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Здружението Национален ромски центар, во рамките на проектните активности „Преку засилен глас до подобри
здравствени услуги - продолжување“, во периодот од октомври 2014 година до октомври 2015 година, интензивно
работеше на истражување поврзано со здравствената заштита на припадничките на ромската заедница во
репродуктивниот период.
Целта на НРЦ е застапување за прогресивна реализација на правото на здравје, со посебен акцент на
антенаталната заштита во репродуктивниот период, навремени и квалитетни здравствени услуги за
припадничките на ромската заедница и ранливите категории на жени.
Наодите во ситуационата анализа ни ги покажуваат недостатоците, но исто така и насоките за подобрување на
квалитетна здравствена заштита за бремените жени, со посебен акцент на жените припаднички на ранливите
групи и Ромки.
3

4

СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА

АНТЕНАТАЛНА ЗАШТИТА - ДЕФИНИЦИЈА И ЗНАЧЕЊЕ
Здравствената заштита на бремените жени, позната како антенатална или пренатална заштита,
претставува збир на интервенции кои имаат за цел превенција и третман на можни компликации, а
во интерес на здравјето на бремената жена и на плодот. Се состои од одреден број на медицински
прегледи и иследувања, како и давање на информации и совети (за здрави животни стилови,
правилна исхрана, суплементација со витамини и справување со вообичаени симптоми во текот на
бременоста).
Со редовна и квалитетна антенатална заштита се постигнува намалување на матерналната и
доенечката смртност и тоа преку навремено откривање на дефекти на плодот и спречување на
предвремените раѓања, ниската родилна тежина и други превентабилни здравствени проблеми и
состојби.
Бројот, распоредот и содржината на секој поодделен преглед е дефиниран со засебно клиничко
упатство. Во Република Македонија, во 2009 година беше изготвено и ревидирано во 2014 година,
Клиничко упатство за антенатална грижа кое беше подготвено главно по примерот на клиничкото
упатство изготвено од NICE (National Institute for Clinical Excellence) од Велика Британија. Според ова
упатство се предвидени 10 прегледи кај гинеколог во текот на првата бременост и 7 прегледи за
останатите бремености.

ЗДРАВСТВЕНИ ИНДИКАТОРИ ПОВРЗАНИ СО ЗДРАВЈЕТО НА МАЈКИТЕ И ДОЕНЧИЊАТА
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Смртност на мајката поради матернални причини – (причини поврзани со бременоста, породувањето
и пуерпериумот) изразена како број на смртни случаи на 100 000 раѓања, е индикатор кој го
претставува ризикот од смрт асоциран со матерналните причини. Во Република Македонија, стапката
на матернална смртност е релативно ниска и во 2013 година изнесува 4,2 на 100 000 живородени
(или еден смртен случај на жена од матернални причини за смрт). Поради ниските вредности, овој
индикатор не дозволува дизагрегација според социо-економските карактеристики на мајката и не
дава можност за подлабока анализа.
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Доенечката смртност се користи како клучен индикатор за мерење на севкупното здравје на децата
и целата популација. Познато е дека стапката на доенечката смртност е повисока во земјите каде што
постојат значителни нееднаквости во здравствениот статус на населението и расте во земји кои се
соочуваат со социолошки, културолошки и политички неповолни состојби.1
Доенечката смртност или смртноста на децата до 1 година во изминативе години во Република
Македонија генерално има надолен тренд, но покажува повремени варијации. Во 2014 година
изнесува 9,9 на 1000 живородени (во 2013 година изнесувала 10,2; во 2012 – 9,8; во 2011 – 7,5). Ова
стапка е поголема во однос на вредностите во Европската Унија, каде што просечната вредност на
овој индикатор изнесува 5 на 1000 живородени).
Дизагрегацијата на овој индикатор според социо-демографските особини на мајката покажува
диспаритети во однос на етничката припадност, степенот на образование на мајката и возрасната
структура. Таа е повисока кај мајките кај одредени етникуми, особено кај ромската популација, кај
мајките без или со низок степен на образование и кај мајките помлади од 10 и постари од 40 години
(1).

Графикон 1. Стапка на доенечка смртност според етничката припадност на мајката
на умреното доенче во 2013 година

Графикон 2. Стапка на доенечка смртност според степенот на образование на мајката
на умреното доенче во 2013 година
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1 Информација за здравјето на мајките и децата во Република Македонија, 2006-2013.
Завод за здравствена заштита на мајките и децата, Здравствен Дом на Скопје, Скопје, 2014.

