарувачка и по квалитет. Во досегашните стратегии за развој на 

здравствениот туризам кај нас не е направена дистинкција помеѓу медицинскиот и 
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превентивниот туризам и непостојат конкретни насоки за превземање мерки и 

активности за негов развој. Порастот на бројноста и специфичноста на интересите на 

туристите ја развива неопходноста од дистинкција на селективните видови во намерата 

да се оформи соодветна понуда во поглед на побарувачката, а во согласност со 

ресурсите со кои располагаме. 

Поради нужност од сеопфатен пристап на развој, потребно е познавање на видовите и 

подвидовите на здравствен туризам, селективните видови што можат да се 

комбинираат во понудата, и сето тоа со цел да се согледа состојбата во моментот за да 

може да се искористат природните и постоечките антропогени фактори на понудата во 

развој на здравствениот туризам во Република Северна Македонија. 
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I.  ТЕОРЕТСКО- МЕТОДОЛОШКИ ПРИОД ВО ПРОУЧУВАЊЕТО 
 

 
 

1.  Формулирање на проблемот на истражување 
 

 

 

,,Научното истражување е организиран системски сложен процес на добивање на 

новото научно сознание или ново ниво на научното сознание, структуиран внатре во 

себе од усогласени системи од постојното научно сознание, мисловните процеси, 

рутинските и техничките дејства и постапки поврзани со промислена целина, насочени 

кон една цел - научно сознание. Тоа е изграден дијалектички систем од фундаментални 

врски и односи меѓу реалноста и научното сознание во кое улогите на сознанието и 

реалноста односно човечката практика се менуваат.1” 

Истражувањата може да бидат фундаментални, и се однесуваат на добивање на научни 

спознанија од теоријата и се нарекуваат уште и теоретски истражувања, оперативни 

истражувања кои придонесуваат кон решавање на конкретни проблеми во праксата и 

развојни кои се слични на оперативните, но кои настојуваат да дојдат до сознанија кои 

овозможуваат развој на нови производи, форми и насоки во практиката. 

Научниот приод овозможува следење на појавите, дефинирање на елементите, 

толкување на законитостите, разбирање и решавање на проблемите. Секое 

истражување започнува со дефинирање на проблемот на истражување. 

Доколу не постојат доволно сознанија за некој проблем тогаш тој може да биде 

проблем на истражување. Воочувањето на проблемот е еден од најкреативните 

елементи на патот до новите спознанија. 

Проблемот на истражувањето произлегува од потребата за развој на туризмот во 

целост преку следењето на светските трендови во побарувачката и промените во 

начинот на живот на човекот кои ветуваат дека и понатака овој сектор рапидно  ќе 

расте и ќе трпи промени. Затоа сметамe дека согледувањето на можностите за развој на 

здравствениот туризам е од големо значење за сите инволвирани во туристичката 

индустрија кај нас. 

 

 

 

 

 

 
 

1 Л.Баткпска; “ Метпдплпгија на научнптп истражуваое”, Охрид 2005 гпд., стр.22 
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Проблемот на истражувањето во овој магистерски труд претставува утврдување 

на можноста дали на просторот на Република Северна Македонија може да  се 

развие здравствен туризам со кој ќе се оствари конкурентен настап на 

туристичкиот пазар во регионов. 

Современото општество е динамично по бројни основи. Туризмот е појава која се 

карактеризира со динамичност, променливост и еволутивност поради што е потребно 

постојано научно толкување. Туристичките движења се во полн ек како неизоставен 

дел на човековото живеење и постојано се зголемува нивната хетерогеност и 

комплексност. 

 

 
2.  Дефинирање на предметот на истражување 

 

 

 

Почетокот на секое истражување е обележан со формулирање на предмет на 

истражување. Во овој труд предметот на истражување претставува согледување на 

условите и насоките за развој на здравствениот туризам во Република Северна 

Македонија. Проблемот на истражување претставува утврдување на можноста дали на 

просторот на Република Северна Македонија може да се развие здравствен туризам со 

кој ќе се оствари конкурентен настап на туристичкиот пазар во регионот.За да се 

одредат развојните насоки на здравствениот туризам треба да се познаваат 

суштинските карактеристики на туризмот и здравствениот туризам како селективен 

вид на туризам. 

 

 

3.  Формулирање на цели на истражувањето 
 

 

Целите на истражувањето се основната насока по која се водиме во текот на истото и 

претставуваат патоказ во текот на создавањето на трудот. Целите на истражувањето 

можат да бидат прагматични односно корисни и применливи во праксата. 

Прагматичните цели на истражувањето се во насока на добивање некаква општествена 



МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ТУРИЗАМ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

11 

 

 

корист од истото. Целите можат да бидат и спознајни, односно да се насочени кон 

добивање на научно решение на проблемот. 

Во продолжение се наведени целите што го оправдуваат изработувањето на овој труд и 

неговата применливост. 

- Дефинирање на здравствениот туризам како селективен вид на туризам 

- Одредување различни видови туризам во рамките на здравствениот 

туризам 

- Просторна   распространетост   на   природните   ресурси за развој на 

здравствениот туризам 

- Одредување на фактори за развој на здравствен туризам 

- Согледување на моменталната состојба на здравствениот туризам кај нас 

- Одредување на рамките на делување во насока на развој

 на здравствениот туризам 

- Дефинирање на влијанието на развојот на здравствениот туризам врз 

економијата 

 

Во ова истражување, теоретските цели се однесуваат на откривање и согледување 

на можни развојни насоки на здравствениот туризам во Република Северна 

Македонија. Практичните цели се однесуваат на применливоста на добиените 

сознанија. Практичните цели на овој труд се однесуваат на користење на 

сознанијата во постигнување конкурентност на регионалниот туристички пазар. 

 

 
4.  Определување на задачите на проучувањето 

 

 

Во ова истражување најзначајна задача е да се согледа важноста на здравствениот 

туризам како и можностите за негов развој во Република Северна Македонија за 

успешен настап на туристичкиот пазар во регионот. Во продолжение се наведени 

задачите на проучувањето. 

- Дефинирање на здравствениот туризам 

- Диференцијација на подвидовите на здравствен туризам 

- Развивање на концепт за развој на здравствениот туризам 

- Запознавање со територијалната распространетост на ресурсите 

- Разгледување на моменталната состојба 
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- Изработка на SWOT анализа за состојбата 

- Запознавање со моменталната побарувачка кај нас за здравствени услуги како 

индикатор за селекција на целни пазари 

- Одредување на услуги од здравствен туризам кои ќе ни овозможат успешен 

настап на туристичкиот пазар во регионот 

Задачите на проучувањето се секогаш во тесна врска со целите на истражување 

затоа што од нив зависи остварувањето на целите. 

 

 

5.  Прашања за истражувањето и хипотези 
 

 

 

Прашања кои го одредуваат проблемот на истражување на овој труд се следните: 

 
- Каде е местото на здравствениот туризам во видовите туризам? 

- Кои подвидови спаѓаат во здравствениот туризам? 

- Дали поседуваме природни ресурси за развој на ваков вид на туризам? 

- Кои активности се потребни да се превземат за развој на здравствен 

туризам? 

- Каква е реалната состојба во моментов со побарувачката на услуги од 

здравствен туризам? 

- Какви услуги можат да се креираат во областа на здравствениот туризам? 

- Какви се можностите за конкурентност на туристичките пазари во регионов? 

 
Хипотезите се поставуваат како одговор на поставените прашања за истражувањето. 

Основната хипотезата се однесува на основните предиспозиции за развој на 

здравствениот туризам и гласи: 

Н0 - Република Северна Македонија има поволна основа за развој на здравствениот 

туризам. 

Помошните хипотези ги потврдуваат помошните елементи во корист на 

главната хипотеза. 
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Помошни хипотези се следните: 

 
Н1-На територијата на Република Северна Македонија постојат природни 

ресурси кои се основа за развој на здравствен туризам. 

Н2-Моменталната побарувачка на здравствени туристички услуги ја развива 

неопходноста од планирање на развојот. 

Н3-Национална стратегија за развој на здравствениот туризам е основа за 

прецизно планирање на развојот. 

Основа за развој на здравствениот туризам се природните ресурси. Само здрава 

животна околина може да овозможи развој на ваков вид туризам со што ќе се 

овозможи одржлив развој.  

 

 
6.  Методолошка рамка на истражувањето 

 

 

Методот е начин на истражување што се применува во некоја наука. Во ова 

истражување ќе се применат следните методи: 

 
 Просторен метод

 
Просторниот метод се користи за утврдување на просторната ограниченост на која се 

однесува истражувањето и одредување на неговите карактеристики како и просторната 

распространетост на туристичките вредности. 

 

 
 Метод на анализа и синтеза

 

,,Методот на анализа се дефинира како смислено,теоретско и пркатично расчленување 

и освојување на секој сложен предмет кој се проучува преку неговите составни делови, 

сегменти или аспекти. Со анализата на општото од општото се издвојуваат посебни, а 

од посебните поединечните елементи и од целината-нејзините делови. Анализата 

овозможува да се најде врската меѓу причината и последицата и да се изведат 

заклучоци со помош на одвојување и расчленување на целиот систем елементи. 

Анализата може да биде дескриптивна и експликативна, елементарна, каузална 

 и функционална, материјална и објективна, идеална и субјективна, структурална, 
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генетичка и компаративна, квантитативна и квалитативна или спрема научното поле, 

каде место наоѓа и туризмолошката анализа. 2” 

,, Методот на синтеза претставува смислено теоретско и практично согледување на 

здружувањето, меѓусебното соединување и интегрирање на елементите и сегментите 

од појавите од појавите и процесите во една единствена целина. 3” 

Овие методи се најексплоатирани методи во сите научни истражувања. Со анализата 

ќе бидат поединечно разгледани сите компоненти на овој вид туризам,а синтезата како 

метод ќе послуживо разбирањето на заедничките карактеристики на здравствениот 

туризам. 

 
 Метод на генерализација и специјализација

 

Во намерата да се издвојат посебните видови здравствен туризам се применува 

методот на генерализација и специјализација. Генерализација е мисловен процес во кој 

појавите, поимите и процесите се проучуваат преку синтетизирање на нивните 

заеднички карактеристики при што постои широк поим добиен преку воопштување и 

ги содржи поединечните поими преку апстрахирање на нивните поединечни односно 

специфични карактеристики. Специјализацијата е мисловен процес на спознанието 

каде од општите поими се извлекуваат поединечните врз основа на специфичните 

обележја. 

 
 Класификација

 
Според Проф. Д-р. Баткоска, класификацијата е составна, доследна и потполна 

поделба или потполно разделување на еден општ поим на посебни поими. 

Основни принципи на класификацијата се: 

-општиот поим мора да е одреден по обем и содржина 

-принцип  на  единственост  што  подразбира поделбата да се изведе врз одредени 

карактеристични особини 

 

 

2 Н.Маринпски; “Оснпви на туристичката теприја и практика”,ФТУ, 2008 гпд., стр.24 
3 Ибид., стр.25 
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-принцип на релативна посебност каде поединечните поими мораат меѓусебно да се 

разликуваат 

-принцип на единство при што сите членови иако различни треба да имаат некои 

заеднички содржински особини 

-принцип на потполна поделба при што треба класификацијата на општиот поим да 

биде потполна4 

При поделбата на подвидовите на здравствен туризам ќе се користи методот на 

класификација. 

 Компаративен метод 

 

Компаративен метод или принцип на споредливост, е метод кој овозможува 

споредување на појавата што се проучува со појави слични на неа. Овој метод ќе се 

примени при споредување на досегашните стратегии и планови за развој на 

здравствениот туризам. 

 
Методи на прибирање податоци кои ќе се користат се следните: 

 
 

Анкетирање 

 
 

Со оваа техника ќе се добијат вредни информации за мислењето и ставовите за 

здравствениот туризам кај нас. ,,Анкетата е посебна метода за собирање на податоци и 

информации, ставови и мислења на испитаниците. Во поширока смисла, анкетата 

означува истражувачка постапка на собирање податоци и информации со помош на 

поставени прашања. Во потесна смисла, анкетата претставува истражувачка постапка 

на собирање податоци и информации, врз претходно испланиран анкетен прашалник, 

предмет, услови, цели и репрезентативен број на испитаници (Vujević, 1988:90-108). 5” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Л.Баткпска; “ Метпдплпгија на научнптп истражуваое”, Охрид 2005 гпд., стр. 4 
5 Н.В.Димитрпв, Е.Митрева, М.Серафимпва;” Метпдплпгија на научнп истражуваое”, Штип, 2017 гпд., 
стр.34 
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Принципи на истражувањето се следните: 

 

Принцип на причинско –последични односи 

 
Овој принцип произлегува од тоа што здравствениот туризам е условен од бројни 

фактори кои меѓу себе се поврзани и влијаат едни на други.Поради тоа треба да се 

разгледуваат во целост. Треба да се проучат факторите кои го условуваат неговото 

настанување , а потоа и функционалните импликации од активностите кои се плод на 

факторите. 

Принцип на систематичност 

 
Како методолошки принцип во ова научно истражување ќе биде применето во 

дефинирање и класификација на подвидови на здравствениот туризам за кои услов за 

настанување се потреби кои во себе содржат сличности, но и разлики. 

Принцип на споредливост 

 
Според овој принцип сите појави во здравствениот туризам кај нас треба да бидат 

ставени во споредбен однос со слични и различни појави. 

Подрачје на научна анализа 

 
Истражувањето за развојот на здравствениот туризам вклучува повеќе подрачја на 

научна анализа. 

Туризмологијата ги дава основните, суштинските познавања за туризмот. Од нејзината 

теорија посебен интерес претставува дисциплината селективни видови туризам заради 

тоа што здравствениот туризам е селективен вид на туризам. Познавањето на 

потребите како основа за постоење на туристичката побарувачка, факторите кои ја 

условуваат и функциите на туризмот се користат со цел да се изврши класификација на 

здравствениот туризам и неговите видови. 

Со научните сознанија од областа на туристичката географија детално го 

запознаваме просторот со сите негови географски карактеристики од што подобро ја 

разбираме распореденоста на природнте ресурси со кои располагаме во насока на 

креирање на уникатна понуда. Здравствениот туризам е нераскинливо поврзан со 

еколошки здравата средина. Распореденоста на термалните и другите води, чистите 
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планински предели,езерата се основа на планирање на различни видови здравствени 

туристички услуги.Истражувањето на подрачјето на економијата се насочени кон 

разбирање на туристичкиот пазар, туристичката понуда и побарувачка, трендовите и 

маркетингот и влијанието на развојот на здравствениот туризам врз економијата на 

национално ниво. 
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II.  ТЕОРЕТСКИ ОСНОВИ НА ТУРИЗМОТ 
 

 

1.  Дефинирање на поимот турист и поимот туризам 
 

 

Под поимот ,,турист” се подразбира секое лице кое привремено престојува во некое 

место надвор од своето постојано живеалиште и таму преноќува барем една ноќ во 

угостителски или некој друг објект за сместување. Од универзалните дефиниции за 

туризмот пак најприфатена е дефиницијата на Хунцикер и Крапф. Тие ја даваат 

дефиницијата за туризмот која се смета за најсоодветна и гласи: 

,,Туризмот е збир на односи и појави кои произлегуваат од патувањето и престојот на 

посетителите на некое место, ако со тој престој не се воспоставува постојано 

живеалиште и ако тој престој не е во врска со некоја стопанска дејност.” 6
 

Туризмот е сложена појава во која постојат бројни врски со различни сегменти на 

општествениот систем и поради тоа се среќаваат различни дефиниции од различни 

аспекти. Дефинициите на туризмот се однесуваат на основните карактеристики на 

туризмот кој денес претрпува сеопфатни промени предизвикани најмногу од 

рапидниот развој на технологијата и промени во начинот на живот и животната 

средина. Туристот во денешницата претставува динамичен потрошувач за кој е 

неопходно постојано следење на промените во потрошувачката најчесто и на глобално 

ниво, воден од потребата за активен одмор, рекреација и постојано нови искуства. 

Како резултат на промените кои се однесуваат на развојот на технологијата, начинот и 

квалитетот на живот како и брзиот пристап до информации и влијанитето на 

виртуелната средина, туристот има се поголеми очекувања од неговите патувања. 

Туризмот е комплексна појава подложна на еволутивни промени условени од 

позитивните( поголеми примања, флексибилно работно време, работа од дома..), но и 

 
 

6 Н.Маринпски; “Оснпви на туристичката теприја и практика”,ФТУ, 2008 гпд., стр.44
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негативните промени ( загадување на средината, трката за престиж ...) во општеството 

со свој еднакво повратен импакт врз истото. 

 

 

2.  Карактеристики на туризмот во минатото и денес 
 

 

Туризмот како појава, во минатото бележи различни карактеристики од сегашните.  

Ако до пред дваесеттина години се зборуваше за еден вид на одмор вообичено во летен 

период и прилично инертен турист кој е дел од еден унифициран масовен туризам каде 

не постои нагласена креативност од страна на понуда и побарувачка, денес може да се 

забележи изразито сегментиран туризам. Денешниот турист е динамичен и патува 

повеќе пати во текот на годината, сака нови доживувања и кај него се јавува желба и 

потреба за учење од патувањата, кои го збогатуваат неговото искуство, знаење и му 

овозможуваат да примени дел од наученото за сопствен развој. 

Денес туризмот се карактеризира со изразита хетерогеност и нагласена селективност. 

На места низ литературата се среќава бројка од околу 130 селективни видови на 

туризам. Се повеќе се нагласува индивидуалноста во креирање на услугите. Новите 

насоки водат кон исклучително нагласена индивидуалност во туристичките потреби, а 

со тоа и настојување да се одговори со соодветна туристичката понуда во рамките на 

една туристичка дестинација. Сите карактеристики на туризмот денес ја налагаат 

потребата од поинтензивно истражување на алтернативните или диференцираните 

форми на туризам каде спаѓа и здравствениот. 

 

 

3.  Туристички потреби 
 

 

 

Туристичките движења се резултат на туристички потреби кои спаѓаат во групата на 

секундарни човекови потреби. Ако ја следиме дефиницијата на А.Базала ,,дека 

потрбата претставува чувство на непријатност поврзано со свеста дека постои средство 

со кое таа непријатност може да се отстрани7”, тогаш можеме за туристичките потреби 

да кажеме дека се потреби за доживувања различни од секојдневните кои можат да се 
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задоволат со промена на местото на живеење во текот на одреден временски период. 

Во денешницата туристичките потреби се толку застапени што претставуваат 

неизоставен сегмент на модерното живеење. ,,Туристичките потреби како специфични 

потреби не се неопходни туку спаѓаат во групата споредни, секундарни или 

дополнителни потреби. Меѓутоа, развојот на општествено-економските односи 

условува туристичките потреби да се се позабележителни. Иако тие нема да се 

трансформираат во основни потреби, бидејќи тоа не е можно сепак нивното значење 

постојано расте. 8” 

Во туризмологијата постојат повеќе поделби на туристичките потреби. Основна нивна 

поделба е на рекреативни и културни потреби. Но, постои и испреплетување помеѓу 

нив поради нивното влијание врз човекот, но јасно се диференцирани према 

активностите кои се одвиваат за нивно задоволување. 

Туристичките потреби можат да се групираат на следниов начин : 9 

 
-потреба за промени 

 
-потреба за одмор и рекреација 

 
-потреба за сознавање 

 
-потреба за афирмација и самопотврдување 

 
-потреба за дружење 

 
Туристичките потреби го поттикнуваат човекот на патување и завршуваат со 

задоволување на потребите. Во задоволување на потребите на туристот во 

денешницата посебна улога има комплексноста на содржината или содржајноста во 

понудата која мора да вклучува комплементарни услуги за да се избегне монотонија во 

престојот на туристите во одредено туристичко место. Содржајноста на понудата е 

одговор на појавата на посебни интереси кај различни туристи или сегменти на 

туристи. Содржајноста се однесува на постоење на можност за различни активности. 

