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над

Превентивата
куративата

Ефективна реализација на
превентивните програми
финансирани од страна на државата,
како и достапноста до квалитетни
антенатални здравствени услуги.

Значително ќе се намали доеничката
смртност која настапува поради
несоодветна и ненавремена реакција

од сите засегнати страни во
синџирот на здравствениот систем.
Мониторингот и евалуацијата на
кој НРЦ работи е всушност чекор за
ефективна и квалитетна здавствена
заштита која им е потребна на сите.
Нашата визија е здравствени и
квалитетни услуги достапни за сите,
а особено на најранливите: мајките,
децата и сиромашните.

Здравјето како фактор во човечкиот
живот е многу значаен. Затоа нашиот
тим веќе осум години континуирано,
преку низа на наши активности
истражува, влегува во ромските
населби и го застапува гласот на
Ромите.

Пред надлежните институции
во Република Македонија со
конкретни податоци од терен
зборуваме, препорачуваме и се
застапуваме за еднаква достапност
на здравствените услуги за
најранливите, мајките, децата
и секако, оние кои што имаат
финансиски потешкотии.

Се сретнавме со претставници на
парламентот, остваривме средби со
претставници од Министерството,
остваривме соработка со
интернационални организации –
Светската здравствена организација,
Обединетите нации, Европската
Унија...
Во овој број ќе најдете информации
за активностите на Национален
Ромски Центар, за работата
на терен на информативните
точки, прашањата упатени до
нив од страна на граѓаните, како
и за превентивните мерки кои
се преземаат на светско, но и
национално ниво.

Бидејќи сите ние сме ЕДНО и сите
ние еднакво го заслужуваме правото
на квалитетен живот во општеството
во кое живееме.
Себихана Скендеровска
Координатор на здравствената
програма на НРЦ

ОСТРИЛО

Превентивата како дел од јавното
здравје е многу важен елемент
и ние токму во тој дел делуваме.
Подигнувањето на јавната свест меѓу
населението, донесување политики
кои ќе ги зајакнат превентивните
услуги, значајно ќе го подигнат
нивото на здравје кај сите засегнати
граѓани.

Седми април

Светски ден на здравјето

АКТУЕЛНО

Инфо точки за поголема информираност на Ромките
Со цел подобро информирање
за гинеколошките прегледи и
запознавање со правата на Ромките
за време на нивната бременост,
Националниот Ромски Центар (НРЦ)
од Куманово во рамки на проектот
„Преку засилен глас до подобри
здравствени услуги – продолжение”
отвори три мобилни информативни
точки во ромските заедници во
Куманово, Кочани и во Штип.
Проектот во овие три града ќе се
спроведува до крајот на годината, сè
со една цел, да им се даде можност
на најранливите – новородените и
мајките.

новородени бебиња. Затоа, работиме
за да им помогнеме во ромската
заедница, а тоа се жени на возраст
од 15 до 49 години. Соработуваме со
сите релевантни институции, сè со
една цел – да помогнеме таму кај што
е најпотребно!

Недостиг на информации,
административни пречки и
непознавање на сопствените
здравствени права се збир на
проблеми со кои се соочуваат
Ромките, но, и другите етнички
заедници во репродуктивен период.
Посебно тие кои што доаѓаат од
социјални загрозени семејства.
Влијаниеето на економската криза
која е светски проблем ги погодува
токму најранливите мајки и

Паралелно со подигнување на
информираноста и свеста на нашата
целна група, за нивните права,
обврски и должности, но, и на здрав
ствените работници, работиме на ана
лиза за состојбата од терен и бараме
ефективни предлози како во пракса
да се реализираат превентивните
здравствени услуги за бремените
жени од ромска националност, како
и за социјално загрозените жени во
Република Македонија.