Стапката на доенечка смртност во 2013 година покажува диспаритети и во однос на возраста на
мајката и е најголема кај мајки на возраст под 20 години (12,7 на 1000 живородени) и кај мајки на
возраст над 40 години (24,8 на 1000 живородени).
Диспаритетите внатре во самиот индикатор имплицираат дека бебињата на одредени мајки се
соочуваат со поголем ризик од доенечка смртност и тоа на мајките без образование или со низок
степен на образование, мајките Ромки и мајките под 20 или над 40 години. Постоечките податоци
покажуваат дека писменоста е значително поголема кај општата популација жени на возраст од 15 до
24 години и изнесува 97,4%, за разлика од жените Ромки - 76,6%. Процентот на оние со комплетирано
основно образование кај општата популација изнесува 97,4%, додека 67,1% од ромското население
завршува основно образование. Додатно, процентот на тинејџерски бракови помеѓу ромската
популација е значително поголем (11,9% на возраст под 15 години и 47% на возраст под 18 години);
за споредба тој процент кај останатото население е помал (1,4% под 15 години и 10,7% под 18 години)
(2). Воедно, жените Ромки раѓаат поголем број деца во споредба со останатите етникуми, што пак
е асоцирано со поголема шанса за доенечка смртност и постара возраст на мајката. 10% од жените
Ромки имаат 5 и повеќе деца, додека тој процент кај мајките од останатите етникуми е помал (0,3%
Македонци, 1,9% Албанци, 2% Турци) (3). Постарата возраст не само што носи поголем биолошки
ризик, туку е асоцирана со поголема можност мајката да пуши, да има хипертензија или пак да е со
прекумерна тежина, што сè заедно го зголемува ризикот од доенечка смртност.
Според резултатите од Студијата за ранливост на УНДП (4), 65% од Ромите мажи и 83% од жените
Ромки никогаш не биле во работен однос (за споредба, 50% од неромската популација која живее
во нивна непосредна близина никогаш не биле во работен однос), 70% од Ромите се невработени,
80% примаат социјална помош и 90% немаат професионални вештини. Според истата студија, бројот
на Роми во Македонија кои живеат во сиромаштија е 3 пати повисок во споредба со остатокот од
популацијата (4).

МЕДИЦИНСКИ ПРИЧИНИ И СТРУКТУРА ЗА ДОЕНЕЧКА СМРТНОСТ
Во 2013 година, повторно, како и подолг временски период наназад, најчести причини за доенечка
смртност (од 0-12 месеци) се перинаталните причини и тоа предвременото раѓање и ниската родилна
тежина (73%) и конгениталните аномалии (10,5%). Во однос на времето на настанување на доенечката
смртност, најголем дел од доенчињата умираат во првите 6 дена, односно се должи на раната
неонатална смртност (59%) (1). Иако голем дел од причините за предвремено раѓање остануваат
непознати, сепак медицинските причини и структурата за доенечката смртност имплицираат дека
голем дел од доенечката смртност би можела да се намали со навремена и квалитетна антенатална
заштита, која пред сè, има за цел да го намали ризикот од предвремено раѓање и да ги детектира
навремено вродените дефекти на плодот. Многу студии покажале дека предвремено раѓање и
ниската родилна тежина се силно асоцирани со низок степен на образование, со сиромаштија и
тинејџерска бременост, состојби кои имаат тенденција да се акумулираат кај одредени групи на жени
како што се жените Ромки и жените со понизок социо-економски статус (5,6).

СИСТЕМОТ НА АНТЕНАТАЛНА ЗАШТИТА ВО МАКЕДОНИЈА И ИСКОРИСТЕНОСТ НА
УСЛУГИ
Главна улога во обезбедување на овој вид на здравствена грижа имаат матичните гинеколози и
патронажната служба, додека дел од ризичните бремени се упатуваат и во гинеколошко-акушерските
болнички одделенија за понатамошно следење и третман.
Во 2013 година работеле вкупно 135 лекари или 1 лекар на околу 3800 жени во репродуктивен
период (1). Со оглед дека матичните гинеколози се дистрибуирани исклучиво во урбаните средини,
го става под прашање универзалниот пристап до здравствената заштита поврзана со безбедното
мајчинство.
Патронажната служба, поради својот теренски карактер, со своите услуги ги опфаќа и бремените во
селските општини, но сепак опфатот со патронажни посети е само 50% (1). Предвидениот број на
посети од страна на патронажна сестра во текот на бременоста и после породувањето изнесува 2
посети кај уредна бременост, додека кај комплицирана бременост може да биде и поголем (7).
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Просек услуга
по корисник