 

 

 

 

 

 

8 Н.Маринпски; “Оснпви на туристичката теприја и практика”,ФТУ, 2008 гпд., стр.76 
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4.  Фактори на туризмот  
 
 

 

За да се развие туризмот мора да постојат одредени фактори за негово појавување, 

менување и развој. ,,Факторите претставуваат влијанија кои ги определуваат 

квалитативните и квантитативните карактеристики на туристичкиот феномен. Тие го 

прават целиот процес на туристичка активност од појавата на туристичката потреба до 

нејзиното задоволување...Факторите кои го условуваат туризмот треба да се проучат 

поради тоа што врз база на нивното теоретско толкување можеме да ја осмислиме 

туристичката активност во целина. 10” 

Постојат различни критериуми за поделба на факторите во туризмот. За овој труд ги 

наведовме најзначајните фактори кои ја условуваат туристичката понуда на здравствен 

туризам и тоа се: 

-атрактивните фактори и тоа во здравствениот туризам посебно значајни се 

природните како основа за развој 

-комуникативните односно инфраструктурната поврзаност со целните пазари 

 
-рецептивните фактори во смисла на соодветни капацитети за бараната услуга од 

здравствен туризам, соодветна опрема, кадар и др. 

Значењето на факторите на понудата е во корелација со постоењето предуслови за 

развој на здравствениот туризам. За да може да се интервенира во развојот, потребно е 

да се знае со какви фактори на понуда располагаме. 

Кај здравствениот туризам значаен фактор на понудата е еколошкиот елемент во 

поглед на понуда на здрави туристички дестинации, еко хотели и зачувана природна 

средина. Фактор на понудата кој е услов за развој на здравствениот туризам се и  

новите сместувачки капацитети и начини на исхрана на туристите. Понудата во 

рецептивниот дел, како фактор на туризмот претрпува промени. Посебен рецептивен 

фактор на понудата во здравствениот туризам се бањските места кои во формирање на 

понудата треба да опфатат различни сегменти на туристи. Размислувањата за 
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рецептивниот фактор на понудата кај нас за термалниот туризам се насочени кон 

идејата дека треба да има интегрирање на превентивниот вид и медицинскиот вид на 

здравствен туризам преку бањското лекување од една страна и спа туризмот од друга 

страна. 

 

 

5.  Функции на туризмот 
 

 

 

Воопштено земено туризмот е збир на многубројни дејности и субјекти кои 

дејствуваат во насока на задоволување на се поразличните туристички потреби и 

поради тоа како комплексна појава поседува свои функции кои можат да бидат 

економски и неекономски. 

Во неекономските функции се: забавната, здравствено-рекреативната,социјалната, 

културната, политичка, психолошка и образовната. 

Здравствено –рекреативната функција на туризмот е присутна во сите негови видови. 

Продуктивноста и креативноста на луѓето се подобрува преку отстранување на 

заморот со помош на туристички патувања. Туристичките патувања имаат превентивен 

карактер во зачувувањето на доброто здравје на човекот. Според Н.Мариноски 

компоненти на рекреативната функција на туризмот се одмор, освежување и 

закрепнување. Тука посебно се споменува активниот одмор како функционалност на 

туризмот кој овозможува виталност и кондиција. Освежувањето се наведува како 

функционалност поврзана со состојбата на сетилата и овозможува доживување на 

пријатност. Закрепнувањето се насочува кон ревитализирање на определени функции 

на човечкиот организам, и вклучува превенција, лечење и рехабилитација.11
 

За економските функции, како главни поединечни економски функции се наведуваат 

следните: мултипликативна, индуктивна, конверзиона, функција на вработување во 

терцијарните дејности, функција на развој на стопански неразвиените подрачја, дејство 

на туризмот врз урамнотежувањето на стоковно паричните односи, функција на 

туризмот во меѓународната економска размена, 

 

 

 

 

 
11 Ибид., стр.196 
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а особено во билансот на плаќања.12Туризмот претставува двигател на општеството и 

во економска и во социјална смисла. 

Туризмот е важна гранка која преку своите економски функции има значајно влијание 

врз целокупната национална економија. Мултипликативниот ефект врз целото 

стопанство преку циркулирање на финансиски средства во повеќе гранки овозможува 

развој на повеќе сектори. Од тука произлегува важноста од постојано унапредување на 

условите за негов развој. Не помала важност имаат индуктивната функција преку која 

овозможува да се остварат нови стопански процеси во остварување на туристичката 

услуга. Конверзивната функција овозможува валоризација на природните и културните 

обележја и нивно користење за остварување доход. Со туризмот се развиваат и 

недоволно развиените подрачја и се вработува бројна работна сила. Туризмот 

придонесува за подобрување на платниот биланс и девизниот прилив. Здравствениот 

туризам има изразита комплексност и затоа овие функции се поизразени, особено со 

интегрирање на медицината, велнес индустријата, фармакологијата, производството на 

храна преку вклучувањето на органска храна во понудата и слично. 

 

 

6.  Видови туризам 
 

 

Предмет на проучување на туризмологијата е туризмот како сложен социо-економски 

феномен, при што се проучуваат потребите на туристите и начините на задоволување 

на туристичките потреби. Поради постоење на бројни учесници во туристичките 

движења кои имаат различни туристички потреби и се изведуваат различни активности 

на посебни географски места, а привлечени од специфична атрактивност на просторот, 

во туризмологијата се настојува да се овозможи преку целосно диференцирање на 

различни видови на туризам според утврдени критериуми. Диференцирањето на 

различните видови туризам е значајно и во теоријата и во практиката. Често се јавуваат 

испреплетувања на карактеристиките на посебните видови на туризам. 

Како еден од најопштите критериуми за поделба на различни видови на туристичките 

движења е потребата. Таа може да биде рекреативна или културна. Секогаш постои 

 

 

 
12 М.Аврампски;” Екпнпмика и прганизација на туризмпт”, Охрид ,2000 гпд., стр.37 
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испреплетување на потребите, но треба да се определи која потреба е доминантна во 

одредено патување. 

Според атрактивно-мотивските фактори постојат голем број видови туризам. 

Приморскиот, поморскиот, планинскиот, езерскиот, бањскиот и други видови туризам 

се видови каде одреден примарен атрактивен фактор е мотив за остварување на 

туристичкото патување. 

Уште една поделба на туризмот на видови е според сезоната во која се одвива. 

Најчести видови се летниот и зимскиот, со голема концентрација на посетеност на 

скијачките центри во зимскиот и езерските и други места што нудат капалишни 

активности во летниот период. Сезоналноста е една од карактеристиките на туризмот 

која се настојува да се надмине. 

Различните видови на туризам имаат свои посебни карактеристики кои треба да се 

познаваат поради креирање на соодветна понуда. Постојат и други поделби на 

туризмот според различни критериуми. За овој труд се најзначајни дадените поделби 

на туризмот. Диференцијацијата според основните туристички потреби е значајна за 

понатака да се дефинираат посебните, селективни видови на туризам или туризам на 

специфични интереси и одредување на местото на здравствениот туризам во 

множеството видови, со намера за негово комбинирање со комплементарни видови во 

креирање на комплексна и уникатна понуда на одржлив туризам, каде ќе се надмине 

сезоналната карактеристика и ќе предизвика интерес и на домашни и на странски 

туристи од соседството. 

 

 

 7.Местото на здравствениот туризам во селективните видови туризам 
 

 

Диверзитетот на туристичките облици ја предизвика потребата од развој на научно 

толкување на специфични, посебни, алтернативни или селективни видови на туризам. 

Тие се јавуваат согласно растечката разноликост на побарувачката, но во рамки на 

расположливите ресурси на понудата како природни така и антропогени. 

Според Проф. Д-р. Науме Мариноски селективните форми на туризам се издвоени 

форми кои се однесуваат на збир на односи и појави кои произлегуваат од 
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патувањето на туристите надвор од своето место на живеење во задоволување на 

своите културни и рекреативни туристички потреби. 

Некои од селективните видови на туризам се: еко туризмот, адреналинскиот туризам, 

руралниот туризам, верскиот туризам, гастрономскиот, спелеолошкиот и други, а тука 

спаѓа и здравствениот туризам. 

,,Во групата на рекреативни видови се вбројува и здравствениот туризам, со оглед на 

тесната поврзаност на рекреацијата и здравјето. 13” Уште со појавата на патувањата 

од рекреативни цели каде се води грижа за здравјето, и тоа уште во Хеленистичкиот и 

Римскиот период, овие патувања се најблиски до туристичките, но поради отсуство на 

организациските аспекти не можат да се вбројат во туристички. 

Иако здравствениот туризам спаѓа во селективните видови туризам, тоа не значи 

дека постои раздвоеност меѓу основните видови, туку напротив селективните видови 

 се продолжение на основните видови на туризам. 
 

Дефинирање на здравствениот туризам и неговите подвидови имаат голема важност од 

теоретска гледна точка поради потребата од негово точно определување и дистинкција 

од сличните форми на туризам. Во стручната литература се среќаваат различни 

поделби на туризмот со цел да се одреди каде е местото на селективните видови и 

здравствениот туризам како нивни подвид. Во продолжение е поделба каде 

селективните видови се претставени како главен вид на туризам покрај бизнис 

туризмот и рекреативниот туризам, за потоа здравствениот туризам да се одреди како 

подвид на селективните видови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13 Н.Маринпски; “Селективни видпви на туризам”, Охрид, 2009 гпд. , стр.15 
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Слика бр.1 Типологија на туризмот во релација со здравствен, медицински и велнес14 

Извор:Адаптирано од USAID (2008, p. 18) 

 

Во извештајот на Светската туристичка организација од декември 2018,  

здравствениот туризам се дефинира како ,,туризам кој ги опфаќа типовите на 

туризам кај кои примарна мотивација е придонесот за физичкото, менталното и/или 

духовното здравје преку медицински или велнес активности15”. Светската туристичка 

организација јасно ја нагласува важноста на овој вид туризам и потребата за негово 

истражување. Во најновиот извештај на Светската туристичка организација се вели 

следното: 

 

,,Здравствениот, велнес и медицинскиот туризам бележат експоненцијален раст во 

последниве години и стануваат се повеќе релевантни во многу дестинации. 

Здравствениот туризам е итен, глобален, комплексен и рапидно променлив сегмент 

 

 

 
14 https://www.researchgate.net/figure/Typology-of-tourism-in-relation-to-health-medical-and-wellness- 
tourism-Source_fig1_302140629 пристапенп на 25.02.2020 
15 https://www.unwto.org/global/press-release/2018-12-20/unwtoetc-launch-report-health-tourism 
пристапенп на 25.02.2020 
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Превенција пд 
специфична бплест 

Третман на 
бплест 

Оперативен 
зафат 

Велнес 
туризам 

Здравствен 
туризам 

Рекреативен 
туризам 

Бизнис 
туризам 

Ппсебни видпви 
на туризам 

https://www.researchgate.net/figure/Typology-of-tourism-in-relation-to-health-medical-and-wellness-tourism-Source_fig1_302140629
https://www.researchgate.net/figure/Typology-of-tourism-in-relation-to-health-medical-and-wellness-tourism-Source_fig1_302140629
https://www.unwto.org/global/press-release/2018-12-20/unwtoetc-launch-report-health-tourism
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што има потреба да биде подобро разбран од дестинациите кои се волни да се ослонат 

на можностите и подобро да ги согледаат предизвиците. 

 

Истражувањето на здравствениот туризам предлага сеопфатна таксономија со 

конзистентна терминологија за да се дефинира и опише сложениот систем на патување 

за здравствени потреби и овозможува практично раководство за националните 

туристички организации и организациите за менаџмент на дестинација кои сакаат да 

развиваат здравствен туризам. 16” 

Во насока на следење на светските трендови сметаме дека голема е важноста на 

изработка на еден ваков труд кој ќе биде корисен и во теоретска и во практична смисла 

за сите засегнати чинители во туристичката индустрија. 

Здравствениот туризам се споменува како еден од најстарите форми на туризам и се 

поврзува со користењето на бањите како лекувалишта. Денес се повторно актуелни во 

еден нов концепт со креирање на покомплексна услуга во насока на одржување на 

здравјето. Воедно не се поврзува здравствениот туризам исклучиво со бањите, односно 

со термалните води, како единствен природен ресурс за развој на здравствен туризам, 

туку постојат различни ресурси за негов развој. 

Потребата за услуги од здравствениот туризам најмногу се јавува кај клиентелата што 

доаѓа од загадени и бучни места на живеење. Може да се каже дека има многу важна 

улога во зачувување на човековата психофизичка благосостојба и работоспособност. 

Често човекот денот го поминува седечки и во затворени простории. Модерниот начин 

на живот придонесува за појава на заморот кој на долг рок штетно влијае на 

психофизичката состојба на човекот ,па затоа треба навремено да се отстрани. 

,,Здравствениот туризам можеме да го дефинираме како потреба на поединецот за 

здравствено, физичко и психичко опоравување, истовремено и задоволување на 

туристичките потреби. 17” 

 

 

 

 

 

16 https://www.unwto.org/global/press-release/2018-12-20/unwtoetc-launch-report-health-tourism 
пристапенп на 23.02.2020 

 
17 

https://www.utms.cc/estudent/images/Prezentacii/Fakultet%20za%20turizam/III%20godina/V%20semestar/
A lternativni%20formi%20vo%20turizmot/T1.pdf пристапенп на 23.02.2020 

https://www.unwto.org/global/press-release/2018-12-20/unwtoetc-launch-report-health-tourism
https://www.utms.cc/estudent/images/Prezentacii/Fakultet%20za%20turizam/III%20godina/V%20semestar/Alternativni%20formi%20vo%20turizmot/T1.pdf
https://www.utms.cc/estudent/images/Prezentacii/Fakultet%20za%20turizam/III%20godina/V%20semestar/Alternativni%20formi%20vo%20turizmot/T1.pdf
https://www.utms.cc/estudent/images/Prezentacii/Fakultet%20za%20turizam/III%20godina/V%20semestar/Alternativni%20formi%20vo%20turizmot/T1.pdf
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III.  ЗДРАВСТВЕН ТУРИЗАМ 
 

 

1. ,Дефинирање на здравствениот туризам како селективен вид на туризам 

 

 

Во намерата да го дефинираме туризмот преку селективноста на видовите ја изведовме 

следнава дефиниција: 

Здравствениот туризам е селективна форма на туризам каде специфичните 

интереси се однесуваат на туристички активности со примарна цел одржување на 

добра здравствена состојба. 

,,Од различни дефиниции може да се генерализира следново: Здравствениот туризам 

претставува вид на туризам, каде главна мотивација на туристите е подобрување или 

зачувување на нивната здравствена состојба, односно лечење или превенција. 18” 

 
Врз основа на анализа на класификациите кои се вршени токму во областа на 

селективноста на здравствениот туризам можевме да определиме и посебни 

карактеристики и тоа: 

 
-туристот настојува да ги задоволи своите потреби кај кои основен мотив е 

здравјето 

-здравствениот туризам е поврзан со одредени природни атрактивно-мотивски 

фактори 

-според основните туристички потреби здравствениот туризам е рекреативен 

туризам и се врзува за здравствената функција на туризмот 

-туристичките активности во здравствениот туризам придонесуваат за физичка, 

психичка и духовна благосостојба на туристот 

-здравствениот туризам нема нагласен сезонски карактер 

-клиентелата опфаќа население од различна структура 

-клиентелата доаѓа најчесто од урбаните средини со зголемена загаденост и 

бучава 

 
18 С.Миличевиќ; “Од традиципналних баоских лечилишта дп дестинација здравственпг туризма”, 
Вроачка баоа, 2015 гпд., стр.15 
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-здравствениот туризам вклучува вид на услуги што вклучуваат специфични 

третмани и активности што го прави различен од другите видови 

-здравствениот туризам е нераскинливо поврзан со чистата животна средина 

-здравствениот туризам се јавува во нови форми и со нови концепти за разлика 

од концептот на здравствениот туризам во минатото 

Со определување на главните карактеристики се овозможува полесен пристап во 

издвојувањето на здравствениот туризам од другите алтернативни или селективни 

облици на туризам, но воедно вклучувајќи карактеристики кои се однесуваат и на 

подвидовите здравствен туризам кои ќе ги диференцираме во овој магистерски труд. 

 

 

1.1 Претпоставки за диференцирање на медицински наспроти превентивен 

 туризам 
 

 

 

Поради акцентирање на здравјето како основен мотив, во една генерализирана форма 

се опфатени различни подвидови на туризам и тоа превентивен и медицински за кои 

постојат повеќе причини за нивна дистинкција. Диференцијацијата е неопходна поради 

препознавање на развојните можности и збогатување на туристичката понуда што 

претставува основна тема на овој труд. 

Без јасна диференцијација на подвидовите не е можно да се изведе успешно 

планирање на развојот. Поделбата на здравствениот туризам на подвидови, сметаме 

дека е основа за изработување на Национална стратегија за развој на здравствен 

туризам, како и локални стратегии за развој на здравствениот туризам. 

Како најзначајни претпоставки за да се изврши диференцирање ги издвоивме следниве: 

 
-мотивите за остварување на медицинскиот туризам во голема мера се 

разликуваат од мотивите на превентивниот здравствен туризам 

-кај медицинскиот туризам патувањето се остварува поради добивање на 

медицинска услуга поради нарушено здравје, а кај превентивниот здравствен 

туризам за одржување и подобрување на општата состојба-природно 

атрактивно-мотивските фактори не се од пресудно значење за медицинскиот 
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туризам, додека за развој на превентивниот здравствен туризам природните 

атрактивно-мотивски фактори се услов за развој 

-во медицинскиот туризам услугата вклучува лекување или оперативен зафат и 

често рехабилитација, а во превентивниот акцентот е на рекреацијата, 

освежување и отстранување на заморот 

- постои разлика во временската разганиченост на појавата на задоволството од 

остварување на туристичките движења кај превентивниот и медицинскиот 

туризам 

-медицинскиот туризам вклучува во услугата различни медицински зафати од 

поедноставни зафати од видот на дентални услуги до сложени хирушки зафати 

од кардиохирургија, пресадување матични клетки, онколошки лекувања, ин 

витро оплодувања и слично. 

-во основата на туризмот е задоволството, а медицинскиот туризам често е 

нужност што се јавува поради различни причини (недостапност на услуга во 

матичната земја, разлика во цена, модерна апаратура и слично) 

-сместувачките капацитети се опремени и во целост прилагодени на 

медицинските третмани и зафати што се извршуваат, за разлика од велнес 

центрите наменети за превентивен вид на здравствен туризам 

Идејата за извлекување на претпоставките се во прилог на оправданоста на изнесените 

причини за диференцијација што се наведени во продолжение. 

 

 

1.2 Основи за диференцијација на посебните видови здравствен туризам 
 

 

Секоја диференцијација треба да биде оправдана со наведување на причини поради 

кои таа се изведува. Во таа насока, врз основа на претходна анализа издвоивме 

причини поради кои е потребна оваа нова диференцијација и тоа се: 

-постоење на различни профили на потрошувачи со суштински разлики во 

специфичните потреби 

-содржински разлики на услугата 
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-потреба од различни објекти за сместување по структура и опрема 

 
-ангажирање и обука на вработени од различни професии 

 
-креирање на различна туристичка понуда 

 
- вклучување на различни институции во планирањето на развојот 

 
,,Селективноста во туристичкиот развој во методолошка смисла подразбира покрај 

дефинирањето да се изврши диференцијација. Ова произлегува од фактот дека без 

аналитички пристап и без посебна основа се користат бројни термини со кои се сака  

да се определи посебноста на туристичките видови. Така во оптек се повеќе од 130 

термини со кои сака да се обележат ваквите, различни појавни форми и содржини. Со 

оглед на тоа дека туризмот постанува преокупација на се поголем број жители на во 

светот може да се очекува овој број постојано ќе се зголемува. 

Но, паралелно со ваквите размислувања се развива и научната мисла за туризмот. Таа 

врз објективна основа се стреми кон издржана диференцијација. Во туристичката 

теорија и практика постојат забележителни напори да се изврши класификација во 

оваа смисла. Најголем број на диференцираните туристички видови основата ја 

наоѓаат во карактеристиките како на туристичката побарувачка, така и во 

хетерогеноста и комплексноста на туристичката понуда. Карактеристиките на 

туристите и нивните барања, факторите кои делуваат во туристичката дејност, одразот 

што туризмот го има врз опкружувањето и карактеристиките на просторот во кој што 

се развива, треба да бидат основа за издржана диференцијација на посебните 

видови....Методологијата на диференцијацијата подразбира најпрво определување на 

критериумска основа. 19” 

1.3 Критериуми за диференцијација 
 

 

 

,, Од методолошка гледна точка критериумот е незаобиколна рамка за било каква 

диференцијација. Критериумот претставува принцип на вреднување. Тој е мерило за 

оценување или начело врз кое се вршат поделбите. Според тоа критериумот треба да се 

прифати како аксиолошка категорија. Определување на критериумите овозможува на 

издржан начин да се изврши систематизација и селекција на туристичките видови. 20” 

 

19Н.Маринпски;” Селективни видпви туризам”, Охрид 2009 гпд., стр.13 
20Ибид., стр.14 
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Критериумите за поделбата на посебните видови на туризам не се статичка 

категорија и тие со развојот на туризмот ќе бидат подложни на постојани промени. 