Анализи на НРЦ заснивани на
податоци од состојбата на терен
дадоа насока каде треба да делуваме
и какви активности да преземеме.
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„Кои услуги се бесплатни, а кои
треба матичниот гинеколог да ги
наплаќа, кои тестови треба да се
прават за време на бременоста, кај
кого треба да се обратат за бесплатен
ПАП тест, како може да се добијат
подобри здравствени услуги, зошто
и кога се прекинува здравственото
осигурување?” Ова се само дел од
прашањата кои што претставници
од ромските населби ги упатиле до
инфо – точките на НРЦ во Куманово,
Кочани и во Штип.

Приоритет на НРЦ и понатаму
продолжува да биде намалување на
доенечката смртност преку следење
на пристапот на квалитативните
и загарантирани антенатални,
перинатални и постнатални
здравствени услуги. Преку промоција
на еднаков пристап до квалитетни
и ефективни здравствени услуги за
сите.
Во исто време, експертска група
работи на методологија и заедно со
тимот на НРЦ, ќе се обиде да најде
ефективни предлози за реализирање
на превентивни здравствени услуги,
кои ќе фунционираат во пракса и ќе
бидат искористени од Ромките и од
сите жени кои од кои било причини
се наоѓаат во ранлива позиција.

-Светскиот ден на здравјето, седми
април, е инициран од Светската
здравствена организација, со цел
масовно да ја подигне свеста за
здравствените ризици и проблеми
со кои се исложени луѓето на
глобално ниво. Секоја година седми
април е посветен на одредена тема.
Исхраната и начинот на кој се чува и
се обезбедува храната е кампањата
за оваа година. Реалноста, пак, нè
води во друга насока. А, тоа е да се
запрашаме: Колку од бремените жени

кои се економски и социјално ранливи
имаат пристап до здрава и безбедна
храна? Една мајка од Битола рече: Јас
денес за 50 денари ќе му купам млеко
на моето дете, не можам да ги дадам
тие пари за мој гинеколошки преглед.
За жал, многу мајки се принудени
да мислат и да делуваат така. Нека
Светскиот ден на здравјето оваа година
ги обедини луѓето за да покажат
солидарност кон сите кои што немаат
храна,немаат безбедна храна и кои
немаат пристап до здравствени услуги!,
порачува Себихана Скендеровска,
координатор на проектот „Преку
засилен глас до подобри здравствени
услуги – продолжение”.

Затоа, нашето мото е дека
информацијата, податоците кои
директно се пренесуваат од терен,
подигање на свеста низ кампања,
мониторинг и соработка со сите
релевантни институции се пат кон
успех за помош на оние на кои највеќе
им треба. Сето тоа до јавноста, преку
детални информации за активностите
ќе биде пренесено и преку магазинот
ЕДНО кој е онлине платформа на
нашиот проект http://www.ednomaga
zine.com/.
Честит седми април, Светскиот ден на
здравјето!
Проектот „Преку засилен глас до
подобри здравствени услуги –
продолжение” е финансиран од
Фондација Институт Отворено
Општество Македонија

АКТУЕЛНО

Сите сме свесни колку е важно
идните и сегашните мајки и нивните
новороденчиња да конзумираат здрава
и безбедна храна. Но, повикуваме да
размислите за момент, како овие мајки
што ни се целна група во проектот, кои
што преживуваат со социјална помош
од 1.000 до 3.000 денари месечно, кои
што немаат пари да платат за еден ехо
гинеколошки преглед се хранат и колку
им е тешко да обезбедат парче леб за
нивните деца?

ИНТЕРВЈУ
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Здравственото
осигурување, најгорлив
проблем
Приоритетни области во кои треба да се делува остануваат здравственото осигурување,
нееднаквиот третман при користење на здравствените услуги, имунизацијата на ромските
деца , подобрување на пристапот до гинеколошките услуги, ангажирање на здравствени
работници од ромска националност, вели во интервјуто за ЕДНО магазин, Сенад Мемеди од
Одделот за евроинтеграции во Министерството за здравство.
ЕДНО: Има ли и кои се новините во
Националната стратегија за Роми,
во делот на здравството?
Сенад МЕМЕДИ: Ако ги споредиме
Националната Стратегијата за
Ромите донесена во 2004 година и
новата Националната Стратегијата
за Ромите донесена во 2014 година,
во делот на здравството, може да
забележиме дека во најголем дел се
детектирани истите проблеми со
кои се судрува ромската популација
во Македонија. И понатаму како
приоритетни области во кои
треба да се делува остануваат
здравственото осигурување,
нееднаквиот третман при
користење на здравствените услуги,
имунизацијата на ромските деца,
подобрување на пристапот до
гинеколошките услуги, ангажирање