Опфат

Услуги
2013

2014

2013

2014

Антенатални прегледи во прв триместар

36

32

6

7,2

Патронажни посети на бремени

553

32

1,6

1,6

Искористеност на антенатални здравствени услуги во 2012/2013 година

ФИНАНСИРАЊЕ НА АНТЕНАТАЛНИ УСЛУГИ
Легислативна рамка во однос на финансирањето на услуги поврзани со репродуктивното
здравје
Со Законот за здравствена заштита се дефинирани гарантирани права, меѓу кои се и мерките и
активностите за заштита на жените за време на бременост, породување и леунство и заштита на
доенчињата. Дејностите од областа на здравствена заштита за време на бременоста се одвиваат на
сите три нивоа на здравствената заштита.
Примарната дејност, според Законот за здравствена заштита, опфаќа меѓу другото: дејност во
областа на сексуалното и репродуктивното здравје, здравствена заштита во врска со бременоста
и породувањето, здравствена и акушерска нега, пропишување на лекови, упатување на пациенти
во здравствени установи на секундарно и терцијарно ниво и координирање на нивниот третман,
поливалентна патронажа (на жени во репродуктивен период, бремени жени, леунки, новородени,
доенчиња и предучилишни деца)2. Стожер на примарната дејност во поглед на антенаталната
грижа се гинеколозите од примарната пракса. За обезбедување на овие услуги за жените кои
имаат регулирано здравствено осигурување, Фондот за здравствено осигурување на Македонија
(во понатамошниот текст: Фондот) има склучено договори со 138 избрани лекари од областа
гинекологија (т.н. матични односно избрани гинеколози)3 . Избраниот лекар е должен на осигуреното
лице да му укажува здравствени услуги од примарната здравствена заштита и да го следи неговото
здравје, за што од Фондот добива надомест во форма на капитација, односно „главарина“ за секој
прикрепен осигуреник. Избраниот лекар не смее да врши и услуги од повисоко ниво на здравствена
заштита, освен за гинекологот кој го води породувањето во породилиште на здравствен дом (ако има
обезбедено услови), во случај ако тоа не се врши во болнички услови.
Здравствената дејност на секундарно ниво опфаќа специјалистичко-консултативна и болничка
дејност која се одвива во ординации на специјалисти, дневна болница, општа болница, поликлиника,
дијагностичка лабораторија, здравствен дом. Терцијарното ниво на здравствена дејност се
карактеризира со сложени здравствени третмани и научно-образовна и истражувачка дејност
коишто се одвиваат во универзитетска клиника, институт, клинички центар, клиничка болница.
Дел од здравствените услуги опфатени со антенаталната грижа, како за жени без, така и за жени со
компликации во текот на бременоста, се вршат на овие – повисоки нивоа на здравствена заштита.
Такви се на пример, одредување на крвната група и Rh фактор, испитување на еритроцитни антитела,
скрининг за фетални аномалии и др.
Трошоците за здравствените услуги направени од страна на лица со регулирано здравствено
осигурување генерално ги покрива Фондот за здравствено осигурување, освен во случаи кога се
работи за услуга која не е опфатена со здравственото осигурување или е со повисок стандард (на пр.
сместување на родилката во еднокреветен апартман).
Освен преку системот на здравственото осигурување, односно со средства од Фондот, здравствените
услуги, како и други активности поврзани со јавното здравје, се финансираат и преку јавноздравствени програми, донесени на годишно ниво од страна на Владата на РМ. Секоја година се
донесуваат околу 20 јавно-здравствени програми.
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2 Собрание на РМ. 2012. Закон за здравствено осигурување – Пречистен текст. Службен весник на РМ. бр.
65/2012.
3 Фонд за здравствено осигурување на Македонија. 2015. Годишен извештај 2014 год. Достапно од: <http://
www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/Godisen%20izvestaj%202014%20KONECEN.pdf >. [Последен пат посетено
на 19.09.2015 год.]

Осигурениците партиципираат со сопствени средства во трошокот за здравствената услуга, а Фондот
го покрива трошокот на здравствената установа. Износот на здравствената услуга (т.н. „референтна
цена“, како и износот до кој осигурениците партиципираат со сопствени средства, се дефинирани
од страна на Фондот, но најмногу до 20% од износот на услугата4. Според член 34 и 35 од Законот
за здравствено осигурување5, одредени лица имаат право на ослободување од плаќање на
партиципација за сите здравствени услуги, додека други имаат право на ослободување од плаќање
партиципација само за одредени здравствени услуги.
Според Законот за здравствено осигурување, партиципација не се плаќа за лекарски преглед кај
избраниот лекар и за итна медицинска помош на повик. Доколку избраниот лекар врши помошни
дијагностички прегледи со ЕКГ, ЕХО или други апарати, односно колпоскоп за гинеколозите,
здравствените услуги не се сметаат како посебни здравствени услуги, туку како здравствени услуги
на избраниот лекар и истите не треба да се наплаќаат за осигурени лица, односно трошокот за нив е
вклучен во капитацијата која ја исплаќа Фондот6.
Висината на средствата кои ги плаќаат осигурениците (т.е. износот на партиципацијата) е зависна
од вредноста на здравствената услуга (одредена од страна на Фондот) и е дефинирана со посебна
„Одлука за утврдување на висината на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци и
лековите“. Според оваа Одлука, предвидени се и други основи според кои осигурениците не
партиципираат во трошоците за здравствената услуга, односно се ослободени од обврската да
плаќаат партиципација и за нив услугите се бесплатни7.
Освен со Законот за здравствено осигурување и Одлуката за партиципација, одредени лица имаат
право на ослободување од плаќање на партиципација за одредени здравствени услуги кои ги плаќа
Фондот и според јавно-здравствените програми на Владата, како и според други прописи. Така на
пример, според Законот за правата на воените инвалиди, тие не учествуваат во трошоците при
користењето на здравствена заштита8. Ослободувањето од плаќање партиципација по различни
основи, како право на пациентите, е вклучено во неколку од програмите на Владата9 и истото
функционира веќе подолго време:
•

•
•

според „Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни
заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во РМ“ обезбедено
е правото на пациенти за ослободување од плаќање партиципација за различни здравствени
услуги и лекови – на пример, неоперативно и оперативно породување во установа со која Фондот
има склучено договор; лекување на доенчиња до една година; третирање со дијализа на болни
со хронична бубрежна инсуфициенција; имуносупресивни лекови за лица со трансплантирани
органи; лекување на малигни болести, специјалистички контролни прегледи за лица со дијабетес
мелитус и др.;
според „Програмата за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на
учество (партиципација) за пензионери во РМ“ корисниците на пензија под 12.000 денари се
ослободуваат од плаќање партиципација за болничко лекување;
според „Програмата за рана детекција на малигни заболувања во РМ“ обезбедено е правото на
одредена група осигуреници да бидат ослободени од партиципација за превентивни тестови
(ПАП тест, ПСА тест итн.).