При определување на здравствениот туризам и неговите подвидови, согледувајќи ја 

генерално улогата на здравствената функција на туризмот, но во насока на издвојување 

на подвидови кои ќе го олеснат разбирањето на овој селективен вид на туризам и ќе 

помогнат во планирањето на развојната политика преку различен пристап, 

констатиравме дека специфичноста на туристичката потреба е основата за изведување 

на оваа поделба и според тоа го изнесуваме следното: 

 
Диференцијација на подвидовите на здравствен туризам може да се направи врз 

основа на специфичност на туристичката потреба како критериум. 

 
Потребата според А.Базала претставува ,,чувство на непријатност поврзано со свеста 

дека постои средство со кое таа непријатност може да се отстрани. 21 ” Потребите 

според неопходноста се делат на основни и дополнителни. Туристичките спаѓаат во 

дополнителни потреби, но ,,во еден свој дел се јавуваат како нужни потреби. Тоа се 

туристичките потреби кои се јавуваат како фактор за зачувување на работната 

способност на населението (здравствената превентива и куратива) 22”. 

Од самата дефиниција на селективните видови на туризам произлегува дека се работи 

за специфични, посебни, карактеристични видови на потреби кои се јавуваат од страна 

на потрошувачите. За диференцирање на подвидови на здравствениот туризам како 

селективен вид на туризам од големо значење е разграничување на нови 

диференцирани потреби кои се појавиле во практиката, а постои потреба од нивно 

теоретско проучување што повратно ќе помогне во креирање на понудата. 

Во научните истражувања Гоелднер (Goeldner) нагласува три основни карактеристики 

на здравствениот туризам: 23
 

 да се престојува надвор од домот 

 здравјето да е најголем мотив 

 да се биде во релаксирачко опкружување 
 

 
21 M.Aврампски;” Екпнпмика и прганизација на туризмпт”, Oхрид 2000 гпд., стр.57 
22 Ибид., стр.58 
23https://www.researchgate.net/publication/235318899_Health_and_medical_tourism_Kill_or_cure_for_glob 
al_public_health пристапенп 23.02.2020 

https://www.researchgate.net/publication/235318899_Health_and_medical_tourism_Kill_or_cure_for_global_public_health
https://www.researchgate.net/publication/235318899_Health_and_medical_tourism_Kill_or_cure_for_global_public_health
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Како специфични туристички потреби од медицински туризам ги 

издвоивме следните: 

 потреба за добивање медицинска услуга за лекување 

 потреба од изведување на медицински зафат 

 бањско лекување 

 помали медицински интервенции и прегледи 

 рехабилитација 

 
Во Стратегијата за развој на здравствениот туризам се вели следното:,,Во Република 

Македонија досега воглавно се размислуваше за странски пациенти, а не за здравствен 

туризам. Како што е опишано погоре здравствениот туризам е поширока категорија 

која има повисока додадена вредност, во однос на категоријата странски пациенти и 

опфаќа развој на специјализирани услужни дејности. 24” 

Како најчести и најзначајни специфични туристички потреби кај 

превентивниот здравствен туризам ги издвојуваме следниве: 

 Потреба за подобрување на психофизичката и 

духовната благосостојба 

 Потреба за враќање кон природата и развој на 

еколошка свест кај туристот 

 Потреба за едукација за примена на здрави животни навики 

 
Според досегашните истражувања низ стручната литература за потребите од 

здравствени туристички услуги, истражувањето на стратегиите за развој на 

здравствениот туризам, може да се заклучи дека постои различен пристап.  

Поделбата на здравствениот туризам според специфичноста на туристичката потреба 

сметам дека во голема мера придонесува за јасно разграничување на подвидовите.  

Оваа поделба е направена заради потреба од успешно планирање на развојот на 

здравствениот туризам кај нас. За остварување на целите на развојната политика ја 

изработивме поделбата која е прикажана на сликата подолу. 

здравствениот туризам кај нас. За остварување на целите на развојната политика ја 

изработивме поделбата која е прикажана на сликата подолу. 

 

24http://tourismmacedonia.gov.mk/wp-content/uploads/2018/08/Nacionalna-strategija-za-zdravstven- 
turizam.pdf пристапенп на ден 23.02.2020 

http://tourismmacedonia.gov.mk/wp-content/uploads/2018/08/Nacionalna-strategija-za-zdravstven-turizam.pdf
http://tourismmacedonia.gov.mk/wp-content/uploads/2018/08/Nacionalna-strategija-za-zdravstven-turizam.pdf
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Превентивен-здравствен туризам 

Здравствен туризам 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Слика 2. Поделба на здравствениот туризам според специфичните потреби  на  

туристот Извор: Сопственo истражување 

Медицински-здравствен туризам 

Други видпви (јпга 

туризам, хербален 

туризам, активен 

туризам и други) 

Спа туризам 

Велнес туризам 

Термален туризам 

Медицински туризам пд ппмал 

пбем 

Рехабилитација 

Прегледи пд 

различен вид 

Дерматплпшкп- 

кпзметички 

третмани 

Офталмплпшки 

услуги 

Дентален туризам 

Баоскп лекуваое 

Медицински туризам пд ппгплем 

пбем 

Лекуваое 

специфична 

бплест 

Оперативни 

зафати 
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Со ваквата поделба на здравствениот туризам се зголемува можноста да се 

избегнат грешки во терминолошка смисла, при статистичка обработка на податоци 

јасно ќе можат да се разграничат и дефинираат различните капацитети, а тоа 

помага за статистичките податоци да бидат прецизни и да дадат јасна слика на 

моменталната состојба. 

Со примена на диференцијацијата што ја изведовме заклучивме дека е овозможено 

согледување на состојбата со: 

- вклученост на релевантни институции 

- потребна законска рамка 

- состојба со кадровска опременост 

- планирање на инвестиции и друго. 

 
Во рамките на превентивен-здравствен туризам како подвидови ги издвоивме : 

термалниот, велнес, спа и други видови превентивен здравствен туризам каде спаѓаат 

јога туризам, фитнес туризам, активен туризам, хербален туризам и други видови. 

Термалниот туризам e нераскинливо поврзан со потребата за користење на благодетите 

на термалните води и е наведен како посебен со цел да се одреди каков вид туризам ќе 

развиваме во одделните бањски места со кои располагаме на нашата територија. Ако за 

термалниот туризам, кој е нераскинливо поврзан со постоење соодветни природни 

капацитети, располагаме со ограничен број на термални бањи тогаш треба да се одреди 

дали нивната намена ќе биде во насока на развој на лекувалишни центри, спа и велнес 

центри или комбинација од различни видови капацитети на еден простор и како тоа ќе 

се изведе. 

Велнес туризмот е тренд на светско ниво и дел од брзо растечка индустрија која е 

многу комплексна и понатака ќе се шири. Велнес туризмот може да се развива на цела 

територија. 

Спа туризмот вклучува користење на благодетите на водата и терпии со неа, но таа не 

мора да има специфични хемиски карактеристики. Овој туризам исто може да се 

развива на цела територија во посебни спа центри. При тоа не се исклучени бањските 

локалитети. За зголемување на квалитетот на туристичка понуда, сметаме дека спа 

услугите во рамките на сите сместувачки објекти доведува до создавање на 

покомплексна и попривлечна понуда за туристите. 
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Другите видови на превентивен здравствен туризам се оние кои вклучуваат најчесто 

алтернативни форми на превенција, учење за здравјето и релаксација и одредени 

физички активности. За таквите форми може да се размислува во насока на планирани 

локации за развој на одреден вид туризам (на пример локации поволни за развој на јога 

туризам или центри за хербален туризам на соодветни места со капацитети за 

едукација за примена на растенијата во изработка на тинктури, маси и други препарати 

во домашни услови или капацитети за производство и слично) или како 

комплементарни видови покрај избраниот водечки вид туризам во одредена  

туристичка дестинација. 

Медицинскиот туризам со наведените подвидови, овозможува јасна слика за 

сегментите во кои може да се интервенира со мерките на развојната политика кај нас. 

Постојат услови за развој на туризам од помал обем, додека како туристичка 

дестинација за медицински туризам од пошироки размери може да се издигнеме само 

со големи инвестиции и сериозна организација. 

 

 

2.  Превентивен здравствен туризам 
 

 

 

Превенцијата од заболувања наспроти лекувалишните карактеристики на услугата се 

основата за разграничување на подвидовите здравствен туризам. Во литературата се 

среќава велнес туризмот во видови на туризам кои се засноваат на природни фактори, 

а медицинскиот туризам како нов облик на туризам, уште и како туризам за старата 

популација. 

Превентивата подразбира третмани од различен вид што се примнеуваат на луѓе во 

општа добра здравствена состојба, превенирање на евентуална болест и детектирање 

на фактори кои можат да доведат до болест и нивно отстранување преку примена на 

туристички патувања за едуцирањето на туристите. 

Потребите за превентивните видови на туризам неограничено ќе се шират. Се 

карактеризаираат со голема еластичност и висока точка на сатурација. Како што ќе се 

менуваат условите во практиката така ќе се јавува потреба од научно согледување во 

насока на диференцирање и дефинирање на нови подвидови. Превентивниот туризам 

може да вклучува велнес, спа туризам, јога туризам и многу други. Превентивниот вид 
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на здравствен туризам може да содржи елементи од други селективни видови туризам, 

како на пример спортски, спиритуален и слично, но во својата дефиниција е јасно 

одреден како туризам наменет за одржување на здравјето. 

Ги издвојуваме следните функции на превентивниот- здравствен туризам: 

 
1. Подобрување на психофизичката и духовната благосостојба 

2. Враќање кон природата и развој на еколошка свест кај туристот 

3. Едукација за примена на здрави животни навики 

 
 

Природните атрактивно-мотивски фактори се примарни за развој на превентивниот 

здравствен туризам и опфаќаат климатски, хидрографски, геоморфолошки и 

биогеографски. 

Најзначајните рецептивни фактори кај превентивниот здравствен туризам сметаме 

дека треба да ја имаат следната содржина: 

 
-постоење на современи објекти кои нудат комплексни услуги 

-уредените простори за активности на отворено се мошне значајни во 

збогатување на услугата преку прилагодување на просторот во околината за 

пешачење, возење велосипед , практицирање јога и слични активности 

-обучен кадар од различни профили е неопходен како аниматори, фитнес 

тренери, физиотерапевти и други профили. 

Најновите трендови во побарувачката во туризмот на светско ниво за 2020 година се 

однесуваат на психофизичката благосостoјба на туристот и тоа преку спа, јога, спорт, 

здрава храна. Светската туристичка организација нагласува дека постои зголемување 

на побарувачката за патувања на големите крузери кои нудат комплетна велнес услуга. 

2.1 Велнес туризам 

 

 
Своите корени велнесот го има во древните култури на Кина, Индија, Грција и Рим 

каде се тежнеело да се нагласи за ,,хармоничен” начин да се одржи здравјето и да се 

чувствува човекот добро. Денес, концептот на велнесот го достигнува својот 
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максимум, со современа примена на древните пракси, како што се ајурведа, 

акупунктура, јога, медитација, и други.25
 

Велнес терминот се користи за да се објасни општата благосостојба на човекот каде се 

опфатени телото, умот и душата на човекот. Терминот потекнува и е кованица од 

зборовите ,,wellbeing”и,,fitness” која прв ја искористил Дан (Dunn) во далечната 1959 

година. 26 Српското друштво за велнес ја дава следнава дефиниција за тоа што 

претставува всушност велнесот: Wellness е таков облик на живот, чии почитатели 

стремат кон превенција на негативното делување на цивилизацијата, со заедничко 

третирање на телото, духот и умот, и тоа преку внимавање и свесен начин на живот.27
 

Во повеќе класификации на здравствениот туризам велнес туризмот се среќава како 

основен подвид на здравствениот туризам заедно со медицинскиот, односно 

превентивниот здравствен туризам се поистоветува со велнес туризмот. Во прилог на 

тоа е и следнава поделба.28
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

25 С.Миличевиќ; “Од традиципналних баоских лечилишта дп дестинација здравственпг туризма”, 
Вроачка баоа, 2015 гпд., стр.21 
26 Ибид., стр.20 
27 Ј.Бајчетиќ; ,,Маркетиншки пристап вп развпјпт на здравственипт туризам вп Република Србија”, 
Дпктпрски труд, ФТУ, Охрид, стр. 137 
28 https://www.researchgate.net/figure/Structure-of-health-tourism-based-on-Smith-and-Puczko-2008-
and- Johnston-Puczko_fig1_334033675 пристапенп на 29.02.2020 

https://www.researchgate.net/figure/Structure-of-health-tourism-based-on-Smith-and-Puczko-2008-and-Johnston-Puczko_fig1_334033675
https://www.researchgate.net/figure/Structure-of-health-tourism-based-on-Smith-and-Puczko-2008-and-Johnston-Puczko_fig1_334033675
https://www.researchgate.net/figure/Structure-of-health-tourism-based-on-Smith-and-Puczko-2008-and-Johnston-Puczko_fig1_334033675
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За велнес концептот постојат регионални варијации, но општо прифатени 

карактеристики на велнес се следниве (Global Spa Summit 2010, Spas and the Global 

Wellness Market: Sinergies and Opportunities):29
 

 Велнесот е повеќедимензионален; Повеќето водечки дефиниции вклучуваат 

модел кој претставува распон од 2 до 14 или повеќе димензии, кој најчесто 

вклучува физичка, ментална, духовна и социјална димензија. 

 Велнесот е холистички; Велнес е поширок концепт од физичко здравје или 

фитнес, фокусирајќи се на благосостојба на човекот во целост. Тоа не е само 

отсуство на физичка болест, туку пристап кој ги нагласува сите аспекти на 

личноста-телото, умот и духот-кои работат во хармонија. 

 Велнесот се менува низ времето и во континуитет; Велнесот не е статичен 

облик или крајна точка, тој се менува со текот на времето и претставува 

непрекинат циклус, процес со кој поединецотво текот на својот живот настојува 

да го одржи оптималното ниво на велнес. 

 

 
29 С.Миличевиќ; “Од традиципналних баоских лечилишта дп дестинација здравственпг туризма”, 
Вроачка баоа, 2015 гпд., стр.22 
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 Велнес е индивидуална активност, или под влијание на опкружување; Тоа е 

процес кој се спроведува на индивидуално ниво, со вклучување на здрави 

навики кои ја унапредуваат личната благосостојба. Меѓутоа, личниот велнес е 

истотака под влијание на условите на средината во која живее човекот. Се 

повеќе се нагласува денес за проблемите на животната средина, тука е и се 

поголемото внимание на еколошкиот, надворешниот, културниот и глобалниот 

аспект на здравјето. 

 Велнесот е самоодговорност; Иако луѓето кога се болни се потпираат на докторите 

да им помогнат за да го повратат доброто здравје, повеќето заговорници на велнес 

филозофијата ја нагласуваат личната одговорност на секој поединец за сопственото 

здравје и вклучување во навики кои ќе спречат болест и ќе го унапредат здрајето и 

благосостојбата.

Велнес туризмот е вид кој има изгледи за неограничено ширење. Поволен вид на 

туризам како еден од начините на намалување на сезоналноста во регионите со 

голема концентрација на туристи во краток временски период во летото. Дава 

неограничени можности со тоа што во велнес бизнисот во туризмот можат да се 

вклучат повеќе гранки од велнес индустријата и изградени велнес брендови за 

здрава храна, природна козметика и слично. 

 
 

2.2 Термален туризам 

 
 

Се споменува како еден од најстарите форми на туризам кој бил достапен на 

привилегираните класии е поврзан со користењето на бањите поради лековитите води 

кои помагаат при лечење на разни видови тегоби. Кај бањите акцентот е ставен на 

традиционалните здравствени услуги односно лекувалишните функции, иако може да 

се користи и во рекреативна смисла и за развој на велнес туризам. Тука постоиможност 

за остварување и на комерцијални и на медицински цели. 

,,Патувањата поради рекреативни цели, можат да се забележат во Хелинистичкиот и 

Римскиот период. Поради здравствени и рекреативни причини се патувало во Делос, се 

користеле термални води во Епидариус и се патувало во Хералеовите бањи и покрај 

минералните води во Термопиле. Овој вид на патување се интензивира во римскиот 

период. Со оглед на тоа дека Римјаните му обрнуваат големо внимание на здравјето 

уредувале простори околу лековитите води и граделе бањи и лекувалишта. Од 
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римскиот период датираат познатите бањи во светот како што се Сен Мориц, Баден- 

Баден и во Република Македонија Катлановска Бања и Бања Банско. 30” 

Намената на бањите првенствено ќе биде одредена од планот за уредување на 

капацитетите во нејзината околина и тоа внатрешни и надворешни базени за 

рекреација, објекти од велнес карактер и објекти за медицински односно лечилишни 

услуги и соодветен персонал според вид на објект и услуга. Од ова следи дека 

термалните извори се природно-атрактивни мотивски елементи кои нудат широка 

можност за нивна валоризација, а со тоа развој на различните видови здравствен 

туризам.Бањите се неразделно поврзани со постоење на минерални извори со термална 

минерална вода со различни карактеристики. Секоја бања може да биде и спа центар, 

во зависност од креирање на капацитетите и понудата, а постоењето на спа 

центарот секогаш не значи поврзаност со минерална вода. На територијата на 

Република Северна Македонија постојат 65 термоминерални извори, а само 8 се 

користат. 

За развивање на термален туризам издвоивме три основни насоки : 

 
1. реконструирање на дел од бањите 

2. давање можност за инвестирање во велнес центри 

3. користење на околината на бањите за комбинирана понуда 

 
 

На следнава слика е прикажана шема за врската помеѓу: термален туризам, спа 

туризам и бањско лекување. 

 

Слика 2. Врската помеѓу термален, спа-туризам и бањско лекување врз основа на 

користењето на термалните извори 

Извор: Сопствено истражување 
 

 
 

30 Н.Маринпски; “Оснпви на туристичката теприја и практика”, ФТУ, Охрид, 2008 гпд., стр.57 

Спа 
туризам 

Термален 
туризам 

Баоскп 
лекуваое 
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Терминот ,,спа”потекнува од латинскиот израз ,,sanus per aquam”што во превод значи 

здравје кое доаѓа од водата. Спа центрите може да бидат во склоп на хотели како 

начин на збогатување на туристичката понудата или како самостојни, засебни центри. 

Термалниот туризам и бањското лекување се остваруваат исклучиво при постоење на 

термални извори, а спа туризмот може, но не мора да е неразделно поврзан со 

термален извор. Во однос на специфичноста на потребата бањското лекување е подвид 

на медицинскиот здравствен туризам, а термалниот и спа туризмот се дел од 

превентивниот здравствен туризам. 

Бањите на територијата на земјава не се доволно искористени и треба да се превземат 

мерки за нивно искористување по примерот на Бања Бањиште и Косоврасти каде е 

вложено во изградба на еден современ туристички центар. 

Во Нацрт планот за национална стратегија за туризам од 2016 година31, изработена од 

Kohl&Partner, при проценката на состојбата со бањите е нагласено нивното користење 

за медицински третмани и нагласена е потребата за развој на велнес центри. 

Споменато е дека исклучок во ова е само бањата Бањиште. 

Бања Бањиште и Косоврасти можат да бидат пример за оптимално искористување на 

термоминералните извори и развој на одржлив туризам со следење на светските 

трендови за еколошки хотели. ,,На надморска височина од 880 метри и заобиколен од 

прекрасна природа, тој денес претставува еден модерен медицински центар, каде 

лековитите ефекти на термоминерална вода во комбинација со најсовремените 

медицински методи, помагаат при лечење и третирање на десетици болести. Хотелот 

располага со професионален медицински и хотелски тим, кој на најдобар можен начин 

се грижи за гостите при престојот во овој хотел. 