на здравствени работници од ромска
националност итн. Очекуваните
резултати од спроведувањето
на предвидените активности
наведени во новата Стратегија се
повторно општо дефинирани поради
отсуството на основни (baseline)
податоци за здравствениот статус
на Ромите во Македонија. Истиот
проблем постоел и при подготовката
на Стратегијата од 2004 година.
ЕДНО: Кои се најсложените,
најтешките области на кои треба
системски уште да се работи?
Здравственото осигурување, (не)
дискриминацијата и пристапот до
здравствени услуги и здравствени
работници, имунизацијата или?
Сенад МЕМЕДИ: Здравствените
проблеми, односно проблемите

при користењето на здравствените
услуги со кои се соочува ромската
популација се повеќе и истите се
јасно дефинирани во Стратегијата,
а дел од нив ги напоменавте и во
вашето прашање. Навистина е тешко
да се издвои една област на која
треба да се даде приоритет. Сметам
дека паралелно треба да се работи на
сите детектирани проблеми. Сепак,
ако треба да издвојам една област
тоа е здравственото осигурување.
Сметам дека е потребно натамошно
поедноставување на постапката
за стекнување на правото на
здравствено осигурување, и
соодветни законски измени со
цел надминување на проблемите
со кои се соочуваат граѓаните, а
на кои невладиниот сектор веќе
алармираше.

привремено решение додека не
се реши проблемот.Во рамките на
истата програма во 2014 година
беа предвидени повеќе активности
наменети за жената Ромка, но
поради слабиот интерес за дел
од овие активности, истите не се
предвидени и во 2015 година.
ЕДНО: Бележите ли успех
со Ромските здравствени
медијатори?

ЕДНО: Што е планирано за
2015 година во делот на
подобрување на здравствените
услуги за Ромките кои спаѓаат
во категоријата на социјало –
економски загрозени жени?
Сенад МЕМЕДИ: Имајќи го предвид
проблемот кој веќе подолго време

се провлекува, а тоа е немањето
на гинеколошка ординација во
општина Шуто Оризари, Програмата
за активна здравствена заштита
на мајки и деца и во 2015 година
ја предвиде активноста за
обезбедување на гинеколог кој
еднаш во неделата ќе врши прегледи
во општината. Секако, ова е само

ИНТЕРВЈУ

Сенад Мемеди
Оддел за евроинтеграции при
Министерството за здравство на
Република Македонија

Сенад МЕМЕДИ: Проектот “Ромски
здравствени медијатори” почна
да се имплементира од 2012
година и е резултат на успешната
соработка меѓу Министерството
за здравство и граѓанскиот
сектор. Целта на овој проект е
подобрување на здравствениот
статус на ромското население
преку олеснување на пристапот
до здравствените и социјалните
сервиси, воспоставување на
повисоко ниво на доверба во односот
лекар-пациент и воспоставување
навики за грижата за сопственото и
здравјето на другите. Медијаторите
имаат широк домен на делување и
преку својата работа одговараат на
некои од најгорливите проблеми со
кои се соочува ромската популација
во делот на здравството. Во нивната
досегашна работа особен успех
имаат постигнато во пронаѓањето
на невакцинирани или нередовно
вакинирани ромски деца и
нивно вакцинирањето, помош
во оствраувањето на правото на
здравствено осигурување, помош
во изборот на матичен лекар како
и информирање за достапност на
бесплатни здравствени услуги
предвидени во превентивните
и куративните програми на
Министерството за здравство.
Во моментот ангажирани се 14
медијатори во десет општини. Во
наредниот период предвидено
е зголемување на бројот на
медијаторите и бројот на
општините, во кои ќе има ромски
здравствени медијатори.