4 Собрание на РМ. 2012. Закон за здравствено осигурување – Пречистен текст. Службен весник на РМ. бр.
65/2012.
5 ФЗОМ. 2012. Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од
задолжителното здравствено осигурување. Службен весник на РМ. бр. 54/2012. Достапно на < http://www.
fzo.org.mk/default.asp?ItemID=84DA02473C6C6B49BB01F0158FAB9055 > [Последен пат посетена 19. 09, `15].
6 ФЗОМ. 2012. Правилник за начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарна здравствена
заштита. Службен весник на РМ. бр. 42/2012. Достапно на < http://www.fzo.org.mk/default.asp?ItemID=D66E
6523D59C864B810F7E9530374BD8> [Последен пат посетена 19. 09, `15].
7 ФЗОМ. 2014. Договор за извршување и плаќање на здравствени услуги во примарна здравствена
заштита. Достапно на < http://www.fzo.org.mk/default.asp?ItemID=8D8AC9C6A44E4849BAE751A25E7C8E5A>
[Последен пат посетена 19. 09.`15].
8 ФЗОМ. 2011. Одлука за утврдување на висината на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци
и лековите – Пречистен текст. Службен весник на РМ. бр. 95/2011. Достапно на < http://www.fzo.org.mk/
default.asp?ItemID=0BFAA02A773E024596D0A98CF54D94C5 > [Последен пат посетена 19. 09, `15].
9 Собрание на РМ. 1996. Закон за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на
членовите на семејствата на паднатите борци. Службен весник на РМ. бр. 13/96.
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Трошок за антенатална здравствена грижа
Сите услуги кај матичниот гинеколог се бесплатни, вклучувајќи и ЕХО преглед и колпоскопски преглед,
при што бројот на прегледите не е ограничен. За прегледите за кои бремената жена треба да добие
упат, односно кои се вршат надвор од гинеколошката ординација, бремената плаќа партиципација до
20% од цената на услугата.
Здравствените услуги за кои бремената жена треба да плати партиципација за кои матичниот
гинеколог треба да и даде упат се:
• лабораториски преглед на крв и урина (диференцијална крвна слика, уринарен статус со
седимент, глукоза во серум, серумско железо и седиментација) – цената изнесува 81 денар, но
доколку гинекологот назначи поголем обем на испитувања, износот на партиципација може да е
повисок).
• микробиолошки брис - партиципација за микробиолошките брисеви (микоплазма, уреоплазма,
хламидија, брис од вагина и цервикс) за осигурените жени би била 350 ден. ако се направи во
јавно-здравствена установа; доколку бремената сама го однесе брисот во микробиолошката
лабораторија и тоа во јавна/државна установа, таму ја плаќа партиципацијата).
• серолошки преглед на крвта за откривање на генетски аномалии - пренатална биохемиска
анализа за фетални аномалии во прв семестар - PRISCA 1 и пренатална биохемиска анализа за
фетални аномалии во втор семестар - PRISCA 2 или т.н. трипл и квадри тест кој се изведува на
Клиниката за гинекологија и акушерство во Скопје со упат од матичен гинеколог (пациентот плаќа
партиципација од 350 денари, додека остатокот од цената до 3500 денари ја плаќа Фондот).
• За болничко лекување, генерално (на пример во случај на патолошка бременост), бремената
плаќа партиципација, чиј износ варира во зависност од преземените медицински испитувања
и третман и во зависност од примањата на жената и се пресметува во болницата според скала
пропишана од Фондот.
Услугите од страна на патронажна сестра се бесплатни (две посети во текот на бременоста, а по
потреба и повеќе). Тие се состојат од давање на информации и совети поврзани со здрави животни
стилови, справување со вообичаени симптоми во бременоста, рано препознавање на ризични знаци
во текот на бременоста и информирање за потребата од навремено јавување на гинеколог.
За да го оствари правото на антенатални услуги, потребно е бремената жена да поседува здравствено
осигурување и да избере матичен гинеколог.

БАРИЕРИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА АНТЕНАТАЛНА ЗАШТИТА
Податоците изнесени во делот кој се однесува на бариери во пристапот до антенатална заштита се
главно добиени преку квалитативни и квантитативни истражувања спроведени од страна на граѓански
здруженија.
Институционални бариери
Се проценува и дека одреден број на жени, поради нерегулиран цивилен статус, проблеми со
брачниот статус, како и непоседување на документи за лична идентификација, немаат здравствено
осигурување.
Трошоците за транспорт се важна бариера поради фактот што сите матични гинеколози се лоцирани
во урбаните подрачја, со што жените од руралните подрачја и од оддалечените градски населби
имаат отежнат физички пристап. Според одредени истражувања, просечното растојание до
здравствена установа каде што се даваат ваков вид услуги изнесува 2,7 км за неромско население, а
за ромското население изнесува 3,7 км (8).
Трошоците за партиципација се дополнителна економска бариера, поради што одредени жени
дури ги одбиваат услугите за кои се плаќа партиципација, кои пак се од исклучително значење
за навремено спречување на компликации и предвремено породување (микробиолошки брис,
уринокултура, генетски испитувања). Одредени сведоштва на жените зборуваат дека честопати од нив
се наплаќаат и услуги што би требало да се бесплатни (ова го изјавиле 28,8% од жените Ромки и 28,4%
од неромското население (8).
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Субјективни бариери
Жените со низок степен на образование се недоволно информирани за важноста на навремена и
редовна антенаталната заштита, што пак од друга страна е можна причина за ненавремено јавување
на гинеколог (само 36% од сите бремени се јавуваат во првиот триместар) и за нередовни посети
на гинеколог (25,7% од жените Ромки посетиле гинеколог помалку од 4 пати, наспроти 10% од
неромските жени). Голем дел од жените не знаат кој вид на услуги треба да ги очекуваат од својот
матичен гинеколог (9).
Културните фактори како страв од физикален преглед е застапен кај 12% од жените Ромки, додека
23% од нив сметаат дека нема потреба да се оди на гинеколог доколку жената се чувствува добро (8).
Голем број на студии говорат дека жените со низок степен на образование имаат поголема можност
да не ги разбираат потполно препораките на гинекологот и да не се придржуваат кон нивните
препораки, да имаат ниско ниво на здравствена писменост, додека кај жените Ромки важна бариера е
и јазикот.
На ова треба да се додадат и родовите стереотипи кои се особено јаки во семејства каде што жената
е економски зависна од сопругот или од другите членови на семејството кои влијаат врз моќта на
одлучување на жените, односно тие да не можат да донесат самостојни одлуки во врска со своето
здравствено однесување.
Иако не постојат точни податоци за состојбата во Македонија, студии од други земји покажуваат дека
нискиот степен на образование, и нискиот социо-економски статус од друга страна, се асоцирани со
пушење, неквалитетна исхрана, прекумерна тежина, психо-социјален стрес, тешка физичка работа,
што сè заедно го зголемува ризикот од компликации во бременоста (10).
Важно е да се наспомне дека сите овие бариери не делуваат сами за себе, туку креираат еден систем
во кој секоја ја засилува другата, а особено имаат тенденција да се акумулираат кај одредени групи
на жени како кај жените Ромки, жените со низок степен на образование и жените со низок социоекономски статус (11,12).
Сето ова укажува дека не сите групи на жени во Република Македонија имаат еднаков пристап до
антенатални услуги, што се должи на различен број на фактори, односно бариери. Секако дека голем
дел од тие бариери не се должат само на здравствениот сектор, туку голем дел се во надлежност на
другите сектори. Но сепак, улогата на здравствениот сектор е да обезбеди податоци за тоа дали сите
жени имаат еднаков пристап и да ги направи повидливи оние групи кои не се во иста положба, како и
да ги намали бариерите кои се креирани од самиот здравствен систем (13,14).

ИНТЕРВЕНЦИИ ОД СТРАНА НА ЗДРАВСТВЕНИОТ СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ПРИСТАПОТ ДО АНТЕНАТАЛНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ
Република Македонија е потписник на Декадата на инклузија на Ромите 2005-2015, со што се
обврза да ги подобри социјалните и економските услови и да придонесе кон социјална инклузија
на Ромите со приоритет во подрачјето на образованието, здравството, социјалната заштита и
домувањето. Владата има имплементирано бројни активности во согласност со Националниот
акционен план (НАП) за здравје на Ромите со цел намалување на диспаритетите, вклучително и оние
во здравствениот статус. Голем дел од превентивните активности се проширени со цел да ги опфатат
ромските и руралните подрачја, како воведување на Ромски здравствени медијатори во 2011 година,
тренинг на здравствени работници за работа со ранливи групи итн. Номинирано е контакт лице за
ромско здравје во Министерството за здравство, додека здравствениот информативен систем е
унапреден со воведување на можност за дизагрегирање на податоците според етничка припадност.
Со цел намалување на доенечката смртност и намалување на диспаритетите во однос на социоекономските карактеристики на мајката во Република Македонија, во 2013 година беше изготвен
Акционен план за намалување на матерналната, перинаталната и доенечката смртност за
2013-2014 година од страна на Комитетот за безбедно мајчинство на Министерството за здравство.
Една од целите (Цел 2) беше „да се подобри пристапот до квалитетни антенатални здравствени
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услуги за жените во Република Македонија“. За реализирање на оваа цел беше предвидено „да
се разгледаат можностите за ослободување од партиципација на здравствени услуги во текот на
бременоста за социјално ранливите групи жени – невработени, приматели на социјална помош и
вработени со плата пониска од просечната плата“.
Истата беше имплементирана од страна на Министерството за здравство во Програмата за активна
здравствена заштита на мајките и децата за 2104 година (понатаму во текстот Програма), во
која покрај оваа активност, беа предвидени две активности во таа насока: „Антенатални прегледи на
бремени Ромки – 200 денари за прв преглед во 12-14 гестациска недела, брис и ЕХО преглед + 400
денари за втор преглед во 21-24 гестациска недела за ЕХО преглед, што ќе се евидентира во мајчина
книшка (условен трансфер)" и „Микробиолошки брисеви за 1900 трудници – приматели за социјална
помош и заштита и ослободување од партиципација за микробиолошки брисеви за сите бремени од
семејства со минимални вкупни месечни примања и/или се невработени“.
Првата активност беше ставена со цел да се поттикнат жените Ромки да се јавуваат редовно на
гинеколог и да ги направат потребните антенатални прегледи, особено оние за кои се плаќа
партиципација, а кои тие ги избегнуваат поради финансиски бариери (како што се микробиолошките
брисеви). Истата активност предвидуваше исплаќање парични средства лично на бремените Ромки,
откако тие ќе докажат дека ги направиле предвидените антенатални прегледи, со тоа што ќе бидат
евидентирани во Мајчината книшка (како условен паричен трансфер).
Втората активност исто така беше ставена со цел да им помогне на жените кои се соочуваат со
финансиски бариери да бидат ослободени од плаќање на партиципација за микробиолошки брис.
Има индиции дека реализацијата на овие активности се одвиваше отежнато, поради што истите не
беа повторно ставени во Програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца за 2015 година
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ИСТРАЖУВАЧКО ПРАШАЊЕ