 

 

 

 

 

 

 

31 http://tourismmacedonia.gov.mk/wp-content/uploads/2019/04/Kohl-Partner_Tourism-Strategy- 
Macedonia_FINAL-REPORT_16-04_MK.pdf пристапенп на 28.02.2020 

http://tourismmacedonia.gov.mk/wp-content/uploads/2019/04/Kohl-Partner_Tourism-Strategy-Macedonia_FINAL-REPORT_16-04_MK.pdf
http://tourismmacedonia.gov.mk/wp-content/uploads/2019/04/Kohl-Partner_Tourism-Strategy-Macedonia_FINAL-REPORT_16-04_MK.pdf
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Бањиште има на располагање 122 соби, со вкупен капацитет од над 300 лица. Собите  

се групирани во неколку категории, во зависност од услугите кои ги нудат, а 

најмодерни се четирите апартмани. Последното реновирање е во 2012 година, а 

располага и со ресторан со капацитет до 400 лица, кој воедно има и летна тераса и 

катче за забава за деца и возрасни. Хотелот располага со два базени со термална 

минерална вода, фитнес сала, сала за масажа, центар за убавина, бесплатен ВИ ФИ 

интернет, преубав парк, патеки за пешачење и паркинг за возила и автобуси. 

Вториот хотел Хотел & Спа Косоврасти е современ хотел со 72 модерни соби, сите со 

поглед кон Дебарското Езеро. Опкружен со прекрасна природа, во моментов овој 

хотел е единствениот ,,зелен”хотел во Р.Македонија и регионот, бидејќи се грижи за 

природата и за негови потреби за греење користи исклучиво соларна и геотермална 

енергија на самата термоминерална вода. 

Планинското опкружување, езерото, кањонот на реката Радика, пешачките патеки, се 

најпогодното место за релаксирачки прошетки како и за оние кои бараат авантури и 

предизвици. Водата богата со здравје со децении е одлична за оние кои имаат потреба 

за бањско лекување. Хотелот има професионален лекарски тим кој ги применува 

старите природни и традиционални, како и новите научни сознанија за реализација на 

терапевтски третмани, ги следи постигнатите резултати и ги споредува со  

планираните. Посебно се обрнува внимание на мотивирање на пациентите за нивно 

континуирано активно учество во реализација на сите предвидени активности .Хотелот 

има два внатрешни базени и еден надворешен, ресторан со тераса, парк, 

паркинг,игралиште за фудбал и др. Во состав на хотелот работи и Вила Косоврасти со 

11 соби која е во непосредна близина на хотелот.”32
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

32 http://eprints.ugd.edu.mk/12897/1/Ucebnik%20Termalen%20turizam%202014.pdf стр.66, пристапенп на 
28.02.2020 

http://eprints.ugd.edu.mk/12897/1/Ucebnik%20Termalen%20turizam%202014.pdf
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Термалниот туризам треба да се развива во насока на потребите на побарувачката на 

туристички услуги со вклучување спа и велнес услуги, третмани за убавина, третмани 

за слабеење, масажи и слични услуги, а не само да се фокусира на лечилишниот 

аспект, односно на бањското лекување. Правилно планирање на капацитетите и 

понудата на услуги од превентивен и медицински карактер треба да овозможи 

непречен развој на двата вида со внимателно осмислување на понудата при постоење 

на лечилишни и велнес услуги и капацитети на иста локација. 

 

 

3.  Медицински туризам 
 

 
 

Во Националната стратегија за развој на здравствен туризам на Република Македонија 

за период од 2012-2018 терминот здравствен туризам се применува за медицинскиот 

туризам. Таму е назначено следново: ,,Здравствениот туризам се дефинира како гранка 

на туризмот каде пациентите патуваат надвор од својата земја за да остварат 

дијагностички или терапевтски процедури кои од различни причини не е можно да се 

направат во нивната земја. 33 “ 

Здравствениот туризам е многу поширок поим. При ваквото дефинирање се опфаќа 

само медицинскиот туризам. Во стратегијата при анализа на состојбите во Македонија 

се вели дека за велнес туризмот не постои стратегија и насоки за развој и дека до 

постоењето на тој документ во Република Македонија не постои јасна легислатива за 

давањето на услуги од овој сектор, се мисли на велнес туризмот. Во стратегијата се 

опфатени само здравствени установи за медицински услуги како приватни болници, 

клиники, ординации и слично. 

Највисоките достигнувања во медицината и глобалните трендови ја потенцираат 

телемедицината како највисоко достигнување на технологијата. Тоа подразбира 

користење на телекомуникациска, информатичка и медицинска технологија за пренос 

на медицински информации на далечина. Според податоците на официјалната 

интернет страна на Специјалната болница за ортопедија и трауматологија Св.Еразмо од 

 

 

 
33http://tourismmacedonia.gov.mk/wp-content/uploads/2018/08/Nacionalna-strategija-za-zdravstven- 
turizam.pdf пристапенп на ден 28.02.2020 

http://tourismmacedonia.gov.mk/wp-content/uploads/2018/08/Nacionalna-strategija-za-zdravstven-turizam.pdf
http://tourismmacedonia.gov.mk/wp-content/uploads/2018/08/Nacionalna-strategija-za-zdravstven-turizam.pdf
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Охрид има воведено телемедицина во својата работа34. Исто така, за развој на овој вид 

туризам се прават напори преку лоцирање на една просторна целина на 

Кардиолошкиот завод и оваа болница. 

Најпозната дестинација за медицински туризам во близина на земјава е Турција каде 

надлежноста за развој на медицинскиот туризам и изработка на стратегија е на 

министерството за здравство. Во таа насока, турското министерство за здравство и 

одделот за здравствен туризам заради сопствени потреби, здравствениот туризам го 

делат на следните видови и тоа: медицински туризам (medical tourism), термален 

туризам/ спа-велнес туризам (termal tourism/spa-wellness), туризам за стари лица(eldery 

tourism) и туризам за нега (disabled tourism).35
 

Во нашата земја се потребни поголеми инвестиции за развој на медицинскиот туризам. 

Значаен елемент за развој на медицински туризам е регулаторната и правната рамка. 

Исто важен елемент е постоење на брендови и поседување меѓународно признати 

сертификати за стекнување доверба кај корисниците на услугите. 

Атрактивно-мотивски фактори кои се основа за развој на здравствениот туризам се 

природно-атрактивните мотивски фактори, но нивната улога во развојот на 

медицинскиот туризам не е пресудна и може да се означат како комплементарни, со 

исклучок кај бањското лекување. 

Кохен (Cohen) ја дава следнава класификација на туристи на пазарот на здравствен 

туризам, што има исклучително значење во разбирање на медицинскиот туризам како 

подвид на здравствениот туризам:36
 

 

  Регуларни туристи кои не се во потрага по некаков специјален 

третман освен што доаѓаат за сонце,море и плажа 

 Туристи кои добиваат медицински третман додека се на патување но тоа 

е резултат на повреда или ненадејна болест и се нарекуваат итни 

пациенти 

 

 

 

34https://www.traortoh.com.mk/# пристапенп на ден 28.02.2020 
35http://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/462,saglikturizmiingwebpdf.pdf пристапенп на ден 
28.02.2020 36 

https://www.researchgate.net/publication/235318899_Health_and_medical_tourism_Kill_or_cure_for_global 
_public_health пристапенп 28.02.2020 

https://www.traortoh.com.mk/
http://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/462%2Csaglikturizmiingwebpdf.pdf
https://www.researchgate.net/publication/235318899_Health_and_medical_tourism_Kill_or_cure_for_global_public_health
https://www.researchgate.net/publication/235318899_Health_and_medical_tourism_Kill_or_cure_for_global_public_health
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  Туристи со намери за патување и третман, туристи кои не патуваат 

на одредена дестинација исклучиво поради здравствени цели ,но ја 

преферираат истата поради можноста за третман 

  Туристи-пациенти кои патуваат во местото поради здравствени причини 

,но покрај тоа ќе го користат и патувањто за одмор рекреација и др. 

  Регуларни пациенти,тие кои патуваат исклучиво за медицински третман и 

не го користат патувањето за други цели 

 
Без разлика дали ваквата класификација е прецизна или не, не треба здравствениот 

туризам да се поистоветува со медицинскиот туризам односно треба да се размислува 

за здравствениот туризам во многу пошироки размери. 

 

4.  Видови услуги од здравствениот туризам 
 

 

Бројот на видови здравствени услуги што се практицираат во развиените туристички 

дестинации е голем и нивното познавање може да помогне во поттикнување на 

креативност во понудата кај чинителите на туризмот кај нас. Меѓу многуте третмани 

што можат да послужат во креирање на услуга се следниве:37
 

 Акупунктура е терапија со користење на игли кои се вметнуваат во телото на повеќе 

стотини точки кои постојат и се наоѓаат во таканаречени меридијански линии. 

 Ајурведа е природна медицина што потекнува од истокот и во последниве години е 

популарна кај нас. Нејзиното значење е ,,наука за долг живот.”Потекнува од Индија од 

околу 500 година од нашата ера. Разликува неколку типа на луѓе и има холистички 

пристап кон менталното, духовното и физичкото при користењето на третманите. 

 

 

 

 
37 Ј.Бајчетиќ; ,,Маркетиншки пристап вп развпјпт на здравственипт туризам вп Република Србија”, 
Дпктпрски труд, ФТУ, Охрид, стр. 140 
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 Озонска терапија е терапија во која се зема одредено количество крв, се збогатува со 

озон и повторно се враќа назад во телото. Се користи за забрзување на метаболизмот, 

забавување на стареењето и подобрување на имунитетот. 

 Хидротерапија е алтернативен вид на медицина која ја користи водата за третмани за 

отстранување на болка, лечење и релаксација. 

 Хелиотерапија е терапија со примена на сончевите зраци и изложеноста на светлина 

која може да биде значајна поради фактот што инсолацијата на места е над 2000 

часови годишно. 

 Балнеотерапија е збор што е добиен од латинскиот збор balneum што значи бања и 

опфаќа терапија со минерална, морска или термална минерална вода, преку нејзино 

користење за капење, преку масажи изведени со движењето на водата. 

 Фанго третманот е најдлабокиот топлински третман. Ја стимулира циркулацијата на 

крвта, ја намалува болката и воспалението, ја намалува болката во мускулите и врзното 

ткиво и зглобовите и предизвикува длабока состојба на релаксација. Го стимулира 

движењето на лимфата и со тоа овозможува чистење на токсините од телото. За 

третманот се користи минерална кал од вулканско потекло пелоид. Спа третманите во 

спа центрите како посебни или во склоп на хотелите се повеќе се актуелни, особено за 

релаксација. 

 Сауна и парна бања се слични по тоа што се простории за релаксација кои користат 

топлина со таа разлика што во сауната има сув топол воздух, а во парната бања има 

загревање преку пареа. Селско парно купатило е третман кадево затворена просторија 

обложена со дрво се врши испарување на лековити треви со помош на печка на 

температура од 50 до 55 степени целзиусови. Тоа поволно влијае на испуштање на 

токсините од телото преку потење. 

 Тепидариум е поблага форма на парна терарапија каде се користат кревети од мермер 

или плочки од кои се шири топлина од 37 до 39 степени целзиусови, при одредена 

влажност на воздухот што пружа пријатно чувство. При оваа терапија се води сметка 

да биде поблага форма која нема да наштети на јрвните садови. 

Различните видови на масажи се неразделен дел од велнес понудата. Постојат  

различни видови како шведска масажа, спортска, масажа на рефлексните зони на 

стапалата, тибетанска масажа со користење на лековитоста на медот и други видови. 

 Киропрактика е наука која се занимава со лекување на тегоби со коските со помош на 

притисок на рацете. 
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 Халотерапијата е алтернативен вид на медицински третман каде се користат 

терапевските дејства на солта особено за чистење на дишните патишта. Солена соба се 

заснова на халотерапијата, хромотерапијата и аудиотерапијата. Халотерапијата се 

однесува на вдишување на аеросоли, хромотерапијата на релаксирачко дејство на 

светлината и аудиотерапијата на релаксирање со помош на музиката. Во солената соба 

се користи морска или камена сол и претставува престој во една микроклима каде се 

вдишува воздух со аеросолите распрскани во вид на микропрашина со помош на 

медицински уред – халогенератор. Солената соба се користи за лекување и за 

превенција. Најчесто се употребува за подобрување на имунитетот и кај заболувања на 

дишните патишта. 

 Климатотерапија е привремено престојување на човекот во простор со клима што 

поволно влијае на неговото здравје. 

 Воздушните бањи придонесуваат за подобрување на здравствената состојба кај луѓето 

така што со престојот на повисока надморска висина, во околина со добра вегетација, 

помага во подобрување на параметрите на крвната слика. 

 Ароматерапија исто претставува гранка на алтернативната медицина која користи 

етерични масла и други мирисни препарати за подобрување на когнитивните функции 

кај човекот. Начинот на користење се одвива преку ширење на арома, директно 

вдишување или преку апликација на масла преку масажи. Се смета дека етеричните 

масла и другите препарати во ароматерапијата делуваат преку мирисите на мозокот на 

човекот, а од друга страна имаат фармаколошки својства со што помагаат при 

лекување преку нивна директна апликација на телото. Ароматерапијата е лекување или 

спречување на болестити со користење на етерични масла. Се применува и при 

ублажување на болки и вознемиреност, зголемување на енергијата, подобрување на 

меморијата, за опуштање, спречува опаѓање на косата и ги намалува егземите кои 

предизвикуваат чешање. Понудени се две основни теории со цел да се објасни ова 

нивно  наводно  дејство.  Првата  е  влијанието   на   мирисите  врз  мозокот,  особено 

на лимбичкиотсистем преку сетилниот систем. А другата е директното фармаколошко 

дејство на етеричните масла. Иако ароматерапевтите често го докажуваат точното 

познавање на синергијата помеѓу телото и етеричните масла, ароматерапијата е  сè 

уште необјаснета. Меѓутоа, некои претходни медицински испитувања покажале 

позитивен дејство. Ароматерапијата не лечи состојби, но му помага на телото да најде 

природен начин да се излекува и да го подобри имунитетот. 

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D1%82_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC&amp;action=edit&amp;redlink=1
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 Фитнес активности вклучуваат различни физички вежби кои се потребни во велнес 

услугата најчесто поради седечкиот начин на живот карактеристичен за денешницата. 

Фитнес вежбите се користат за забрзување на метаболизмот и вклучуваат движења за 

добивање на физичка кондиција, но истовремено се и забавни. Во својот состав фитнес 

како активност има повеќе подвидови. 

 Јога е тесно поврзана со ајурведата како вид на природна медицина каде се смета дека 

телото и умот се неразделно поврзани во лекувањето на болестите и одржување на 

здравјето. Јогата е популарна многу години наназад. Таа е техника на смирување на 

духот преку долготрајно седење, медитација и движења. Убавите предели кај нас 

можат да бидат места за практицирање на јога како и за формирање на центри за учење 

на јога. 

 Пилатес вклучува елементи од јога, танц и гимнастика со фокусирање на движењата, 

флексибилноста, балансот на телото и неговото држење. 

 Козметичко-естетски третмани вклучуваат третмани за разубавување како дел од 

велнес индустријата и имаат широк спектар на услуги кои се атрактивни и можат да ги 

вклучат хотелите во нивната понуда. 

Во здравствениот туризам нутриционизмот има важна улога при комплетирање на 

туристичката услуга збогатена со понуда на здрава и балансирана храна на гостинот 

според неговите потреби и на велнес услугите и на медицинските услуги поради 

важноста на исхраната на која денес се повеќе и се посветува внимние. 

Вклучувањето на овие услуги во понудата ќе придонесе да привлечеме туристи за 

здравствен туризам. Ови се само дел од услугите кои можат да се земат за насока во 

креирање на уникатна понуда. 

 Детокс третманите и третманите за слабеење се комбинирани третмани со вклучена 

здрава храна, физички активности и релаксација. Во специфичноста на понудениот 

третман се оди до степен на индивидуално креирана понуда од професионалци кои 

патувањето ќе го осмислат според потребите на клиентот преку ангажирање на 

професионалци од различни области. Исто се врши креирање на посебен програм за 

слабеење и тоа индивидуално или во група. 

 Антиејџ третманите како вид на здравствена туристичка услуга се актуелен светски 

тренд. И тие третмани ја вклучуваат здравата храна, козметичките третмани на кожата 

и релаксацијата. 

Што се однесува до медицинскиот туризам, преку анализа на достапните 

информации заклучивме дека медицинските услуги што се најзастапени во понудата 
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кај познатите светски туристички дестинации од овој вид на туризам, како Турција, 

Чешка, Унгарија и други, им припаѓаат на следните области : 

 
-естетска хирургија 

-офталмолошки интервенции 

- дентални медицински услуги 

-дерматолошко-козметички интервенции 

-липосукција 

-онколошки третмани 

-кардио зафати 

-ин-витро оплодување и други. 

 
 

Овие земји со развиен медицински туризам нудат услуги преку оформен пакет кој 

освен третманот вклучува и транспорт, придружба, сместување, преведувач, 

разгледување на градот и други услуги. 

Медицинските услуги треба да се опфатат од организациски, технички и кадровски 

аспект од страна на различни субјекти. Министерството за здравство првенствено 

треба да ја одреди рамката на институционално дејствување во медицинскиот 

здравствен туризам. Правната регулатива е неопходна за давање на услуги на странци. 



МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ТУРИЗАМ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

52 

 

 

IV.  ГЕОГРАФСКИ ДЕТЕРМИНАНТИ ЗА РАЗВОЈ НА ЗДРАВСТВЕН 

 ТУРИЗАМ 
 

 

 

 

 

1.  Атрактивно-мотивски фактори за развој на туризмот 
 

 

 

Географската средина е сложен систем на специфични просторни целини кои треба да 

се искористат за туристички развој. Територијата на нашата земја припаѓа на јужниот 

дел на Европа и се наоѓа во југоисточниот нејзин дел. Го зазема централниот дел на 

Балканскиот Полуостров. Близината на Медитеранот и Јадранското Море, 

придонесуваат за поволни климатски услови. По површина е доста мала со само 25,713 

км. квадратни и е најмала по површина во споредба со соседите. Предноста на 

релативно малата површина овозможува за релативно краток временски период да се 

посетат повеќе туристички атракции што може да придонесе во формирање на понуда 

каде еден вид на туризам е главен, а другите селективни видови на туризам се 

комплементарни. Со научните сознанија од областа на туристичката географија 

детално го запознаваме регионот со сите негови географски карактеристики од што 

подобро ги разбираме природнте ресурси со кои располагаме во насока на креирање на 

уникатна понуда. 

Атрактивно-мотивските фактори претставуваат објекти, појави и процеси кои  со 

своите својства ги привлекуваат туристите, а тоа е причина за престој во одреден 

географски простор.38
 

Според Н.Мариноски, фондот на атрактивно-мотивски фактори со кои располага една 

земја е темел за нејзиниот туристички развој. Република Северна Македонија 

располага со природни, антропогени и комбинирани атрактивно мотивски фактори за 

развој на различни диференцирани видови на туризам. 

 Природни туристички атрактивно-мотивски фактори се следните:39
 

-геоморфолошките 

-климатските 
 
 

38 Н.Маринпски; ,,Туристичка гепграфија на Република Македпнија”, Охрид, 2001 гпд., стр. 47 
39 Ибид., стр.47 
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-хидрографските 

-биогеографските 

 
Од геоморфолошките фактори најзначајни за темата на овој труд се планините, а во 

оваа група спаѓаат и клисурите, кањоните, превалците и вулканските форми и 

пештерите. Планините претставуваат комплексна атрактивност за развој на различни 

типови на туризам. Нивната значајност се согледува преку рекреативните, 

куриозитетните и естетските својства на планините. 

Климата е значајна туристичка вредност сама по себе. За различни видови туризам се 

поволни различни климатски услови. Напросторот на Република Северна Македонија 

климатските елементи како температура на воздух, врнежи, траење на сончевиот сјај и 

влажноста на воздухот, се значајни туристички вредности. 

Хидрографските вредности ги содржат рекреативните, естетските и куриозитетните 

својства.Водата е исклучително значаен фактор што делува на развојот на туризмот и 

тука спаѓаат реките, езерата и минералните води. 

Во биогеографските вредности за развојот на туризмот влегуваат сите форми на 

растителен и животински свет кој е застапен на нашата територија. Од растителниот 

свет застапени се видови кои припаѓаат на медитеранската и евро-сибирската област. 