ШУТО ОРИЗАРИ
без матичен гинеколог

АКТУЕЛНО

Ова се најде во Годишниот извештај за степенот на обезбедувањето почитување,
унапредување и заштита на човековите слободи и права во 2014 година на Народниот
правобранител на Република Македонија
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„Загрижувачки се состојбите по
однос на бројот на граѓаните кои
бараат заштита од народниот
правобранител споредбено со
бројот на жителите во Република
Македонија. Податоците
за примените претставки
покажуваат дека граѓаните се
соочуваат со големи потешкотии
во постапките пред јавната
администрација, судството,
затворите, полицијата, органите
и организациите што имаат јавни
овластувања итн“. Ова го соопшти
народниот правобранител на
Република Македонија Иџет
Мемети, по повод презентацијата
на годишниот извештај за
степенот на обезбедувањето
почитување, унапредување и
заштита на човековите слободи и
права во 2014 година.
Народниот правобранител
постапувал по вкупно 4.995
претставки, од кои во 2014
година биле примени 4.249 , а
останатите 746 биле пренесени
од претходната година. Бројот

на предметите е зголемен за
околу 400 случаи што укажува
на појава дека се повеќе граѓани
бараат заштита од Народниот
правобранител.

Во извештајот, меѓу другото,
посебно се потенцираат следниве
нерегуларности:
ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ
БЕЗ МАТИЧЕН ГИНЕКОЛОГ
ДЕВОЈКИТЕ И ЖЕНИТЕ СЕ
СНАОЃААТ КАКО УМЕАТ!

Во општина Шуто Оризари се
уште нема гинеколог кој би можел
да обезбедува гинеколошкоакушерски услуги за жените и
девојките од општината. Иако
во програмата на Министерство
за здравство беше предвидено
отворање на гинеколошка
ординација, сепак ова не се
спроведе и жените и девојките
од оваа општина избраа матични
гинеколози во други општини
од кои не се задоволни,а се
жалат и на незаконска наплата

и неквалитетни здравствени
услуги. Од јули 2014 година,
Министерството обезбеди
гинеколошка ординација која
нуди здравствени услуги од еден
гинеколог еднаш неделно, но
не понуди матичен гинеколог
за да можат жените и девојките
непречено и квалитетно да
ги остваруваат правата од
репродуктивното здравје.

НЕНАВРЕМЕНАТА ИСПЛАТА НА
ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ
ОД СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ЈА
ЗАГРОЗИЈА ЕГЗИСТЕНЦИЈАТА НА
КОРИСНИЦИТЕ
Народниот правобранител
констатира задоцнета и
ненавремена исплата на
паричните надоместоци за
Социјална парична помош,
Еднократна парична помош,
Постојана парична помош,
помош и нега од друго лице,
родителски додаток за трето дете,
условен паричен надоместок и
субвенционирање за електрична

АКТУЕЛНО

енергија. Меѓуопштинските
центри за социјална работа
ја префрлуваат одговорноста
на Министерството за труд и
социјална политика, а оттаму
не се преземени позначителни
мерки за редовна и тековна
исплата, особено за средствата
кои треба ретроактивно да им
се исплатат на корисниците на
социјална заштита.

ЦЕНТРИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА НЕ МОЖАТ ВО
ЦЕЛОСТ ДА ГИ СПРОВЕДАТ
СОПСТВЕНИТЕ РЕШЕНИЈА
Поради конфликтни односи и
нетрпеливост помеѓу родителите
кои се разведени/разделени, се
повредуваат децата со тоа што
им се ограничува правото на
видување со родителот со кого
не живеат. Надлежните центри
за социјална работа најчесто

им укажуваат на родителите
на обврската да го почитуваат
решението за видување или ги
упатуваат родителите на третман
во Советувалиште, но не успеваат
секогаш да го заштитат детето
и неговото право на подеднаква
основа да остварува контакти
со двајцата родители, односно
непречено да остварува лични
односи и контакти со родителот
со кого не живее.