Како се дизајнирани и како се имплементираат тековните национални програми поврзани со
унапредувањето на антенаталното здравје на жените од социјално ранливи категории во Македонија,
за да дадат значаен јавно-здравствен бенефит (намалување на доенечка и матернална смртност)?
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ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО

Основна цел на истражувањето е да се идентификуваат бариерите во пристапот до антенатална
здравствена грижа кај жените од социјално ранливите категории, вклучително и жените Ромки, со
посебен акцент на услугите предвидени со Програмата за активна здравствена заштита на мајки
и деца. Истражувањето ќе направи анализа на организациската поставеност на програмата, преку
проценка на достапноста на здравствените услуги во текот на бременоста, предвидени со истата и
идентификација на можните бариери.

Специфични цели на истражувањето се:
•
•
•
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Да се идентификуваат дел од бариерите во пристапот до севкупната антенатална здравствена
грижа за ранливите групи жени вклучително и жените Ромки;
Да се одреди искористеноста на антенаталните здравствени услуги предвидени со Програмата за
активна здравствена заштита на мајки и деца за 2014 година (Програма) од страна на ранливите
групи жени и жените Ромки;
Да се идентифицираат позитивните практики во однос на искористеноста на услугите предвидени
со Програмата.

ЗАДАЧИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО

Студијата ја истражува и анализира здравствената заштита на жените од социјално ранливите
категории во Македонија во текот на бременоста, притоа фокусирајќи се на активностите за
промоција на репродуктивното здравје предвидени со здравствени програми посебно наменети за
оваа категорија на жени, а кои се ревидираат секоја година на национално ниво. Студијата даде и
краток опис на системската поставеност на здравствените активности во антенаталниот период, кои
се предвидени за сите здравствено осигурени жени, без разлика на нивната социјална положба, а
со цел идентификување на можностите за инкорпорирање на „посебните“ и „редовните“ мерки за
подобрување на репродуктивното здравје.
Анализата на здравствената заштита на жените од социјално ранливи категории во текот на
бременоста вклучи активности предвидени со програмите: како здравствени услуги, така и
активностите за здравствена едукација и советување, а беше изведена во следниве димензии:
•
•
•

проценка на контекстот - идентификација и преглед на националните програми, како и
меѓународните искуства;
емпириска проценка - карактеризација и подлабоко разбирање на изведбата и организациската
структура на националните програми и актуелните практики;
анализа на резултатите од емпириската проценка, со цел идентификација и проценка на
недоследностите помеѓу очекуваната и реалната насока во која се движат програмите, анализа
на силните страни и слабостите, разоткривање на пречките, бариерите и/или неочекуваните
можности.

Резултатите од истражувањето ќе дадат насоки за осмислување на интервенции за унапредување
на пристапот до антенатална заштита до ранливите групи на жени и жените Ромки, како во однос на
активностите предвидени со Програмата така и во однос на останатите антенатални услуги достапни
во Република Македонија.
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МЕТОДОЛОГИЈА