 

 

2.  Атрактивно-мотивски фактори важни за развој на здравствениот туризам 
 

 
 

Природните атрактивно-мотивски фактори кои имаат рекреативен карактер се важни 

за развој на здравствениот туризам. Во продолжение ги наведувам планините, климата 

и климатските елементи, природните езера и термалните води како атрактивно-

мотивски фактори значајни за развојот на здравствениот туризам кај нас. 
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3.  Планините како геоморфолошки фактор и нивната важност за развој 

 на здравствен туризам 
 

 

 

Република Северна Македонија е ридско–планинска земја.Вкупно има 34 планини кои 

се поделени на ниски,средни и високи. Тие поседуваат рекреативни, естетски, 

куриозитетни и знаменити својства. За развој на здравствениот туризам најголемо 

значење имаат рекреативните својства на планините.Според Проф. Д-р.Н.Мариноски, 

планини од посебно значење за туристички развој се следните: 

Шар Планина,Бистра,Стогово со Караорман, Кораб, Јабланица, Галичица, Пелистер, 

Бушева, Јакупица, Скопска Црна Гора, Осогово и Плачковица, Малешевски Планини и 

Кожуф.40
 

Планините имаат рекреативни атрактивни својства. Тоа најмногу се согледува поради 

тоа што тие овозможуваат задоволување на потреби од активен одмор, освежување и 

закрепнување на туристите. 

Најважниот елемент за развојот на здравствениот туризам на планините може да се 

согледа во можноста за уредување шеталишни патеки. Тие можат да бидат близу 

изградени сместувачки капацитети. Исто така можат да се уредат шеталишни патеки 

близу големите градови, на пониските планини. 

Друго рекреативно-атрактивно својство што го имаат планините ,а кое има значење во 

развој на здравствениот туризам е погодноста за сончање поради годишна инсолација 

на просторот од преку 2000 сончеви часови годишно. 

Рекреативно-атрактивно својство на планинитее и чистиот планински воздух кој има 

особено важна улога за развој на здравствениот туризам поради докажанато позитивно 

влијание врз човечкиот организам за закрепнување и подобрување на вредностите на 

крвната слика. 

Рекреативно-атрактивно својство на планините може да се согледа и преку 

позитивното влијание од посетата на планината како начин за релаксација и психичко 

закрепнување на луѓето. 

 

 

40 Ибид., стр. 56 
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4.  Клима и климатски елементи значајни за развој на здравствен 

 туризам 
 

 

 

Зависно од видот на туризам, различни климатски елементи имаат различно влијание. 

Траењето на сончевиот сјај, врнежи, температура на воздух, влажност на воздух, 

облачност и ветрови се елементи на климата кои во голема мера го условуваат развојот 

на различните типови туризам на нашата територија. Како најзначајни климатски 

елементи за развој на здравствениот туризам се температура на воздухот и траење на 

сончевиот сјај. 

На територијата на Република Северна Македонија највисоката просечна температура 

на воздухот е 14.5 степени целзиусови што упатува на постоење на термичка 

умереност. Тоа претставува добра карактеристика за развој на туризмот. Тоа што 

постои умерена температура, укажува на фактот за постоење на оптимални услови за 

туристички активности. Овој елемент е многу важен за развој на здравствениот 

туризам. Во летните месеци најпосетени се езерските туристички места за капалишни 

активности. Но, во текот на летото средните месечни температури на планините се 

умерени и се погодни за прошетки. Крушево на пример има средни месечни 

температури во периодот од јуни до септември со вредност помеѓу 14,2 и 17,9 и има 

извонредни услови за посетеност. 

Температурата на воздухот во езерските туристички региони има умерена вредност во 

текот на зимата со што постои услов за посетеност на туристи преку развој на 

туристичка услуга од здравствен туризам и со тоа да се продолжи сезоната. Генерално 

здравствениот туризам е селективен вид на туризам без нагласена сезонска 

карактеристика. Умерените температури овозможуваат идеални услови за 

привлекување клиентела. Во однос на температурата како фактор, може да се заклучи 

дека и планините и езерата имаат услови за посета преку целата година. 

Инсолацијата е климатски елемент од круцијално значење за развој на рекреативните 

видови туризам и особено на здравствениот туризам. Овој елемент е поврзан со сите 

активности што се одвиваат на отворено, без разлика во каков предел се одвиваат,дали 

во планински или котлински. 



МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ТУРИЗАМ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

56 

 

 

Република Северна Македонија е земја со исклучително поволна трајност на сончевиот 

сјај со над 2000 сончеви часови годишно и со тоа спаѓа во земји со одлични можности 

за развој на туризмот. ,,Во езерските туристички локалитети годишното траење на 

сончевиот сјај изнесува: во Охрид 2233 часови, во Ресен 2205 часови, и во Гевгелија 

,која е во близина на Дојранското Езеро, 2609 сончеви часови во годината. 

 
Вредноста на должината на траењето на сончевиот сјај е нагласена и во планинските 

туристички локалитети. Така на Попоова Шапка годишното траење на сончевиот сјај 

изнесува 2330 часови, во крушево 2109 и во Лазарополе 2098, што овозможува 

пријатен престој во планинскиот простор.”41
 

 

 
5.  Хидрографските фактори и нивната важност за развој на 

 здравствениот туризам 
 

 

 

Во Република Северна Македонија од хидрографските форми, како атрактивно 

мотивски-фактори за развој на туризмот се јавуваат езерата, реките и минералните 

води. Езерата се значителен фактор за развој при недостапност до излез на море. 

Природните езера, Охридското, Преспанското и Дојранското се најпосетени 

туристички места во летниот период. Езерата и нивната околина се најразвиени 

региоинални целини кај кои постојат добри изгледи за користење на хидрографскиот 

потенцијал за продолжена туристичка сезона преку услуги од здравствен туризам. 

Посебна карактеристика на езерата што треба да се има во предвид како поволност е 

нивната лоцираност на границите со нашите соседни држави. 

Охридското Езеро се наоѓа на надморска висина од 695 метри и ја исполнува 

струшко-охридската котлина околу која се протегаат планините Петрино, Галичица, 

Мокра, Јабланица, Караорман, Илинската Планина и Плаќенска Планина. Должина од 

56,02 километри од брегот и припаѓаат на Република Северна Македонија, а другиот 

дел од 31,51 километар, на Република Албанија. Охридското Езеро е најдлабокото 

тектонско езеро на Балканот. Средно-месечната температура на водата во месеците од 

јуни до септември изнесува 18 степени целзиусови што е важна атрактивно-мотивска 

 
41 Ибид., стр. 106 
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вредност за развој на здравствениот туризам. Охридското езеро е едно од езерата во 

светот со најголема проѕирност која изнесува 21,5 метри. Таа е резултат на мало 

количество растворени супстанции во неа и снабдување од чиста изворска вода и 

голема инсолација. Сите овие карактеристики на Охридското Езеро овозможуваат 

негово користење за капалишни активности. 

Надморската висина на Преспанското Езеро изнесува 853 метри. Тоа ја исполнува 

Преспанската котлина и околу него се наоѓаат планините Галичица, Петрино, 

Плаќенска Планина, Бигла, Баба и Сува Гора. Неговата длабочина за разлика од 

Охридското Езеро е многу помала. Најголемата длабочина изнесува 54,2 метри за 

разлика од Охридското каде најголемата измерена длабочина е 294 метри. 

Средномесечните температури во јули август и септември се над 18 степени 

целзиусови. Неговата провидност е доста мала за разлика од Охридското. Поради 

добрата температура погодно е за капалишни активности. 

Дојранското Езеро се наоѓа на надморска висина од 148 метри. Котлинскиот простор 

во кој се наоѓа е формиран од планините Беласица, Кара Бели и Круша.Ова е најмало 

тектонско езеро во Република Северна Македонија со површина од 42,7 км квадратни 

нод кои 15,6 км квадратни и припаѓаат на Република Грција. Брегот е долг 24 км. 

Неговата најголема длабочина изнесува 10 метри. Особено значајно за Дојранското 

езеро е високата температура на водата, цветањето на алгите во август кои 

ослободуваат јод и лековитото својство на блатото кое е добро за лекување на некои 

болести и подобрување на имунитетот што ја зголемува неговата туристичка вредност 

за развојот на здравствениот туризам. Карактеристичен податок е дека дури 120 дена 

во годината кај Дојранското Езеро температурата на воздухот изнесува преку 26 

степени целзиусови. Вештачките езера на територијата на нашата земја се користат за 

риболовен туризам. 

Термоминералните води се најзначајната туристичка вредност кога се разгледува 

можноста за развој на здравствениот туризам. Во Република С.Македонија има околу 

30 карбонатни извори на кисели карбонатни води што претставува резултат на 

геотектонската и геолошката структура на старата Родопска маса која била 

пресекувана со бројни потреси. Нивниот хемиски состав и температура се значаен 

атрактивно-мотивски фактор за користење во здравствени цели, како за превенција, 

лекување  и  рехабилитација.  На  релативно  мал  простор  постојат  повеќе  термални 
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извори што е голем потенцијал за развој на здравствен туризам. Во Република Северна 

Македонија има 8 бањи:Бањиште, Косоврасти, Катлановска Бања, Кумановска Бања, 

Кочанска Бања, Кежовица, Бања Банско, Негорска Бања. 

 

 
Слика 4. Мапа на бањи во Република Северна Македонија42

 

 

 

 
Бања Бањиште 

Бањата Бањиште се наоѓа во близина на регионалниот пат Скопје-Дебар-Охрид во 

подножјето на Крчин. Има три извори кои се различни по своите карактеристики. Тие 

се Горни Базен, Долни Базен и Нова Каптажа. Највисока температура од 39.3 степени 

целзиусови има Долни Базен. Значаен е хемискиот состав на водата во лечилишните 

својства и тоа со содржината на елементи од железо,магнезиум, натриум, калиум, 

катјони на калциум, соединенија на мангандиоиксид, силициумдиоксид и други. Во 

листа на болести кои може да се третираат со овие лековити води се ревматизам, 

вкочанетост на зглобови, слабост на мускули, гинеколошки проблеми, кожни болести, 

болести на дигестивниот систем, воспаление на бели дробови, слабокрвност и други 

заболувања. Бања Бањиште има современ туристички спа комплекс каде сите 

 

42 http://eprints.ugd.edu.mk/12897/1/Ucebnik%20Termalen%20turizam%202014.pdf стр.24 пристапенп на 
01.03.2020 

http://eprints.ugd.edu.mk/12897/1/Ucebnik%20Termalen%20turizam%202014.pdf
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природни фактори се искористени за создавање на една комплексна услуга по пример 

на најновите светски трендови со примена на различни третмани. 

Бања Косоврасти 

Лоцирана е во близина на регионалниот пат Скопје-Дебар-Охрид. Хемискиот состав на 

водата е сулфурно-карбонатен. Се користи во лекување на ревматични, гинеколошки и 

кожни заболувања. Температурата на водата изнесува 48 степени, а издашноста е 120 

литри во секунда. Просторот е искористен за современ спа комплекс кој нуди различни 

активности. 

Катлановска Бања 

Оваа бања се наоѓа близу Скопје над селото Катланово. Нејзината положба е поволна 

затоа што е во близина на 3 поголеми градови и тоа Скопје, Куманово и Велес. Водата 

извира низ пукнатини. Изворите се сулфурни, алкални и јагленокисели.Како терапии 

во лекувањето можат да се применат капење, пиење, инхалации. Нејзината локација во 

долината на реката Пчиња овозможува додатна вредност со користење на околниот 

простор со багремова и друга шума да допринесе за збогатување на туристичката 

понуда. 

Кумановска Бања 

Во близина на меѓународниот пат Е-4 на 4 км источно од Куманово кај селото Проевце 

е Кумановската Бања. Температурата на водата изнесува 30 степени целзиусови. 

Содржината на магнезиум, калциум, натриум, кобалт, цинк и други минерали 

овозможува лекување на нервни болести, болести на системот за варење, шеќерна 

болест и друго. 

Кочанска Бања 

Кочанската Бања се наоѓа на 6 километри оддалеченост од Кочани во село Бања. 

Карактеристично за оваа бања е температурата на водата која изнесува 64 степени 

целзиусови. Од минерали содржи натриум, калиум, калциум и магнезиум, таа е слабо 

алкална и слабо радиоактивна. Се користи при лекување на жолчката, ревматични 

заболувања, болести на коските и друго. 
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Бања Кежовица 

На само 2 километри од Штип се наоѓа бањата Кежовица. Карактеристиките на водата 

овозможуваат лечилишна, рехабилитациона и превентивна здравствена активност во 

бањата преку капење, инхалирање и пиење. Температурата на водата е од 57 до 69 

степени целзиусови. По хемиски состав е сулфурна, слабосалинична и високо 

радиоактивна вода. Се користи за лекување на стомачни болести, гинеколошки, 

заболувања на дишните органи, ревматизам и хронични воспаленија на зглобовите. 

Бања Банско 

Оваа бања се наоѓа во југоисточниот дел на Република Северна Македонија на 12 

километри од Струмица, во живописниот предел под планината Беласица. Има 

влијание на медитеранска клима што ја прави посебно атрактивна. Додатна вредност е 

нејзината лоцираност во близина на граничниот премин Ново Село кон Бугарија и 

пристапот до меѓународната магистрала Е-75. Карактеристично е тоа што има 13 

извори од кој најиздашен е Парило и воедно со највисока температура од 72 степени 

целзиусови. Хемискиот состав на водата е од натриум-сулфатен тип и е мошне 

содржаен и богат.Се користи за лекување на различни видови болести, слично како и 

кај претходно споменатите, но и хормонални нарушувања, срцеви заболувања, 

хипертензии, состојби по прележана маларија, крвни заболувања и  друго. 

Туристичката понуда од здравствен туризам може да се надополни со активности во 

пријатната околина. 

 

 

Негорска Бања 

Во близина на Гевгелија се наоѓа Негорската бања.Оваа бања се наоѓа во близина на Е- 

75 магистралата. Најважни извори се Ладна Бања, Топла Бања и Нова Каптажа. 

Температурата на водата се движи од од 36 до 43 степени целзиусови. Единствено за 

оваа бања е постоењето на термална кал која се користи за пелоидна терапија. Во 

другите бањи оваа кал вештачки се создава.Во близина се наоѓа изворот Смрдлива 

вода. По составот оваа вода е хидрокарбонатна, минерализирана и слабо кисела. Се 

користи за лекување стомачни заболувања, камен во бубрег и други болести. Чистиот 

планински  воздух  и  лековитата  вода  го  направиле  ова  место  посетувано  уште  во 
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периодот помеѓу двете светски војни. Пределот е карактеристичен и по дабова и 

букова шума што го прави исклучително погоден за развој на здравствен туризам. 

На релативно мал простор од 25.713 километри квадратни колку што изнесува 

површината на Република Северна Македонија се наоѓаат бројни атрактивно-мотивски 

фактори од големо значење за туристички развој на здравствениот туризам. Дел од нив 

имаат изградени модерни сместувачки капацитети со комплетна услуга кој ги следи 

модерните трендови на туристички потреби од здравствен туризам. Пример за тоа се 

дел од хотелите на Охридското крајбрежје и бањите Бањиште и Косоврасти. 

Реките како атрактивно-мотивски фактор, за развој на здравствениот туризам или друг 

вид на туризам не можат да имаат атрактивна вредност поради нивната загаденост. 

Единствено реката Радика и Црни Дрим имаат чиста вода. Другите реки во Република 

Северна Македонија бараат итна интервенција за решавање на нивната состојба 

поради штетното влијание што го имаат на околината. 

 

 

6.  Важноста на растителниот свет за развојот на здравствениот туризам 
 

 

Разновидноста на растителниот свет придонесува во развојот на здравствениот 

туризам. Најмногу се важни зимзелените шуми заради нивните ароматични и лековити 

својства за нивна намена како воздушни бањи. Шумите во националните паркови, 

заштитените шуми, шумите со посебна намена и шумскиот покрив во излетиштата е од 

големо туристичко значење. Модерниот начин на живот ја наметнува потребата за 

враќање на човекот кон природата најмногу преку контакт со растителниот свет за 

постигнување на психофизички баланс и отстранување на заморот од бучавата и 

загаденоста во преизградениот простор во кој се живее. Одгледувањето на лозовите 

насади во нашата земја е вековна традиција. Освен производството на виното како 

производ наменет за конзумација, во последниве години во други земји има тренд на 

негово користење во таканаречената винска терапија која се применува како 

превентивен вид на терапија која во минатото била привилегија на благородниците и 

кралските семејства. Винската терапија користи вински масти и масажни масла кои 

придонесуваат за релаксација и имаат долготрајно дејство врз човековото здравје. 

Размислувањата може да се насочат кон користење на оваа култура во производство на 
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препарати за здравствени услуги и развој на велнес центри кои просторно ќе бидат 

лоцирани во области каде најмногу успева и се одгледува оваа култура. 

Од друг аспект, култивираните ароматични растенија можат да послужат во 

ароматерапијата и да се користат во козметички третмани во вид на природни сапуни, 

шампони и други препарати. Воедно може да се подготвуваат природни лекови, чаеви, 

лосиони и слично. Се поголемо внимание се посветува на здравата органска храна што 

може да се земе за предност на нашите простори. Врз основа на географските 

карактеристики, Република Северна Македонија претставува предизвик за 

истражување на можности за развој на различни видови на здравствен туризам. Новите 

форми на понуда треба да бидат во чиста здрава околина која треба да се одржи за да 

имаме развој на различни видови туризам на долг рок. 
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V.  ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ ЗА РАЗВОЈОТ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ 

 ТУРИЗАМ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 

 

 

 

 

1.  Индикатори за искажување на развојот на здравствениот туризам во 

 Република Северна Македонија 
 

 

 

 

Во стратегијата за развој на здравствениот туризам во Република Македонија за 

периодот од 2012 до 2018 година, изработен од Министерството за здравство и 

Агенцијата за промоција и подршка на туризмот, од јуни 2012 година, наведено е дека 

постои визија за развој на уникатна понуда за здравствен туризам особено во делот на 

велнес туризмот. Во Националната стратегија за развој на туризмот 2009-2013 акцент е 

ставен на бањскиот-велнес туризам, но се вели дека нема јасна легислатива за давање 

на услуги од овој сектор.43Моменталната состојба во Република СевернаМакедонија за 

опслужување на медицински услуги се карактеризира со ограничен капацитет на 

големи приватни болници со високо ниво на услуга и уникатни медицински услуги, 

државни клиники кои предничат во видот на услуги во однос на соседството, но треба 

да вложат во квалитетни капацитети и нова опрема, помали ординации во 

пограничните места што се посетени за дентални, офталмолошки, козметички и други 

услуги. 

Преку анализа на податоците од Државниот завод за статистика за поважните физички 

индикатори се настојува да се добие слика за состојбата и можностите и насоките за 

промена. Како најважни индикатори за кои постојат податоци, а имаат важност во 

согледување на состојбата со здравствениот туризам се податоци за капацитети на 

угостителски објекти за давање посебни услуги опфатени во табела број 1, број на 

странски туристи од соседните држави во период од 2014 до 2018 прикажани во табела 

број 2, просторна дистрибуција на странски туристи по туристички места каде се 

опфатени планинските, езерските и бањските места во табелата број 3, бројност на 

странски туристи по месеци за период од 2014 до 2018 во табелата број 4 со 

 

43http://tourismmacedonia.gov.mk/wp-content/uploads/2018/08/Nacionalna-strategija-za-zdravstven- 
turizam.pdf пристапенп на ден 23.02.2020 

http://tourismmacedonia.gov.mk/wp-content/uploads/2018/08/Nacionalna-strategija-za-zdravstven-turizam.pdf
http://tourismmacedonia.gov.mk/wp-content/uploads/2018/08/Nacionalna-strategija-za-zdravstven-turizam.pdf
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превземени податоци од статистичкиот завод и во табела број 5, податоци за бројноста 

на леглата во сместувачки објекти од висока категорија, хотели со 3, 4, и 5 ѕвезди и 

бањски лекувалишта повторно за истиот временски период. 

Голем број хотели во својата понуда се повеќе се ориентираат кон велнес туризам. 

Само високите категории на хотели можат да нудат ваква услуга. Во следнава табела е 

прикажана додатната услуга по категории на сместувачки објекти. 

,, Групата на основните капацитети за сместување ја сочинуваат оние објекти кои во 

споредба со комплементарните објекти за сместување се поквалитетни(поудобни, 

поконфорни, со подобар надворешен и внатрешен изглед и слично) и во нив по 

правило се вработени поквалитетни лица како во однос на однесувањето и  

познавањето странски јазици (тие имаат повисок степен на култура на однесување со 

гостите и познаваат еден или повеќе странски јазици). Од веќе изнесеното може да се 

заклучи дека ваквите објекти нудат хетерогени и релативно поквалитетни услуги кои, 

по правило, се поскапи, па според тоа апсорбираат претежно клиенти со повисок 

социјален статус, со повисоко ниво на култура и поголеми платежни можности.”44Во 

основни сместувачки капацитети спаѓаат хотели, мотели, пансиони и туристички 

населби. 