Инфо – точките отворија
многу прашања

АКТУЕЛНО

Ромската заедница во Куманово, Штип и во Кочани укажа дека не е
информирана, ниту знае каде да се обрати да ги оствари нејзините основни
здравствени права
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„Кои услуги се бесплатни, а кои треба матичниот
гинеколог да ги наплаќа, кои тестови треба да се прават
за време на бременоста, кај кого треба да се обратат за
бесплатен ПАП тест, како може да се добијат
подобри здравствени услуги, колку
пати треба да се оди на гинеколог
во текот на бременоста, како до
матичен гинеколог, зошто и кога
се прекинува здравственото
осигурување?” Ова се само дел
од прашањата кои што Ромки
и други засегнати граѓани
ги поставиле до инфо –
точките што Националниот
Ромски Центар (НРЦ) ги
отвори во Куманово, Штип
и во Кочани, во рамките
на проектот „Преку
засилен глас до подобри
здравствени услуги –
продолжение”.
„Од средбата со семејствата
заклучив дека некои жени во
бременоста посетиле еднаш
или два пати гинеколог во
текот на целата бременост. Затоа
е потребно да ги информираме за
редовно посетување гинеколог и исто
така, да им ги укажеме нивните права
и обврски”, информира Сабина Асанова,
задолжена за информирање на ромската заедница
на инфо – точката во Штип.
„Недоволната информираност за контрацептивните
средства како и нивното некористење придонесуваат
за несакана бременост која најчесто завршува со

абортус. Чести се случаите кај младите Ромки кои еднаш
годишно се решаваат за абортус”, заклучува од нејзините
активности Фатима Рамадановска, задолжена за
информирање на ромската заедница на
инфо – точката во Куманово. И таа
посочува дека потребна е поголема
информираност на Ромките за
нивните права како пациенти.
„Поради немање доволно
финансиски средства
бремени жени не
посетуваат редовно
матичен гениколог
и не се јавуваат на
тримесечна контрола
во Скопје, која е
задолжителна за
детално испитување
на плодот”,
информира Серџат
Идиќ, задолжен за
информирање на
ромската заедница
на инфо – точката во
Кочани.
Инфо – точките се отворија
со цел подобро информирање
за гинеколошките прегледи
и запознавање со правата на
Ромките за време на нивната
бременост. Проценката на НРЦ се покажа
како точна и навремена бидејќи заедницата во овие три
града укажа дека не е информирана, ниту знае каде да
се обрати да ги оствари нејзините основни здравствени
права.

Проект на УСАИД за правна
помош на жените
Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените (ЕСЕ)
во партнерство со Отворена Порта – Ла Страда и Коалицијата „Сексуални и
здравствени права на маргинализираните заедници“ се организациите што ќе го
имплементираат проектот

Проекот на УСАИД за правна заштита
на жените е тригодишен проект
имплементиран од Здружението
за еманципација, солидарност
и еднаквост на жените (ЕСЕ)
во партнерство со Отворена
Порта – Ла Страда и Коалицијата
„Сексуални и здравствени права
на маргинализираните заедници“.
Проектот е во согласност со
меѓународните стандарди за заштита
на човековите права и придонесува за
унапредување на судските постапки
за заштита на жените жртви и
подигнување на јавната свест за
последиците од злоупотребата на
женските човекови права.
„Сите ние сме агенти на промените
без разлика дали работиме на
локално ниво во заедниците или

како дел од поголема владина
институција. Со заеднички напори
можеме да ја подигнеме свеста,
промениме ставовите и да ги
заштитиме жртвите од секаков вид
на насилство: физичко, емотивно,

психолошко или финансиско“,
изјави Мајкл Стивејтер, Директор на
канцеларијата за развој на УСАИД.
Проектот ќе опфати набљудување
на тековни судски предмети

ИНФОРМАТОР

На ден 31ви март во хотел Холидеј
Ин во Скопје се организираше
прес конференција за промоција
на Проектот на УСАИД за правна
заштита на жените. Основна цел
на проектот е обезбедување на
соодветна правна заштита на
жените-жртви на насилство и
дискриминација: семејно насилство,
трговија со жени, сексуално
насилство и сексуални работнички.