ДИЗАЈН НА СТУДИЈАТА

Ова истражување следи квалитативно-квантитативен методолошки пристап, во облик на евалуација
на дизајнот и имплементација на конкретна програма, после која следува компаративна анализа.
Деталната проценка е спроведена користејќи теренски истражувања кои вклучуваат техники за
прибирање примарни и секундарни податоци:
1) Анкета; 2) Студии на случај; 3) Истражување на документи.
Квантитативната компонента беше избрана како погодна во ситуации со веќе стекнати сознанија
за насоката во која се движат показателите од областа која се истражува, што дозволува употреба на
стандардизирани методи за прибирање податоци, како што е анкетниот прашалник, а пак е наменета
за документирање на преваленца, односно тестирање на хипотеза (Bowling 2002, Research methods
in health, стр.194). Исто така, со оглед на достапните ресурси за истражувањето (човечки, временски
и материјални), употребата на структуриран прашалник кој е полесен за реализација и обработка
од неструктурираниот, овозможи вклучување на поголем примерок и зголемување на моќноста на
истражувањето. Квалитативната компонента на истражувањето, опфатена преку студиите на
случај и истражувањето на документи, беше вклучена поради потребата да се истражи проблемот
длабински и да се добијат покомплексни информации за организациската поставеност на процесот
што се истражува. Иако податоците што се добија со квалитативните методи не се статистички
репрезентативни, сепак тие овозможија дадената ситуација да се разбере во основа и да се добие
можна насока за отстранување на идентификуваните бариери.
Анкетата како стандарден квантитативен метод беше ретроспективна дескриптивна, реализирана
како студија на пресек (cross-sectional). Анкетниот прашалник опфати структурирани, претходно
кодирани прашања, со кои се процени опфатот со дефинирани здравствени услуги, односно
здравствени права меѓу целната група, како и опфатот со активности за здравствена промоција
(проценка на преваленца), но и прашања со кои се истражуваат евентуалните бариери во
користењето на одредена законски предвидена здравствена услуга, како и поврзаноста помеѓу
варијаблите од интерес. Со оглед на комплексноста на темата што се истражува, личната природа
на здравствените практики, се одлучи анкетата да се спроведе преку интервјуа лице в лице со
испитаниците, со што се овозможи воспоставување на поблизок контакт помеѓу истражувачот и
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испитаникот, појаснување на одредени прашања и ситуации, користење на проби за проверка на
валидноста на резултатите итн. За ова беше организирана претходна обука на истражувачите, како
и тестирање на прашалникот. На крајот од интервјуто се дозволи и се поттикнаа информаторите да
дадат дополнителен придонес кон интервјуто, надвор од однапред планираните прашања, преку
изразување на отворени ставови, практики и однесувања. Негативна страна на овој метод е тоа што
структурираните, претходно кодирани прашања по природа не можат да бидат доволно сеопфатни
во поглед на вклучувањето на сите можни одговори, како и во употребата на соодветни јазични
конструкции, при што испитаникот може да е „принуден“ да избере несоодветен одговор. Ова
беше ублажено со тоа што за истражувачи на терен се избраа луѓе кои потекнуваат од заедницата
која се истражува, истите беа соодветно обучени за реализација на анкетата, а беше оставено и
доволно време и простор за дополнување на анкетата со неколку „отворени“ прашања. Освен ова,
ретроспективната природа на методологијата дозволува отстапување (биас) поради помнењето, што
беше ублажено со проверка на внатрешната конзистентност на собраните податоци, преку споредба
на нивната повторливост при поставување на сродни прашања10.
Истражувањето на документи опфати анализа на официјални документи од јавен карактер:
владини програми, законска регулатива, национални и меѓународни препораки и упатства,
официјални демографски, социо-економски и епидемиолошки податоци продуцирани од страна на
релевантните државни институции, официјални програмски и епидемиолошки извештаи, статистички
извори, извештаи и анализи на невладини организации.
Студиите на случај беа реализирани преку пишана комуникација – структурирани прашалници со
отворени прашања, како и неструктурирани, интервјуа, чија предност е што може да се истражуваат
покомплексни прашања, а одговорите можат да бидат појаснети додека тече интервјуто. Со оглед на
тежината на овој метод при реализацијата, но и при обработката на податоците, како и релативно
малиот истражувачки примерок, интервјуата беа водени од страна на членовите на стручниот тим на
ова истражување.

ИСТРАЖУВАЧКИ ЛОКАЦИИ
Во студијата беа вклучени градовите Куманово, Кочани и Штип. Изборот на градовите беше направен
врз основа на фактот дека во овие градови живеат најголемите ромски заедници. Студијата опфати три
града во Македонија, со цел да се добијат повеќе информации за процесот кој се истражува, а не за
да се обезбеди репрезентативност од аспект на територијална покриеност. Скопје, иако главен град на
Македонија, во кој циркулира скоро 1/3 од населението на државата, не беше вклучен во студијата, од
причини што постојат повеќе студии и анализи од сличен карактер, кои се спроведени токму таму.

ИСТРАЖУВАЧКИ ПРИМЕРОК

Целна група на истражувањето беа жени од социјално ранливи категории кои гравитираат кон
градовите Куманово, Кочани и Штип.
Главен критериум за вклучување во анкетата беше жената да била бремена барем шест месеци
во текот на 2014 година. Освен овој критериум, жените треба да исполнуваат еден или повеќе од
следните критериуми:
• да спаѓаат во категорија на лица приматели на социјална парична помош, или пак да се од
семејство кое прима социјална парична помош;
• да потекнува од семејство со минимални вкупни месечни примања;
• да е невработена;
• да се од ромска етничка припадност.
За спроведување на анкетата беше користен метод на случаен избор на примерокот, при што како
рамка за избор беа земени списоци на приматели на социјална парична помош, како и списоци на
посетени жени од страна на патронажни сестри. До дел од испитаничките им се пристапи на терен по
случаен избор, од страна на истражувачите.
За студиите на случај беше користен метод на намерен избор на примерокот кој има за цел да вклучи
луѓе со определени карактеристики, избрани бидејќи поседуваат знаење и разновидно искуство и би
биле драгоцени за истражувачкиот процес, а се директно вклучени во спроведувањето на мерки и
активности од програмите за промоција на здравјето на жените во репродуктивниот период.
10 Ann Bowling 2002, Research methods in health
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Спроведени беа 91 анкета и три студии на случај и тоа:
Локација