За потребите на превентивниот здравствен туризам, особено значајно е постоење на 

хотели од висока категорија кои даваат поквалитетни и покомплексни услуги. Поради 

тоа, за потребите на ова истражување ги користам податоците од Државниот завод за 

статистика за понудата на додатни услуги по видови на сместувачки објекти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44Н.Ацкпвски,М.Ацкпвска; ,,Пплитика за развпј на туризмпт”,Охрид, 2005 гпд., стр.350 
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2015 

 

Хотели***** 

 

Хотели**** 

 

Хотели*** 

Бањски 

лекувалишта 

Затворени базени 8 7 1 11 

Отворени базени 8 13 8 1 

Сауна 11 15 3 1 

Игралишта за тенис 8 11 6 - 

Мини голф 1 - - - 

Спа/велнес центар 6 7 2 - 

Фитнес центар 11 18 3 2 

Куглана - 2 1 1 

Обезбедена лекарска нега 7 6 4 5 

Сервис за изнајмување спортска 

опрема 

 
4 

 
5 

 
4 

 
- 

 
 

Табела бр.1. Капацитети на угостителски објекти за давање додатни 

услуги Извор: Завод за статистика на Република Северна Македонија 45
 

Поради третманот на сместувачките капацитети за превентивен здравствен туризам 

односно велнес услуги, како капацитети од повисока категорија со понуда од додатни 

услуги, во табелата се назначени само хотелите со 3, 4 и 5 ѕвезди и бањите. Податоците 

од Државниот завод за статистика се достапни само за 2015 година. Во хотелите од 

највисока категорија од наведените комплементарни услуги ,11 од нив имаат фитнес 

центри и сауна во својот состав. Отворени базени се во понудата кај едно бањско 

лекувалиште, 8 хотели со 5 и со 3 ѕвезди, и најмногу хотели со отворени базени се 

хотели со 4 ѕвезди. Едно од бањските лекувалишта има куглана, отворен базен и сауна. 

Во состав на хотелите се забележува понуда од додатни услуги со обезбедени фитнес 

центри и тоа во 18 хотели со 4 ѕвезди. Во истата категорија сауна како дел од понудата 

 
 

45http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9-cb4e5f7ec5ef 
пристапенп на ден 23.02.200 

http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9-cb4e5f7ec5ef
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ја нудат 15 хотели со 4 ѕзезди. Обезбедена лекарска нега е застапена кај сите категории 

на капацитети што се опфатени. Кај бањите, 5 од нив имаат обезбедена лекарска нега. 

Бањите се главниот потенцијал кој треба рационално да се искористи за развој на 

велнес туризмот. Бањите можат да нудат и медицински и велнес услуги. Велнес 

услугите вклучуваат широк спектар на услуги и треба да се искористат и другите 

природни ресурси за осмислување на различни видови услуги за привлекување на 

туристи главно од соседството. Во однос на развој на велнес туризмот имаме 

потенцијал од осум бањи каде сериозна инвестиција е направена кај бањите во 

Бањиште и Косоврасти. 

 
За да се согледа посетеноста од странски туристи од соседството во изминатиов 

период дадена е следнава табела за четиригодишен период со број на туристи од секоја 

земја пооделно. 

 

 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Туристи Туристи Туристи Туристи Туристи 

Албанија 17 561 18 493 20 862 21 194 27 311 

Бугарија 26 480 29 314 36 982 45 958 52 659 

Грција 42 677 38 829 40 504 44 931 40 947 

Косово 11 000 13 950 17 070 17 494 24 014 

Србија 41 013 43 613 50 145 53 121 57 460 

 
Табела бр.2 Туристи по земја на припадност на посетителите, по 

години Извор: Завод за статистика на Република Северна Македонија 46
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Мпже да се види дека брпјнпста на странски туристи пд спседствптп ппстпјанп се згплемува вп 

изминатипв перипд сп штп се пчекува уште ппгплема брпјнпст вп нареднипт перипд.Следнава 

табела е наменета да ја прикаже просторната дистрибуција на странски туристи при што 

од опциите се избрани бањските места, планинските места и езерските. Се забележува 

најголема бројност на странски туристи во езерските места. 

 

 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Туристи Туристи Туристи Туристи Туристи 

Странски Странски Странски Странски Странски 

Бањски места 3 998 3 636 3 751 3 962 4 466 

Планински места 16 732 17 833 14 861 17 845 22 019 

Езерски места 149 755 167 886 177 300 214 266 247 918 

 

Табела бр.3 Туристи по видови туристички места, по години 

Извор: Завод за статистика на Република Северна 

Македонија47
 

 
За сезонската нагласеност на посетата од странски туристи во летните месеци важни се 

податоците од следната табела превземени од Државниот завод за статистика на 

Република Северна Македонија. 
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 2014 2015 2016 2017 2018 

Јануари 16,340 18,450 21,678 25,031 30,253 

Февруари 16,021 19,793 20,767 23,308 26,519 

Март 22,153 23,928 29,520 28,602 36,733 

Април 28,077 36,757 39,334 47,050 59,057 

Мај 50,693 57,077 60,879 65,285 72,627 

Јуни 51,498 50,236 50,315 62,392 76,374 

Јули 51,988 60,368 66,800 88,681 99,337 

Август 57,373 69,301 61,738 90,469 95,681 

Септември 49,213 60,461 60,998 78,720 80,889 

Октомври 39,762 40,464 45,625 55,244 57,674 

Ноември 22,246 24,967 26,447 32,921 36,133 

Декември 19,950 23,728 26,383 32,891 36,068 

 

 

Табела бр.4 Странски туристи по месеци, по години 2014-2018 

Извор: Завод за статистика на Република Северна Македонија 48
 

 
 

Според оваа табела се заклучува дека имаме изразита сезонска нагласеност на 

посетеноста.Здравствениот туризам како вид, нема нагласен сезонски карактер и 

придонесува за продолжена туристичка сезона како еден од факторите на развој на 

туризмот во целост. Имплементирање на понуда од здравствени туристички услуги 

овозможува посетеност преку целата година. Услугите од медицински карактер 

воопшто не се поврзани со сезоналноста. 

За инвестирањето во туризмот во сместувачки капацитети од повисока категорија, 

може да се каже дека вложувањата одат во корист на развивање услуга на повисоко 

ниво. Следнава табела покажува податоци за бројноста на леглата по категории на 

сместувачки објекти. 
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2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 

Легла Легла Легла Легла Легла 

Хотели ***** 2 152 2 513 2 739 2 867 3 715 

Хотели **** 4 483 5 363 6 323 6 964 8 503 

Хотели *** 4 323 4 514 4 657 4 690 5 233 

Бањски лекувалишта 1 289 1 296 1 296 1 267 518 

 

Табела бр.5 Број на легла по видови објекти за сместување, по 

години Извор: Завод за статистика на Република Северна 

Македонија49
 

 
Поради неопходноста од постоење на објекти за сместување од висока категорија, 

опфатени се хотелите со 3,4 и 5 ѕвезди и бањите како основа за велнес и медицински 

туризам. Се забележува рапиден раст на бројот на легла во хотелите од висока 

категорија, а намалување на бројноста на легла во бањските лекувалишта. Тоа  

доведува до прашање за состојбата во бањските лекувалишта од една страна, а од  

друга страна зголемената бројка на легла во хотели од висока категорија укажува на 

создавање на се поквалитетна услуга, што оди во прилог на комплексност на услугата 

од велнес елементи. 

 
Финанскиски индикатори на туризмот се реализиран приход од туризмот, туристичка 

потрошувачка и просечна дневна потрошувачка, но за посебните видови туризам е 

тешко да се одредат финансиските индикатори пооделно. 
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2.  Општи претпоставки за развој на здравствениот туризам 
 

 

 
 

Здравствениот туризам во Република Северна Македонија не е доволно истражуван , а 

претставува просперитетна гранка која може да донесе голем финансиски бенефит. Се 

поставуваат бројни прашања околу можностите за негов развој, неговите предности, 

трошоци, инвестиции, перспектива и сите подрачја кои директно или индиректно се 

поврзани со здравствениот туризам. Постојат бројни недостатоци кои треба да се 

отстранат преку превземање мерки за развој. Преку елаборација на моменталниот 

степен на развој на овој вид туризам ги изнесуваме следниве претпоставки: 

 
- евалуација на моменталната состојба со сместувачки капацитети

 за медицински и велнес услуги 

- истражување за можностите за инвестирање во капацитети 

- создавање на уникатна понуда во која ќе се искористат природните ресурси 

со кои располагаме 

- комбинирање на здравствените со комплементарни видови услуги 

- вложување во интензивна промоција 

- следење на искуствата од земјите од регионот 

- ставање на здравствениот туризам како приоритетен вид во развојот на 

целокупниот туризам кај нас 

- искористување на моменталната побарувачка за здравствени услуги на 

клиенти од соседството за избегнување на можноста за супституција 

 
Во предвид треба да се земе дека во моментов има посетеност во пограничните места 

за помали медицински услуги,а во приватните болници во главниот град гравитираат 

туристи од соседството. Дел од менаџерите на хотелите ја забележуваат побарувачката 

за велнес услуги и во својата понуда вклучуваат спа третмани, фитнес и слично и ги 

пренаменуваат своите капацитети. Според светските истражувања побарувачката за 
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овој вид туризам рапидно ќе расте. Сето ова треба да биде насока за превземање мерки 

за организиран приод во развојот на здравствениот туризам. 

3.  Туристички содржини потребни за развој на здравствениот туризам 
 

 

 

За да може да се обезбеди квалитет на туристичките активности потребно е смислено 

вклучување на сите потенцијали кои ги поседува одреден туристички простор. Не е 

доволна само атрактивноста на просторот во целта за остварување развој туку се 

потребни различни елементи за збогатување на туристичката содржина. Туристичките 

содржини се состојат од следните компоненти:50
 

-туристичка опременост и уреденост 

-туристичка информираност 

-обезбедена изборност 

 
 

Туристичката опременост и уреденост има примарна важност во развојот на 

здравствениот туризам. Здравствениот туризам има потреба од обезбедување на  

опрема и уредување од специфичен вид, со посебна намена кај различните подвидови. 

Медицинскиот туризам не може да оствари развој доколку нема софистицирана 

опрема и уреденост која ќе предничи во конкурентноста на туристичкиот пазар . Така 

како најважни содржини во однос на опрема и уреденост кај медицинскиот туризам се 

следните: 

 
-медицински центри опремени со софистицирана опрема 

-добра инфраструктура и лесен пристап до центрите 

-сместувачки капацитети за придружба на пациенти 

-комплекси за рехабилитација 

-соодветен професионален кадар 

-комплементарни капацитети за рекреација и забава 

 
 

Кај превентивниот здравствен туризам, според извршената анализа на достапни 

податоци сметаме дек потребата од опрема и уреденост вклучува: 

 

 
50Н.Маринпски; ,,Оснпви на туристичка теприја и практика”, ФТУ, 2008 гпд., стр.233 



МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ТУРИЗАМ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

72 

 

 

-сместувачки капацитети од висока категорија 

-современа опрема за изведување на различни видови велнес третмани и активности 

-уредени простори во околната природа 

-професионален кадар за специфичните услуги 

-професионални аниматори 

-опрема за изнајмување за различни активности 

 
 

Туристичката информираност во здравствениот туризам вклучува важни елементи 

најмногу во медицинскиот туризам поради информираноста за условите под кои 

можат да користат услуги во здравствениот систем клиенти од други држави. Освен 

тоа поради фактот што често видот на услуга која не е достапна во домицилната земја 

е причина за остварување на патувањето, клиентелата треба да е соодветно 

информирана за видови на медицински услуги застапени во понудата. 

Информираноста за гостинот е важна во целиот процес на задоволување на потребите. 

Важен фактор за избор на дестинација за медицински услуги е цената на зафатот или 

лекувањето, па поради тоа однапред формирана цена е корисна информација за 

клиентот. Точните и брзи информации се пресудни за привлекување клиентела и денес 

интернетот е значајна алатка за остварување на оваа компонента. Информираноста  

трае и во текот на давање на услугата. За удобноста на клиентите комплексните услуги 

од медицински карактер во современите центри покрај другите погодности му 

овозможуваат на пациентот придружба и преведувач во непречена негова 

информираност во целиот процес. 

 
Кај превентивниот туризам, потенцирајќи го велнес туризмот информираноста исто 

содржи информации за видовите на услуги достапни во туристичкиот комплекс со што 

им помага на гостите да изберат патување таму каде ќе добијат најдобра услуга. Во 

текот на престојот персоналот треба соодветно да овозможува информираност на 

гостинот за сите поволности што може да ги користи во комплексот или хотелот,но и 

надвор од него, како одреден вид на превоз, екскурзии и слично. 

 
Обезбедена изборност како компонента е исклучително важна за превентивниот 

односно велнес туризмот. Превентивниот туризам во однос на потребите има голема 

еластичност,а самиот велнес туризам овозможува создавање на богата понуда преку 

различни активности и со вклучување на различни услуги. Изборноста може да ги 
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опфати видот на третмани, видот на физички активности, разни аниматорски 

збиднувања како натпревари на отворено, учење за здрава исхрана и многу други 

начини за збогатување на туристичката содржина. Според самата негова дефиниција 

содржинската изборност може да е насочена кон физичката, менталната и духовната 

благосостојба. Тоа придонесува да се создаде слобода во креирањето на понуда. 

Кај медицинскиот туризам изборноста е помала и се однесува на комплементарни 

услуги за рекреација, прошетка, шопинг и забава. Во задоволување на потребите на 

туристот во денешницата посебна улога има содржајноста во понудата која мора да 

вклучува комплементарни услуги за да се избегне монотонија во престојот на 

туристите во одредено туристичко место. Содржајноста на понудата е одговор на 

појавата на посебни интереси кај различни туристи или сегменти на туристи. 

Содржајноста се однесува на постоење на можност за различни активности. 

Алтернативно содржински форми кои му стојат на располагање на туристот, 

Крипендорф ги класифицира на следниов начин: 51
 

 Движење 

 Дружење 

 Творечки дејности 

 Едуцирање, откривање и доживувањето 

 Авантури 

 Мирување и средба со себеси 

 
Алтернативно содржинските форми кои се класифицирани на овој начин се посебно 

значајни во здравствениот туризам. Во основа на здравствениот туризам е движење и 

активност, на отворен или затворен простор. Пешачки активности, рекреативно возење 

велосипед, пливање, разни други физички активности се дел од спортската  

рекреативна содржина на понудата во здравствениот туризам од превентивен карактер 

за одржување и подобрување на физичката состојба на туристот. 

Дружењето во здравствениот туризам, на глобално ниво добива една нова форма. Во 

понудата на агенциите за здравствен туризам постои индивидуализиран пристап каде 

според видот на потребата од одреден тип на услуга се дава можност на дружење со 

луѓе кои се мотивирани од иста причина на користење на здравствена услуга. За 

 

51 Ибид., стр.239 
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пример ќе ги наведам пакет аранжмани во понуда на агенции за здравствен туризам 

каде се дава можност за соло патување, што исто претставува тренд во туризмот, но во 

понудата се дава можност за добивање на услуга од третман за слабеење или 

интензивна физичка активност, со што дружењето е овозможено во група на луѓе кои 

имаат ист мотив и интереси во остварување на туристичката потреба. 

Творечките дејности во здравствениот туризам можат да се остварат преку 

фотографирање на природните убавини, учество во приготвување здрави оброци, 

можности за цртање во природа и слични други активности. 

Едуцирање, откривање и доживување, во здравствениот туризам како содржајност се 

значајни поради тоа што се тоа што го открива, доживува и учи туристот, продолжува 

да го користи после остварување на престојот и станува дел од неговото секојдневие и 

се однесува на внесување на здрави навики, примена на научени техники на опуштање, 

едукација за здрава храна, стекнато искуство во изведување нова физичка активност, 

откривање на важноста од примена на хербални состојки во подобрување на здравјето 

и друго. 

Авантурите можат да ја надополнат содржајноста кај здравствениот туризам во вид на 

комплементарна услуга за љубителите на природата со посета на ретки природни 

убавини низ потешко достапни предели, кратки кампувања во планински места и 

слично. 

Мирување и средба со себеси е неизоставен дел од велнес туризмот пред се нагласен  

во неговото дефинирање како туризам кој се остварува за добивање благосостојба на 

ниво на физичко, ментално и духовно здравје. Значи во самата основа на овој вид 

туризам, содржајноста во понудата мора да одговори на потребите за холистички 

пристап кон човекот. Мирувањето и средбите со себеси се спиритуални содржини кои 

можат да бидат во вид на јога, престој во природа поради слушање на природните 

звуци, медитирање на посебно атрактивни места со уникатна убавина и слично. 
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4.  Институционална подршка за развој на здравствениот туризам 
 
 

Развојот на туризмот е директно поврзан со директните и индиректните извршители на 

развојната политика. Тие преку креирање на целите, инструментите и активностите 

влијаат врз туризмот и неговиот развој. Директни извршители на туристичката 

политика се52: 

1. Претставничките органи на власта на сите нивоа со нивните политички 

извршни органи 

2. Органи на управата на сите нивоа 

Индиректни носители на туристичката политика 

се: 

1. Стопански комори 

2. Општествени организации од областа на туризмот 

3. Разни месни заедници 

4. Стопански и нестопански организации од туристичкото и нетуристичкото 

стопанство 

5. Самите туристи 

 
Во Националната стратегија за развој на здравствен туризам на Република Македонија 

за период 2012-201853 се наведува дека активностите на Министерството за здравство 

во подршка на развојот опфаќаат неколку области: 

1. Развој на легислатива за одвивање на здравствениот туризам 

2. Развој и инвестиции во опрема, инфраструктура и човечки ресурси на јавните 

здравствени установи 

3. Водење на процесот склучување договори со националните и приватните 

фондови за здравствено осигурување на други земји кои би биле од полза на 

развојот на здравствениот туризам во Република Македонија 

4. Учество во изработка на стратегии, програми и акциони планови за развој на 

здравствениот туризам во соработка со АППТ и други релевантни субјекти. 

 

52Н.Ацкпвски,М.Ацкпвска; ,,Пплитика за развпј на туризмпт”,Охрид, 2005 гпд., стр.145 
53http://tourismmacedonia.gov.mk/wp-content/uploads/2018/08/Nacionalna-strategija-za-zdravstven- 
turizam.pdf пристапенп на ден 23.02.2020 

http://tourismmacedonia.gov.mk/wp-content/uploads/2018/08/Nacionalna-strategija-za-zdravstven-turizam.pdf
http://tourismmacedonia.gov.mk/wp-content/uploads/2018/08/Nacionalna-strategija-za-zdravstven-turizam.pdf
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Се нагласува дека Министерството за економија треба да овозможи подршка во 

развојот на туризмот преку развој на легислатива за одвивање на туризам. 

АППТ има задача да пружи подршка и промоција на туризмот воопшто, а со тоа и на 

здравствениот туризам. За таа цел активностите на АППТ се насочени кон неколку 

сегменти: 

1. Анализа и следење на состојбата во земјата, регионот и глобалниот пазар 

2. Промоција и маркетинг на здравствениот туризам 

3. Изработка на стратегии, програми и акциони планови за развој на 

здравствениот туризам во соработка со министерството зас здравство и други 

релевантни субјекти54
 

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот изработува програма на годишно 

ниво за активностите и мерките за развој на туризмот. 

Преку координирана соработка на институциите, создавање на национална стратегија 

и информираност на сите чинители во туризмот ќе се обезбеди сеопфатен преглед на 

можностите и насоките на развој на овој вид туризам. 

Владата на Република Северна Македонија има изработено Програма за развој на 

туризмот за 2019 година. 