ИНФОРМАТОР
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поврзани со насилство
и дискриминација врз
жените;проценка на
степенот на судска заштита
на ранливите категории
на жените жртви; јакнење
на капацитетите на
судиите за примена на
меѓународните стандарди
за заштита на женкиоте
човекови правасодржани
во Конвенцијата за
елиминирање на сите
формина дискриминација
врз жените на Обединети
Нации (КЕДЖ);
зголемување на нивото
на информираност на
жртвите за судските
постапки за заштита
од насилство и
дискриминација;
подготовка на препораки
за унапредување на
релевантната законска
рамка (во согласност
со специфичните
потреби на различните
категории на жртви);
јакнење на капацитетите
на граѓанските
организации за примена
на меѓународните и
регионалните механизми
за заштита на женските
човекови права
(опциониот протокол
кон КЕДЖ и Европскиот
суд за човекови
права); иницирање на
индивидуални случаи за
стратешко застапување;
и обезбедување на
бесплатни правни совети
и поддршка за жените
жртви на насилство и
дискриминација.
http://esem.org.mk/in
dex.php/shto-rabotimesega/1195-promocija-naproektot-na-usaid-za-pravnazashtita-na-zenite.html

Стратегии за намалување
на смртноста кај родилките

Затоа, агенциите на Обединетите
Нации, донатори, засегнати страни
и други партнерски организации за
развој се сретнаа во Банког, Тајланд
во 2014 година со цел да се направат
консултации за целите за намалување
на смртноста на родилките во
светот. Во февруари 2015 година
се промовирани стратегии за
намалување на смртноста кај
родилките.

Така, цели, односно таргети што
секоја земја треба да си ги постави
за намалување на смртноста на
родилките, на глобално ниво е таа
што глобалната цел е помалку од
70 до 2030 година. Но, тоа не значи
нужно и цел на секоја земја одделно.
Препорачани се следните национални
цели (таргети):
За земјите со просек на смртност
на родилки помал од 420 во 2010
година (тука спаѓаат повеќето земји
на светско ниво), треба тој просек да
го намалат за најмалку две третини

до 2030 година, земајќи го предвид
периодот помеѓу 2010 и 2030 година.
За земјите со просек поголем од
420 во 2010 година – стапката на
опаѓање би требало кај овие земји
да се движи побрзо,
така што земјите од
оваа група, до 2030
година не треба
да имаат просек
на смртност кај
родилките поголема
од 140.
За сите земји кои
со ниска стапка на
смртност кај родилки
во 2010 година,
треба да се постигне
намалување на
смртноста на
родилките на
локално ниво, со
цел тој процент да се изедначи со
процентот на национално ниво.

Поставувањето цели покренува
и една друга потреба, а тоа е
подобрување на мерливоста на
статистичките податоци и на
другите информации за да може
да се овозможи точно следење на
напредокот на секој
земја одделно, како и да
се следат причините за
смрност кај родилките.
За да може да целите
да имаат смисла и да се
воспостави соработка
за што поуспешно
стратешко планирање
и споделување на
најдобрите практики
на регионално ниво,
може во некои региони
да се постават дури и
поамбициозни цели,
односно таргети.

Повеќе за стратегиите
може да најдете тука: http://who.int/
reproductivehealth/topics/maternal_
perinatal/epmm/en/

ПОГЛЕД НАДВОР

Се ближи крајот на таргетите за 2015 година, поставени во рамки на
милениумските развојни цели. А, тие таргети во овој случај се однесуваат на
намалување на процентот на смртноста кај родилките. Но, агендата за намалување
на смртноста кај родилките остана незавршена и е една од најкритичните
предизвици, независно од напредокот постигнат во последните десет и повеќе
години. Иако смртноста кај родилките се намали за 45% од 1990 година, 800 жени
секој ден, од различни причини умираат како пред, така и после породување.
Вкупно 99% од таквите случаи се забележуваат во ниско и во средноразвиените
земји во светот.