Во таа програма е нагласена потребата од соработка и меѓународна комуникација со 

значајни организации како што се Светската туристичка организација и Европската 

патничка комисја и учество на саеми. Како насока на развој се наведува едукацијата на 

кадарот во туризмот и угостителството преку вклучување на високообразовните 

институции. Заштитата на животната средина е приоритетна мерка и затоа се 

предвидени еко-акции. Предвидено е организирање на меѓународна конференција за 

туризам. Развојот на туризмот во програмата предвидува поддршка преку субвенции 

за разни туристички проекти, а се наведува и изработка на студии за вински и спа 

 

54http://tourismmacedonia.gov.mk/wp-content/uploads/2018/08/Nacionalna-strategija-za-zdravstven- 
turizam.pdf пристапенп на ден 23.02.2020 

http://tourismmacedonia.gov.mk/wp-content/uploads/2018/08/Nacionalna-strategija-za-zdravstven-turizam.pdf
http://tourismmacedonia.gov.mk/wp-content/uploads/2018/08/Nacionalna-strategija-za-zdravstven-turizam.pdf


МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ТУРИЗАМ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

77 

 

 

туризам. Подршка се дава на селскиот туризам преку субвенционирање на селски 

домаќинства кои ќе се вклучат во формирање на туристичка понуда. Тоа што посебно е 

значајно во оваа програма изработката на студија за неискористени објекти каде што 

можат да се направат странски инвестиции поради нивната атрактивност за бизнис. За 

вклучување на нови идеи во развојот на туризмот како бизнис се предвидува и 

субвенционирање на креативни идеи на студенти на факултетите за туризам. Дел од 

локалните стратегии за туризам ќе бидат опфатени со финансиска поддршка од 

владата. Подстратегии се изработуваат во областа рурален, културен и активен 

туризам. За следење на трендот на дигитализација и промоција на апликацијата ,,Visit 

Macedonia”,владата овозможува поддршка и во овој сектор во креирање на успешен 

развој на туризмот. Се обрнува посебно внимание на активниот туризам. Промооцијата 

како неизоставен дел е покриена во оваа програма, и се предвидува и ,,Бренд 

стратегија”. 

 

 

5. Значењето на маркетингот во насока на развој на здравствениот 

 туризам 
 

 

 

Најширок третман во економската литература маркетингот има како посебен вид на 

деловна политика и претставува значајна организациона активност чија што основна 

функција е да ги испитува појавите на пазарот со помош на научни методи.  

Најкратката релевантна дефиниција за маркетингот би била дека маркетингот е 

профитабилно задоволување на потребите.55
 

Американската асоцијација за маркетинг ја предлага следната дефиниција:  Маркетинг 

е организациска функција и збир на процеси за креирање, поврзување и испорачување 

на вредност на потрошувачите, на начини што им обезбедуваат корист на 

организациите и нивните акционери.56
 

За да се совладаат сите тие процеси потребно е познавање на посебни вештини и 

вложување многу труд. Келер и Котлер го дефинираат маркетинг менаџирањето како,, 

уметност   и   наука   за   избирање   целни   пазари   и   за   стекнување,   задржување  и 

 
55 Кптлер Ф., Бпвен Џ.Т., МакенсЏ.Ц., ,,Маркетинг вп хптелската индустрија и туризмпт”,2009 гпд., стр.139 
56 Ибид., стр.139 
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зголемување на потрошувачите преку креирање, испорачување и поврзување на 

супериорна вредност за потрошувачите”.57
 

Пазарот е основната претпоставка за функционирање на маркетингот.Маркетерите 

терминот пазар го употребуваат за опфат на различни групирања на 

потрошувачи.Сметаат дека дејноста ја вршат продавачите ,а пазарот го сочинуваат 

потрошувачите. 

Во прилог на разбирање на пазарот на здравствен туризам, значајни се компонентите 

што ги нагласува Goeldner. 

Гоелднер (Goeldner ) разликува пет компоненти на пазарот на здравствен туризам: 58
 

 
1. Сонце и забавни активности 

2. Вклучување во здравствени активности, но здравјето не е основен 

мотив(рекреација на отворено, авантуристички туризам, спортски туризам и 

велнес туризам) 

3. Основен мотив за патувањето е здравјето (пример морските крстарења или 

патување во други климатски средини)(здравствен и велнес туризам) 

4. Патување за сауна, масажи и други здравствени активности( спа туризам и 

велнес туризам) 

5. Медицински третман (медицински туризам и дентален туризам) 

 
Разбирањето на овие компоненти на туристичкиот пазар на здравствени услуги е 

суштинско во сегментирањето на пазарот и креирањето на производите. Најдобрите 

сегменти претставуваат целни пазари. 

Во поделбата на различни видови пазари според големината на подрачјето кое го 

опфаќа постојат: локален,регионален ,национален и меѓународен пазар.Врз основа на 

тоа маркетинг активностите ќе бидат модифицирани според специфичностите на 

пазарот. Меѓународниот туристички пазар е оној каде прометот се остварува вон 

границите на државата. Меѓународниот пазар ги има оние главни карактеристики на 

националниот пазар, но не останува имун на глобалното опкружување. 

 

57 Ибид., стр.139 
58https://www.researchgate.net/publication/235318899_Health_and_medical_tourism_Kill_or_cure_for_glob 
al_public_health пристапенп 23.02.2020 

https://www.researchgate.net/publication/235318899_Health_and_medical_tourism_Kill_or_cure_for_global_public_health
https://www.researchgate.net/publication/235318899_Health_and_medical_tourism_Kill_or_cure_for_global_public_health
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Доколку како туристичка дестинација создаваме производ со кој треба да настапиме на 

меѓународниот пазар, треба да ги познаваме специфичностите на истиот, а тие се 

однесуваат на следново:59
 

 поголема конкуренција на ниво на туристички дестинации 

 појава на одредени туристички дестинации специјализирани само за одредена 

туристичка активност односно за селективен вид туризам 

 хетерогеност на мотивите,преференциите,очекувањата на туристичките 

потрошувачи и задоволување на нивните потреби 

 остварувањето на одржлив туристички развој 

 

 
Специјализацијата на одредена дестинација со специфична понуда оди во прилог на 

поуспешен настап на меѓународниот пазар.Затоа и се појавуваат одредени 

специфични,посебни,селективни видови на туризам или се јавува туризам од посебен 

интерес како тренд на глобално ниво. 

Да се разберат причините поради кои услугите се бараат на меѓународниот пазар е 

најдобриот начин да се разбере предноста пред конкурентите и помага во одредување 

на целни пазари. 

За создавање потреба од здравствен туризам кај потрошувачи од земјите од 

соседството ги наведуваме следните три водечки фактори: 

-Близина на дестинацијата 

 
-Подобра цена 

 
-Потрошувачите немаат достапност до услугата во нивната матична земја 

 
За да се обезбеди континуиран развој на здравствениот туризам треба да има 

континуиран проток на информации за состојбата на пазарот. Истражување на пазарот, 

планирање на производот, промоција се само дел од активностите на маркетингот кои 

придонесуваат за развој на туризмот. 

 

 

 

 
 

59 Јаќпски.Б.,Миладинпски.С., ,,Маркетинг вп туризмпт”, Битпла, 1989 гпд., стр. 183 
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VI.  РАЗВОЈ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ТУРИЗАМ ВО РЕПУБЛИКА 

 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 

 

 

1.  Концепција за развој на здравствениот туризам 
 

 
 

,,Туристичката политика е свесна активност на државата или поточно општеството за 

што поцелосно активирање на факторите на туризмот односно за остварување на 

функциите на туризмот со цел да се постигне побрз развој на туризмот како во рамките 

на една земја, така и во меѓународни размери.”60
 

Туристичката политика според тоа дали се настојува да се активираат целосно сите 

фактори и функции на туризмот може да биде општа и посебна туристичка 

политика.,,Општа е онаа туристичка политика што ја креираат одделни држави, 

односно одделни владини или невладини меѓународни или регионални организации во 

национални, регионални или меѓународни поими со цел да се активираат сите фактори 

и функции на туризмот, односно да се развива туризмот воопшто т.т. сите дејности на 

туристичкото стопанство. Посебна пак е онаа туристичка политика што ја креираат 

одделни државни, односно одделни владини или невладини меѓународни или 

регионални организации на национален, регионален или меѓународен план со цел да се 

активираат одделни фактори и функции на туризмот, односно да се развиваат 

одделните видови туризам, односно да се развиваат одделни дејности од туристичкото 

стопанство.” 

Туристичката политика својот успех го согледува преку степенот на активирање на 

факторите и функциите на туризмот. 

,,Концепцијата за развој на туризмот претставува мисловен процес кој според 

утврдените критериуми , се одредува визијата односно замислата за идниот развој.”61
 

Концепцијата за развој на туризмот се изработува пред се поради остварување на 

следните основни цели:62
 

 

 

 
60Н.Ацкпвски ,М.Ацкпвска; ,, Пплитика за развпј на туризмпт”, Охрид ,2005 гпд., стр.134 
61 A.Dulcic,L.Petric; ,, Upravljanje razvojem turizma”, Zagreb, 2001 god., стр.238 
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-Да се оствари меѓусебно усогласен развој помеѓу туристичките ресурси, 

побарувачката и понудата и материјалните елементи како 

инфраструктурата, сообраќајот и други, 

-Да се создаде имиџ кој ќе се базира на вредностите и карактеристиките 

на дестинацијата во која се развива туризмот, 

-Рационално да се користат природните и антропогените ресурси и да се 

обезбеди нивна заштита, 

-Да се формира понуда која пред се ќе обезбеди валоризација на 

ресурсите и другите фактори во економска смисла и 

-Да се создадат услови за продолжување на туристичката сезона надвор 

од летните месеци. 

Развојната концепција се однесува на оптимално искористување на 

туристичките ресурси во согласност со побарувачката. Воедно подразбира 

создавање на имиџ преку карактеристиките на дестинацијата што подразбира 

настап со одредени селективни видови туризам според кои ќе биде 

препознатлива дестинација. Во секој развој неизоставен дел е одржливиот 

развој посебно значаен поради неопходноста од трајност на туристичката 

дестинација. Тука важна е улогата на сите учесници кои треба да ја разберат 

важноста на зачувување на природата, културата на домицилното население, 

да трае интересот за дестинацијата и да се мисли на идните генерации. ,,Секој 

облик на туристичкиот развој на одреден начин, влијае врз социјалната и 

физичката околина на просторот во кој се развива туризмот. Имајќи во 

предвид дека, туристите патуваат во одредена туристичка дестинација, со цел 

да го конзумираат туристичкиот производ, јасно е дека туризмот има 

влијание врз просторот. Постојат голем број на литератури и автори кои 

предвидуваат негативни сценарија од импликациите кои ги има развојот на 

туризмот врз просторот. За да се спречат овие можни негативни сценарија, 

потребно е да се изврши истражување не само на неколку елементи како 

пренатрупаност на плажите или загадувањето на водата, туку потребно е да 

 
62 S.Ceshljash; ,,Razvoj razvojnog prostornog planirawa u turizmu”, Ekonomski fakultet, Zagreb, 1988 god., 
стр.314 
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се земат во предвид голем број на фактори кои влијаат врз развојот на 

туризмот: 

- Обемот на туристи 

- Структура на локалната економија 

- Видови на туристички активности 

- Разлики во култура помеѓу локалното население и туристите 

- Чувствителност на околината и др. 

 
Сите наведени фактори во суштина се поврзани со поимот сатурација. Овој поим пред 

се, произлегува од потребата да се утврдат границите на дозволеното оптоварување на 

просторот. Сатурацијата го искажува односот помеѓу просторот и развојот на 

туризмот. Оваа меѓусебна поврзаност произлегува од тоа што просторот можеби е 

најважниот елемент за развој на туризмот и без негово постоење, туризмот воопшто и 

неможе да се развива63.” Денес се повеќе се развива и свесноста кај самиот турист, 

односно се јавуваат одговорни туристи кои настојуваат да не го нарушат балансот во 

животот и културата на рецептивното население. Преку валоризација на ресурсите на 

дестинацијата се стигнува до финансиски бенефит кој во голема мерка е важен за 

економијата особено приливот на девизни средства од странски туристи. Сите насоки 

за развој на туризмот водат кон понуда што ќе ја продолжи туристичката сезона. 

 

 
 

2. SWOT анализа 
 

 
 

SWOT анализата е важна алатка во стратешкиот маркетинг која овозможува 

преиспитување на способностите на туристичката дестинација, според минатите и 

сегашните искуства, за можностите за позиционирање на понатамошниот напредок. 

Нејзино задолжително применување е кога има почеток на дејствување или кога има 

стагнација во процесот на развој. 

Со оваа анализа се опфаќаат екстерните и интерните фактори преку(strenghts)силните 

страни, (weaknesses) слабите страни , (opportunities) можностите и (threats) заканите со 

цел да се даде проценка за развојните насоки. Најчесто силните и слабите страни ги 

 

63 Е.Лега; “ Развпј на Охридскипт регипн какп привлечна туристичка дестинација”, Магистерски труд, 
ФТУ, Охрид, стр. 41 
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покриваат интерните фактори, а можностите и заканите се насочени кон одредување 

на екстерните фактори кои можат да влијаат на развојот. 

Како силни страни за развој на здравствениот туризам кај нас може да се земат 

предвид следните: 

- Постоење на природни атрактивно-мотивски фактори 

- Релативно добра инфраструктурна поврзаност 

- Нискобуџетни авиокомпании 

- Установи во кои гравитираат туристи од соседството 

- Понуда на услуга која ја нема во домицилната држава 

- Поволна цена на услуги 

- Непостоење на јазична бариера 

 

 
Како слаби страни можат да се земат предвид следниве: 

 
- Запоставување на дел од објектите 

- Изостанок на приватни и државни инвестиции 

- Немање стратегија за развој 

- Нема континуираност во планирањето, мерките и плановите 

- Не се превземени мерки за планска изградба на велнес центри 

- Не се следат трендовите во селективност во понудата 

- Нема понуда на пакет услуги 

 

 
Можности кои постојат се следните: 

 
- Национална стратегија за развој 

- Поставување на реални цели 

- Поинтензивна истражувачка работа на оваа област 

- Користење на искуствата од други држави 

- Задржување на постоечките пазари и таргетирање нови 

- Активен маркетинг 

- Развој на урбанистички план за локации на велнес центри 

- Инвестиции во постоечките објекти 
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- Инвестирање во бањите 

- Дисперзија на велнес туризам на цела територија 

- Давање можност за приватни инвестиции во велнес центри 

- Имплементирање на различни видови превентивни здравствени услуги 

Закани кои можат да влијаат на развојот на здравствениот туризам се следните: 

- Недоволна соработка на бизнис сектор, државни институции и академија 

- Непланска и некоординирана работа 

- Одлив на кадар во странство 

- Загадување на животната средина 

- Конкуренцијата во регионот 

 
Од оваа анализа може да се предвидат добри развојни можности на здравствениот 

туризам на цела територија на Република Северна Македонија со предвидување дека  

се настојува да се минимизира можното дејство на заканите. 

 

 

 

 
 

 3. Препораки за развој на здравствениот туризам 
 

 
 

За да се одговори на потребата од развој на здравствен туризам како итност ги 

наведуваме следниве активности: 

 Изработката на Национална стратегија е неопходна поради создавање на 

проекти за подобрување на рецептивните и комуникативните фактори на 

понудата и јасни мерки за ставање во функција на постоечки капацитети и 

изградба на нови со посебна внимателност во планирањето за зачувување на 

природните елементи и планирање на одржлив развој. 

 
 За развој на здравствен туризам на територијата на Република Северна 

Македонија постојат природни атрактивно-мотивски фактори. Велнес 

туризмот има тренд на висока побарувачка, така што преку вклучување на 
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специјализирани услуги кои се актуелни во светски рамки сметам дека се 

постигнува конкурентност на пазарот во регионот. 

 
 Ако се разгледа моменталната состојба на побарувања од медицински услуги, 

добиваме точна насока каде се наоѓаат целните пазари за развој на медицински 

туризам. Побарувачка на медицински услуги има од страна на клиенти од 

Косово, Албанија, Србија, Грција и во одреден период од годината има 

интензивна побарувачка од иселеници кои доаѓаат во посета на роднините овде. 

Тоа треба да се искористи во освојување на тој пазар со организирана понуда. 

Активности за развој на медицинскиот туризам како подвид на здравствениот 

туризам кои ги сметам за основни се организиран настап на туристичкиот пазар 

наспроти дифузното движење на туристите во потрага по услуга, односно 

искористување на постоечката состојба за задржување на клиентелата преку 

добра организација за да ја избегнеме лесната можност за супституција со 

друга дестинација. 

Пограничните места со релативно добра инфраструктурна поврзаност со 

граничните премини, со приватни и државни установи можат да овозможат 

задоволување на медицински услуги од помал обем на туристите од 

соседството. Добрата инфраструктурна поврзаност на Скопје со Приштина 

треба да се земе како предност во развој на медицински туризам каде ќе се 

вклучат приватните болници со понуда од услуги од медицински карактер кои 

ги нема на друго место во регионов. 

 
 Хотелските менаџери во голема мерка ги следат трендовите на побарувачка и 

во рамките на можностите голем број хотели на Охридското крајбрежје, Скопје 

и бањите во Дебар, вклучуваат додатни услуги во нивната понуда, но постои 

потреба од информација и едукација за повеќе видови услуги  поради 

збогатување на понудата, но и јасно разграничување на видот на услуги кои ги 

нуди хотелот заради несоодветно или лажно рекламирање кое би ја нарушило 

репутацијата на нашата земја како дестинација. 

 
 Основните развојни цели на туризмот во целина се насочени кон постигнување 

продолжена туристичка сезона. Кај овој селективен вид на туризам нема 
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нагласен сезонски карактер на патувањата, па затоа е од големо значење во 

целокупниот развој на туризмот на национално ниво. Овој вид на туризам да 

биде приоритетен вид на туризам поради отсуство на сезонскиот карактер во 

неговото остварување. 

 
 Конкурентноста на регионалниот пазар може да се постигне преку добра цена. 

Во моментов медицинските услуги ги користат клиенти од  соседството 

најмногу поради квалитет и добра цена. 

 

 
Сите овие препораки ги потврдуваат прашањата кои ги поставуваме за предиспозиции 

за развој на здравствен туризам во Република Северна Македонија. 

 

 

4.  Влијанието на развојот на здравствениот туризам врз економскиот 

 развој 
 

 

 

Туризмот е водечка гранка во однос на креирање работни места. Покрај оваа 

карактеристика која има позитивно влијание врз економијата како други најзначајни 

позитивни влијанија врз економијата до кои доаѓаме, со анализа на достапните 

материјали, ги наведуваме следните: 

o Подобар девизен прилив 

o Побогата клиентела 

o Туризам низ сите сезони 

o Диверзификација на туристичка понуда на цела територија 

o Пораст на инвестиции 

o Прилив на повеќе средства во државното здравство 

o Можност за спречување на трендот,,одлив на мозоци” 

o Паралелен развој на два сектори и други. 

 
Туризмот е гранка што ангажира голем број на вработени. Многу дејности директно 

или индиректно се поврзани со туризмот. Заради карактерот на дејноста може да 

придонесе до зголемување на вработеноста кај нас што директно пак влијае на 

подобрување на животниот стандард на населението. 
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Здравствениот туризам е карактеристичен за побогата клиентела. Поради вклучување 

на услуги од луксузен карактер привлечен е за туристите кои трошат повеќе. 

Дополнителен економски бенефит постои кога се работи за странски туристи поради 

девизниот прилив. Општо за зголемување на девизниот прилив од туризмот 

споредбено за 2017 и 2018 информации дава Агенцијата за промоција и поддршка на 

туризмот. Воедно се дадени и прогнозите за 2019 година. 

,,Конкурентноста на македонскиот туристички производ на светскиот пазар е се 

поголема, а тоа директно се рефлектира на учеството на туристичката индустрија во 

бруто домашниот производ на државава. 

 
Континуитетот во зголемувањето на девизниот прилив од посети на странски туристи 

се должи на мерките и активностите кои се преземаат од страна на целиот турстички 

сектор во земјава. Oчекувањата на Агенцијата за туризам за 2019-та година се посета 

на нашата земја од 1,3 милиони туристи, кои ќе остварат 4 милиони ноќевања и 

девизен прилив од 420 милиони американски долари. 

 
Овие позитивни статистики се резултат на континуираната работа на Агенцијата за 

туризам, а се однесуваат на зголемената промоција и поддршката која ја дава 

институцијата за реализација на проекти значајни за развој на нови туристички 

содржини. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија 

водејќи се од својата заложба за континуиран развој, унапредување и афирмација на 

туризмот, а имајќи ги предвид предностите и економската корист од развојот на оваа 

стопанска гранка, инвестира и работи на реализација на програмски активности, со цел 

да се овозможи подобра и поефикасна туристичка понуда.”64
 

 
Настојувањата за развој на туризмот е насочен кон отстранување на сезонската 

карактеристика на туризмот. Здравствениот туризам треба да се земе како вид на 

туризам со изразена вонсезонска карактеристика. Врз основа на понудата од 

туристички услуги од велнес туризам и планините со соодветни капацитети за велнес 

туризам можат да се атрактивни вон зимскиот период и езерските места да бидат 

посетени во текот на целата година. Преку изработка на стратегија ќе се овозможи 

 

 
64http://tourismmacedonia.gov.mk/2019/03/19/raste-devizniot-priliv-po-osnov-turizam/ пристапенп на 
ден 01.03.2020 

http://tourismmacedonia.gov.mk/2019/03/19/raste-devizniot-priliv-po-osnov-turizam/
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плански пристап за инвестирање што ќе овозможи интерес на стопанските субјекти за 

инвестиции во капацитети за овој вид на туризам. 

Преку давање на медицински услуги на странци се подобрува состојбата во 

здравствената заштита на домицилното население поради зголемениот прилив на 

средства во здравствениот систем. 

Во последните години карактеристичен е одливот на кадар особено од областа на 

медицината од границите на државата. Со развој на здравствен туризам овој тренд 

очекувано би се намалил поради зголемените можности за вработување. Воедно со 

ваквиот вид туризам се развиваат и туризмот и позитивно се влијае врз квалитетот на 

здравствени услуги во државата. 
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VII.  ИСТРАЖУВАЊЕ 
 

 

За потребите на овој магистерски труд спроведена е анкета на 180 испитаници. 

Анкетата е спроведена во реонот на Охрид и Струга во периодот од месец март до 

месец септември 2019 година. Опфатени се домашни туристи и странски туристи од 

соседните држави. Целта е да се дознаат мислењата и ставовите на гостите што 

користат услуги од повисока категорија на сместување од основни сместувачки 

капацитети за квалитетот на услугата што ја добиваат. Земени се во предвид 

корисници на услуги во хотели од повисока категорија поради статистичките податоци 

за опременоста со додатни услуги од базени, спортска опрема, фитнес сали, спа центри 

и слично. Опфатени се странски туристи од Албанија, Србија, Грција, Косово и 

Бугарија поради претпоставката дека тие се потенцијални странски гости што е 

спознание добиено врз основа на стекнатото досегашно искуство. Испитаниците се 

гости во хотелите од висока категорија со 3, 4, и 5 ѕвезди. Анкетирањето е извршено 

врз основа на анкетен лист даден во прилог 1 на овој магистерски труд. 

 Државна припадност 

 
Од вкупниот број на испитаници 150 се странски, а 30 се домашни туристи. При 

спроведената анкета 150 испитаници се странци и тоа: од Албанија се 39, Бугарија 18, 

Грција 23, Косово 42 и Србија 28. Може да се заклучи дека заинтересираност за високо 

квалитетна услуга постои и кај домашните и странските туристи од соседството. Од 

странските туристи најмногу има посетеност од Косово и Албанија, а со најмала 

бројност се туристите од Бугарија. Постои голема заинтересираност на гости од 

соседството што има поволно влијание, но треба и поголемо вклучување на домашните 

туристи во насока намалување на одлив на финансиски средства надвор од државава. 

Во вкупниот број на испитаници, 16,6% се домашни гости, 21,6% се гости од Албанија, 

10% од испитаниците се гости од Р.Бугарија, со 12,7% се застапени испитаници од 

Р.Грција, 23,3% се од Р. Косово и 15,5% се од Р.Србија. 
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График број 1- Бројност на странски наспроти домашни туристи 
 

 

 
 

 

 

 
Бројноста на домашните гости треба да се настојува постојано да се зголемува и 

домашните туристи не треба да се сфатат како занемарлив сегмент на потрошувачи 

поради фактот што одлив на средства надвор од државава, за кратките патувања за 

викенди и празници, во соседните држави е со значителен обем. Во спротивно 

средствата би останале во оптег во нашето стопанство. 

 

 

График број 2- Бројност на странски туристи според земја на потекло 

 
Од вкупниот број на странски испитаници 26% се албански туристи, 12% се бугарски, 

15,4 % се грчки туристи, 28% се косовски и 18,6 се српски туристи. 
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 Возрасна група на испитаниците 

 

 
Според спроведената анкета, најмногу туристи во високо категоризирани хотели со 

квалитетна услуга има од возрасната група што опфаќа возраст од 35 до 55 години, со 

бројност од 86 испитаници од вкупните 180 или изразено во проценти изнесува 47,8%. 

На возраст од над 55 години има корисници на услугите со бројност од 58 што во 

проценти изнесува 32,2%, а во старосната граница од 20 до 35 години спаѓаат 36 

испитаници или 20% од вкупниот број на испитаници. Ови податоци имаат значење 

при изведување на промотивните активности. Може да се каже дека слободните 

парични средства, слободното време и потребата од различни видови услуги кај 

различните старосни групи ја дава оваа слика. 

График број 3- Возрасна група 

 

 

 

 
 Сооднос на квалитетот на услуга со категоријата на хотелот 

 

 
Според податоците одговорени на прашањето дали услугата во сместувачкиот објект е 

соодветна со категоријата, со потврден одговор одговориле 137 испитаници, а со 

негативен 43 од испитаниците или 23,9 % не биле задоволни од соодносот на услугата 

со платените средства додека 76,1 % потврдиле дека добиле соодветна услуга на 
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промоцијата со вистинските карактеристики на услугата што придонесува за угледот 

надестинацијата, меѓутоа треба да се настојува да се исполнуваат уште повеќе 

очекувањата на туристите 

 

 

 

 

График број 4- Сооднос на квалитетот на услугата и категоријата на хотелот 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Користење на додатни услуги за време на престојот 

 
Според заводот за статистика 2015 година е направено истражување за капацитети на 

угостителски објекти за давање додатни услуги при што е даден преглед  на 

застапеност на објекти и опрема во сместувачките објекти во вид на базени, фитнес 

центри, сауна, спа центри, куглани, голф игралишта и слично за изведување на велнес 

услугите и врз основа на тоа во анкетниот лист за добивање на информации за 

коористење на вакви услуги, дадено е прашањето дали гостинот користел велнес 

услуга и која од наведените. Наведени се: базен, фитнес сала и сауна. Од испитаниците 

117 или 65% од испитаниците користеле додатни услуги за време на престојот, а 63  

или 35 % не користеле. Се забележува најмногу застапеност на користење на базените. 
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График број 5- Бројност на туристи кои користат додатни услуги 
 

 

 
 

 

 

 
График број 6- Искористеност на додатни услугиза време на престојот 

 

 

 

 
 Степен на задоволство на гостинот од добиената услуга 

 

 
На испитаниците кои одговорија потврдно на прашањето дали користеле велнес 

услуга, дадена им е опција да го оценат нивното задоволство од добиената услуга, при 

што 12 или 10,2 % од туристи се изјасниле за незадоволни, делумно задоволни се 25 

или 21,3%, задоволни се 33 или 28,3% од тие што користеле додатни услуги. Најголем 

број гости услугата ја оцениле како одлична и нивната бројност е 47 односно 

процентуално прикажано 40,2% . Ова зборува дека услугите се со добар квалитет. 
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График број 7- Степен на задоволство на гостинот од добиената услуга 

 

 

 

 

 

 
 Други видови на велнес третмани за кои постои интерес кај туристите 

 

 
По сопствен избор ги наведовме третманите односно велнес услугите кои сметаме  

дека можат да бидат од голем интерес кај туристите. Балнеотерапијата како докажана 

терапија со поволни ефекти на здравјето на човекот, третманите за слабеење поради 

пораст на население кое се соочува со вишок телесна тежина поради неактивност и 

несоодветна исхрана, потоа анти-ејџ третманите како светски тренд и користење на 

воздушните бањи поради се поголема загаденост на урбаните центри се во можните 

одговори на анкетата. Постои голем интерес за балнеотерапија која информација 

укажува на потреба на активирање на бањите во понудата. Виртуелните групи 

најверојатно имаат влијание врз појава на интерес од анти-ејџ третмани како и 

психолошките потреби на човекот да го зачува изгледот. Третманите за слабеење се 

исто актуелни во светски рамки и може да се вклучат во понудата. Хотелите може 

индивидуално да составуваат прашалници и анкети за своите гости за видот на услуга 

која би сакале да ја користат и повратно да ја користат информацијата за унапредување 

на сопствените капацитети. 
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График број 8- Интерес за други видови велнес услуги 
 

 

 
 

 

 

 
 Застапеност на користење на медицински услуги на туристите 

 

 
Испитаниците на прашањето за користење на медицински услуги во текот на престојот 

одговориле и тоа потврдно 76 туристи, а 104 одговориле со негативен одговор што 

значи дека 42,3% од вкупниот број на испитаници користеле медицинска услуга. 

Може да се констатира постоење на интерес за медицински услуги на што 

дополнително во прилог оди и следното прашање за кои услуги станува збор од 

наведените. Најмногу туристите користеле дентални услуги и тоа 25 од 76 испитаници 

во проценти изразено 32,9%, 15 испитаници или 19,7% од вкупниот број  на 

испитаници што користеле медицински услуги, користеле дермато-козметички услуги, 

19 туристи или 25% од нив искористиле офталмолошка услуга, а биле остварени 6 

дијагностички прегледи што во проценти изнесува 7,9%. Бројот на лица што користеле 
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бањско лекување е 11 лица или 14,5% од вкупниот број туристи што користеле 

медицински услуги. Најголем интерес постои за денталните услуги. 

 

 

 

 

График број 9- Видови на медицински услуги од помал обем кои туристите ги 

користеле во текот на престојот 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Степен на задоволство на туристите од добиената медицинска услуга 

 
На скалата наведена во анкетниот лист, 2 односно 2,5% од туристите кои користеле 

медицинска услуга не биле задоволни од услугата, 12 или 15,8% биле делумно 

задоволни, а 26 или 34,3 % биле задоволни. Услугата како одлична ја оцениле 36 

испитаници односно 47,4% од тие што користеле медицински услуги од помал обем. 

Преку активноста на планирањето се настојува да се предвиди и активно да се 

учествува во развојот преку следење и контролирање на процесите. Преку јасна слика 

за капацитетите и услугите од медицински карактер што можеме да ги оствариме 
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преку статистичка обработка на податоци за медицински услуги на странски туристи, 

ќе можеме да развиваме медицински туризам. 

 

 

График број 10- Степен на задоволство на туристот од добиената медицинска услуга 
 

 

 
 

 

 
 Влијанието на патната инфраструктура врз пристап до туристичките услуги 

 
Последното прашање во анкетата се однесува на задоволството од пристапот на 

гостите до туристичката дестинација. На прашањето дали патната инфраструктура им 

овозможила лесен пристап, 98 или 54,5% испитаници одговориле со да, а 82 или 45,5% 

испитаници одговориле со не. Во однос на пристапот треба да се разгледа можноста за 

подобрување на инфраструктурата. 

Здравствениот туризам се фокусира на освојување на пазари со клиентела која е 

спремна да потроши повеќе финансиски средства на додатни услуги од здравствен 

туризам како и други видови селективни облици кои би го привлекле вниманието и 

интересот на туристот. Целта е да се освои побогата клиентела со пософистицирана 

понуда од комплексни услуги со стручен кадар. 
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VIII.  Заклучок 
 

 
 

Потребата од познавање на појавата туризам и елементите на туризмот е наложена од 

динамичниот и еволутивен карактер на туризмот како современ феномен, при што е 

неопходно промените во праксата теоретски да се обработат и истражат, да се 

предвидат развојните насоки и новите теоретските знаења практично да се применат. 

Со динамичните промени во општеството денес се јавуваат различни потреби на 

современиот турист и затоа се јавува потреба од истражувања на селективните видови 

на туризам. 

Здравствениот туризам е селективен вид на туризам според специфичната потреба каде 

основен мотив за остварување на туристичките активност е здравјето.Поради 

потребата за ефикасно планирање на развојот на здравствениот туризам, важно е да се 

направи поделба на подвидови врз основа на специфичност на потребата за 

здравствена услуга во поглед на тоа дали услугата е за лекување и медицински зафат, 

или е потреба за одржување на здравјето и добрата психофизичка состојба. Треба да се 

знае дали туристот е во потрага по услуга поради нарушено здравје, односно постење 

на болест или услугата што ја бара е наменета од потребата за одржување на општо 

добрата здравствена состојба или подобрување на истата преку третмани, техники и 

активности кои позитивно ќе влијаат на севкупната негова состојба. Оваа услуга е се 

почесто барана поради начинот на живот, високото ниво на едукација и 

информираност, особено преку интернетот. Друга важна причина е зачестеноста од 

болести кои се резултат на неактивност, лоша исхрана, стрес, загадена средина и други 

неповолни фактори. Во насока на превенирање на таква состојба туристот свесно бара 

услуга која ќе му овозможи здравствена благосостојба и најчесто едукација за  

начините кои помагаат за здраво живеење и долговечност. Кога е во прашање 

долговечноста, во последниве години се поактуелна е природната или алтернативната 

медицина. 

На глобално ниво дестинациите својот развој го планираат преку создавање на 

интегриран туристички производ од селективни видови туризам. Многу видови на 
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туризам се испреплетуваат преку некои заеднички карактеристики. Доброто познавање 

на различните видови туризам е круцијално за планирање на понудата. 

На територијата на Република Северна Македонија постојат основи за развој на 

здравствен туризам. На мала територија имаме 8 бањи, езера со природни реткости, 

планини, вегетација и клима поволни за развој на здравствен туризам. 

Превентивниот здравствен туризам преку велнес активностите е тренд на глобално 

ниво поради начинот на живот на човекот во урбаните средини. Таквите промени во 

побарувачката се забележуваат и кај нас. Туристичките менаџери ги согледуваат овие 

промени кои налагаат зголемување на квалитетот на туристичката услуга и 

комплексноста и затоа инвестициите се насочени кон создавање сместувачки 

капацитети од висока категорија со вклучени додатни услуги во понудата. 

За развојот на здравствениот туризам на национално ниво е неопходно постоење на 

национална стратегија каде приоритет ќе се даде на здравствениот туризам и изработка 

на акциски план.Со координирана активност на чинителите на туризмот кај нас може 

да се овозможи успешен развој на здравствениот туризам. Многу е значајно и 

активирањето на локално ниво прекуизработка на локални стратегии што ќе го забрза 

развојот. Од активности на локално ниво кои можат да се спроведат како итност е 

спроведување на следниве проекти и мерки: 

- Приоритет е превземање на активности за зачувување и унапредување на 

здрава животна околина како основа за здравствениот и сите други 

видови туризам 

- Едукација и развивање на свест кај локалното население за одржлив 

развој, здравата животна околина, културното наследство и економски 

развој 

- Одредување на квалитативна и квантитативна рамка на моменталната 

состојба на фактори на понудата и тоа на атрактивните, 

комуникативните и рецептивните фактори на локално ниво 

- Инвестиции во уредување на просторот за активности на отворено и др. 

 
Министерство за економија, Министерство за здравство, Агенцијата за промоција и 

поддршка на туризмот, Стопанската комора за туризам се дел од институциите кои 

преку координирана работа можат да го планираат развојот на здравствениот туризам. 
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Моменталната побарувачка на услуги од здравствен туризам која постои најмногу во 

главниот град и пограничните места за медицински услуги е индикатор на можен иден 

развој на медицински туризам во една организирана форма преку пакет понуда. 

Од една страна условите за живот во современиот свет ја развиваат потребата од 

здравствен туризам поради загаденост, бучава, честа појава на одредени видови 

заболувања и слично. Во обратна насока, општествените импликации на развиениот 

здравствен туризам се одразуваат преку создавањето на еколошки и општествено 

свесен турист. Здравствениот туризам во основа на својот развој ја има исклучиво само 

здравата животна средина и затоа постои силна повратна врска.Многу е важно да се 

развива здравствениот туризам, а да не се наруши балансот што постои во природата 

од можните негативни последици. Современиот турист со вклучување во 

здравствениот туризам придонесува за лична психофизичка благосостојба, учи и го 

користи знаењето и по завршувањето на престојот во туристичкото место. 

Важно е да се одреди кој е оптимален степен на развој на здравствениот туризам за да 

не се наруши природниот баланс преку преголема изграденост. Поради ова потребна е 

диверзификација на капацитети за здравствен туризам на цела територија на државава 

и максимално искористување на постоечките капацитети преку реновирање и 

пренамена со користење на инвестиции од заинтересирани субјекти. 

Позитивните ефекти на здравствениот туризам, можат да се согледаат преку просторна 

и временска неограниченост на можностите за развој, затоа што природни услови за 

развој на здравствен туризам има на цела територија. Во современи услови, туризмот 

ќе се развива и во неурбанизиран простор со природни квалитети и антропогени 

елементи како целина што овозможува комплетна здравствена благосотојба на 

туристите. Затоа внимателно треба да се пристапи кон урбанизација на природните 

простори во намера да се задржи природниот елемент. Потребна е креативност во 

создавање на производ од здравствен туризам како носечки вид и комплементарни 

селективни видови туризам. Тоа се однесува на просторната диверзификација на цела 

територија, а воедно се решава сезоналноста, односно здравствениот туризам може да 

се одвива преку цела година. Постоечката состојба со изразита посетеност на езерските 

места во летниот период ќе се измени. 

Преку развој на здравствениот туризам може да се очекува и зголемување на чести 

кратки патувања подалеку од градските центри особено викенд посети од туристи од 
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соседството и домашни туристи. Поради релативно мала територјална целина со која 

располагаме лесно може да се менуваат туристичките места за здравствен туризам кои 

се посетуваат. Креативноста и знаењето имаат важна улога во креирањето на понудата. 

Квалитетна услуга и добра цена ќе овозможат привлекување гости преку превземање 

на маркетиншки активности. 

Како одговор на прашањата за истражувањето, може да се каже дека постојат поволни 

услови за развој на здравствениот туризам во земјава што оди во прилог на главната 

хипотеза и помошните хипотези на овој научен труд. 

Секоја индустрија која неконтролирано се шири има негативни импликации врз 

животната средина. Така и туризмот со својата масовност доведува до степен на 

целосно уништување на некои туристички места со што се бришат од мапата на 

атракции. Затоа е потребен урамнотежен развој.За туризмот, одговорност за неговиот 

развој имаат сите што се вклучени односно развојот на туризмот им општествено- 

одговорна карактеристика. 

Со развој на здравствениот туризам создаваме околина која мора да се чува и штити, 

најпрво поради неа самата потоа поради развој на здравствениот туризам и 

постигнување одржлив развој. 
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Србија 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 1. АНКЕТЕН ЛИСТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетен лист 

 

 
Анкетар: 

Вовед : Оваа анкета служи за добивање на податоци за истражување за можностите 

за развој на здравствениот туризам во Република Северна Македонија 

(Името и презимето не се задолжителни) 
 

I. Име и Презиме     

 
II. Демографски карактеристики на испитаникот 

 
 

Државна припадност на испитаникот 
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20-35 гпдини – 1 
 

35-55 гпдини - 2 
 

Над 55 гпдини -3 

Возраст на испитаникот 
 

 

 

 

 

Прашања во врска со истражувањето 

 
1. Дали услугата во сместувачкиот објект е соодветна на тоа што го очекувавте 

според категоријата? 

 
ДА НЕ 

 

 
2. Дали користевте велнес туристички услуги за време на престојот? 

 

 
ДА НЕ 

 
Ако одговорот е ДА тогаш Ве молам наведете кои од наведените велнес услуги 

ги користевте. 

1- Базен 

2- Фитнес сала  

3- Сауна 

 
3. На скала од 1 до 4 дадете оценка за добиената велнес услуга. 

1-незадоволен 

2-делумно задоволен 

3-задоволен 

4-одлична услуга 

 
4. Кои од следниве велнес услуги би сакале да ги користите во иднина? 

 
1- Балнеотерапија 

2- Третман за слабеење 

3-  Анти-ејџ третмани 

4-   Воздушна бања 
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5. Дали користевте медицински услуги за време на престојот? 

 
ДА НЕ 

 
Ако одговорот е ДА тогаш Ве молам наведете кои од следниве медицински 

услуги ги користевте 

 
1- Дентални услуги 

2- Дермато-козметички 

3- Офталмолошки 

4- Дијагностички преглед 

5- Бањско лекување 

 

 

 

6. На скала од 1 до 4 дадете оценка за добиената медицинска услуга. 

 
1- незадоволен 

2- делумно задоволен 

3-задоволен 

4-одлична услуга 

 

 

 
7. Дали патната инфраструктура Ви овозможи лесен пристап до местото на 

престој? 

ДА НЕ 
 

Ви благодарам! 
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