?

АКТУЕЛНО

Што е Приска 2
и Приска 3 тест
И КОГА СЕ ПРАВАТ
Преземено од http://bebeboom.mk/
Во 12 недела од бременоста се прави
многу важен ултразвучен преглед на
кој вашиот доктор врши проверка на
должината на наборот на вратот на
плодот (должина на нухална туба),
дали е присутна носната коска и
меѓу останатото се врши процена на
ризикот од Даунов синдром. По овој
преглед, најдобро од 13 до 13,5 недела
од бременста треба да се направи
Дабл тест – Приска 2, кој се прави со
венска крв од трудницата.
Со овој тест се мери нивото
на присутни хормони во
мајчината крв, алфафетопротеин
АФП, слободен естриолУЕЗ и
хорионскигонадотропин ХЦГ , кои го
означуваат евентуалниот ризик од
хромозомски аномалии.

Доколку вашиот доктор процени дека
е потребно по 15 недела се прави
и Трипл тестот – Приска 3 тестот.
Овој тест може да се направи и ако
трудницата претходно не направила
Дабл тест.
Колку Дабл и Трипл тестовите се
веродостојни и сигурни?
14
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Степенот на веродостојност и
сигурност на Дабл тестот кој се прави
од 15 до 20 недела од бременоста
е 65%, додека веродостојноста и
сигурноста на Трипл тестот кој се
прави во истиот период изнесува од
75% до 78%. Меѓутоа треба да се
истакне дека веродостојноста на ран
Дабл тест (Приска 1) кој се прави во
12 недела од бременоста е зголемена
на 80%.
Што покажуваат овие тестови?

На основа на ултразвукот во 12
недела и Дабл и Трипл тестот се
проценува вкупниот ризик од Даунов
синдром, како и други хромозомски
аномалии кај плодот, како што се
Едвардсов синдром, СЛО синдром.
Доколку се покаже дека постои
веројатност за хромозомопатија,
поточно ако резултатите од Трипл
тестот се абнормални, вашиот доктор
ќе ве упати да направите анализа на
плодовата вода-амниоцинтеза.

Порано се сметало дека во текот на
бременоста крвта од мајката и плодот

не се мешаат. Но, докажано е дека
одреден број на клетки од мајката
се наоѓаат во крвта на плодот, но и
обратно, дел од клетките на плодот
(фетални клетки) се наоѓаат во
мајчината крв.
Кај трудниците меѓу 11 и 13,6
недела од бременоста се прави
двоен хормонален тест наречен
ПРИСКА 1 (се зема 5 мл венска крв,
од кој се одредуваат два параметра
-слободен BHCG и PAPP-A.). Првиот
е кај трдудниците кои носат плод
со ДС зголемен, другиот е снижен.
Овие вредности ги внесуваме во
компјутерски програм заедно со
мајчината старост, големината на
плодот и вратната светлина, може
да го пресметаме ризикот за ДС и
ако е поголем од 1:300,советуваме
кариотипизација.

Тројниот елиминаторен тест е
испитување кое е на основа на
концентрациите на трите параметри
– алфафетопротеин (АФП),
хорионскигонадотропин ( ХЦГ ) и
слободен естриол (уЕ3) во крвта на
трудницата, заедно со староста на

трудницата и точниот податок за
траењето на бремненоста го одредува
релативниот ризик за Даунов
синдром. Тестот може да се изведе
помеѓу 15-20 недела на бременост,
а најсигурен е помеѓу 16-18 недела,
кога УЗ измерениот бипариетален
пречник е помеѓу 32 и 44 мм.
Вредностите од хормоните со
компјутерска програма се ставаат
во корелација со староста на

трудницата, одредени ултразвучни
мерења на плодот ,дали сте пушач,
дијабетичар, дали сте забремениле
со ИФВ и се добива резултат на
одредена веројатност за постоење на
хромозомопатија.

Тројниот елиминаторен тест покрај
ризикот за Даунов синдром покажува
и поголем ризик за можни поголеми
неправилности во развојот на
нервната туба (anenncephalia, my

elomeningocella). Кај тие случаи
концентрацијата на АФП е многу
покачена. Тестот е без употребна
вредност кај повеќе плодова
бременост и кај трудници кои се
лекуваат со инсулин.
Текстот во целост може да го најдете
на следниот линк: bebeboom.mk/dabli-tripl-test-priska-2-i-priska3

АКТУЕЛНО

Почна Националната
скрининг-програма за рано
откривање на рак на дојка

АКТУЕЛНО

Мамографскиот скрининг, кој е бесплатен за секоја жена, претставува периодично правење
на мамографија на навидум здрава жена без присутни симптоми на рак, со цел откривање на
заболувањето во неговиот претклинички стадиум.
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Министерот за здравство Никола
Тодоров на почетокот на април,
на прес-конференција рече дека
на почетокот скринингот се врши
во 17 јавни здравствени установи
низ државата кои се опремени со
апарати за мамографија, меѓу кои се
здравствените домови Железничар
и Скопје, Градската општа болница
„8 Септември“, Здравствена станица
Железара, здравствените домови
во Неготино, Вевчани, Свети
Николе, Кратово, Ресен, Берово,
Пехчево, општите болници во Велес,
Струмица, Струга и Кичево, како и во
клиничките болници во Битола и во
Тетово.
Посочи дека во проектот ќе бидат
вклучени и Клиниката по хируршки
болести „Св. Наум Охридски“, како
и болниците во Охрид, Прилеп,
Кавадарци, Кочани и Штип, за кои
веќе е во тек набавката на нови
мамографи со средствата кои ги
обезбедиле од остварените заштеди
од набавката на инсулини и ленти
за мерење на шеќер. Скринингот,
појасни, го вршат обучени технолози
и доктори-специјалисти во областа
на радиологија.
Од речиси 200 скрининзи на 7 април
се извршени 92, а вчера 97 и тоа
во Општата болница Струмица –

20 скрининзи, Клиничка болница
Битола – 15 скрининзи, Клиника
за радиологија – 17 скрининзи,
Здравствен дом Ресен – 20 скрининзи,
Здравствен дом Кратово – 19
скрининзи и Здравствен дом Вевчани
– 20 скрининзи.

- Првично, со мамографскиот
скрининг ќе бидат опфатени
жените на возраст од 50 години
(околу 14.000 жени), кои се
асимптоматски (навидум здрави)
жени и кои, согласно податоците од
системот МојТермин, не направиле
мамографска контрола во последните
две години. Планирано е до крајот
на 2016 година на мамографски
скрининг да бидат поканети околу
250.000 жени на возраст од 50-69

години, рече Тодоров.
За почеток, нагласи, повикувањето
за мамографски скрининг го вршат
установите телефонски, а понатаму
ќе се воспостави практика на
писмено известување со адресирана
покана до секоја жена која спаѓа во
предвидената возрасна група.
Тој потенцира дека прегледите се
закажуваат во точно определени
термини, и вообичаено во работните
денови термините се после 14 часот,
а во некои установи се дефинирани
термини и за викенд.
- Во просек, во установите каде има
поголем број доктори-радиолози
дефинирани се околу 160 термини
за мамографски скрининг месечно,
додека во останатите околу 80
термини месечно. За оваа активност
веќе се информирани и матичните
лекари, а ќе бидат изготвени и
едукативни материјали со цел
поголем одѕив за скринингот
кај оваа категорија жени. Секоја
заинтересирана жена која спаѓа
во оваа возрасна група може да
се обрати до Министерството
за здравство на телефонскиот
број (02)15 444 или на маиладресата:mamografijaskrining@
zdravstvo.gov.mk и да остави
податоци за контакт, рече Тодоров.

frozen
shot
смрзнат кадар
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