Истражувачка единица

Куманово

30 анкети и една студија на случај

Кочани

31 анкети и една студија на случај

Штип

30 анкети и една студија на случај

ОБРАБОТКА И АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИТЕ
Статистичката анализа на добиените резултати беше направена во програмот SPSS for Windows 17,0.
Категориските варијабли се прикажани со апсолутни и релативни броеви. За тестирање на значајноста
на разликите меѓу двете етнички групи испитаници, беа користени непараметарски тестови (Fisher
exact и Chi-square test). За статистички сигнификантни беа земени вредностите на p<0,05, a за високо
сигнификантни вредностите на p<0,01.
Извештајот од студиите на случај, вклучувајќи го и истражувањето на документи, опфаќа детален
опис на законската и програмската поставеност на истражувачкото прашање, реализацијата на
програмата преку детални организациски објаснувања од лицата кои се истражувани, како и
видувања на истражувачите за проблемот кој се истражува, поткрепени со наодите од истражувањето
на документи.

ВАЛИДНОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Беа спроведени следниве мерки за обезбедување на внатрешна и надворешна валидност на
резултатите:
• Триангулација на резултатите добиени од различните користени методи за собирање податоци;
• Рандомизиран метод за избор на примерокот за анкетата;
• Проверка на внатрешната конзистентност на собраните податоци, преку споредба на нивната
повторливост при поставувањето на сродни прашања и со користење на проби во текот на
интервјуата;
• Избегнување на наведувачки прашања и изнесување на лични судови при собирањето на
податоците за студиите на случај, како начин да се намали потенцијалот за грешка (отстапување)
поради оној кој го води интервјуто.
Сепак, беше идентификувана закана за валидноста на резултатите поради можноста за „грешка
(отстапување) поради помнењето на испитаниците“ при спроведувањето на анкетите, но и „грешка
(отстапување) поради социјална пожелност“ за време на длабинските интервјуа и желбата на
информаторите да ги дадат „вистинските одговори“ и да го нагласат „доброто однесување“.

18

ЕТИЧКИ ПРАШАЊА

?
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Оваа студија не содржи клиничка компонента и не се предвидува земање на биолошки примерок од
учесниците.
Бидејќи во Македонија сè уште не постојат етички кодекси според кои би се утврдиле начелата
за однесување при вакво истражување, изработката на оваа студија ги следеше етичките кодекси
на други реномирани странски организации како што се Упатствата за добра истражувачка пракса
(Good Research Practice) на Советот за медицински истражувања (Medical Research Council 2000),
Американската социолошка асоцијација (ASA 1999), Британската социолошка асоцијација (British
Sociological Association 2002) итн.
При теренското истражување се следеа принципите на доверливост и анонимност. Учесниците
во студијата беа писмено информирани за целите и задачите на студијата, за принципите на
доверливост и анонимност, за понатамошната дистрибуција на резултатите итн. Тие исто така беа
информирани дека можат во секое време да се повлечат од студијата. Од учесниците беше побарано
да потпишат согласност за доброволно вклучување во истражувањето. На испитаниците не им се
даваше материјален надомест, ниту награди.
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РЕЗУЛТАТИ

А) РЕЗУЛТАТИ ОД КВАНТИТАТИВНОТО ИСТРАЖУВАЊЕ – АНКЕТА
СОЦИОДЕМОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ НА ИСПИТАНИЧКИТЕ
Во ова истражување (анкета) партиципираат 91 испитаничка, жени кои во 2014 година биле бремени
барем шест месеци и родиле здраво новороденче.
Испитаничките кои партиципираат во истражувањето живеат во три града во нашата држава, и тоа 30
жени во Куманово (32,97%), 31 во Кочани (34,06%) и 30 во Штип (32,97%). Испитаничките се на возраст
од 15 до 40 години, со просечна возраст од 25,1 ±5,3 години. Најголем број од нив – 33 (36,3%) се на
возраст од 25 до 29 години и 30 испитанички (33%) се на возраст од 20-24 години.
Од учесничките во истражувањето 30 (33%) се Македонки и 61 (67%) се Ромки, при што овој сооднос
е застапен и во секој од градовите одделно. Од испитаничките кои беа вклучени – 26 биле прворотки
(28,6%), односно имаат само едно дете во моментот на истражувањето, додека најголем дел имаат по
две деца (30,77%). Во следната табела е прикажана дистрибуцијата на испитаничките според место на
живеење, етничка припадност и број на деца.
Град

Број на испитанички

(%)

Куманово

30

33,0%

Кочани

31

34,1%

Штип

30

33,0%

Етничка припадност

Број на испитанички

Македонка

30

33,0%

Ромка

61

67,0%

Број на деца

Број на испитанички

1

26

28,6%

2

28

30,8%

3

24

26,4%

4

10

11,0%

5

2

2,2%

Табела 1: Дистрибуција на испитаничките според место на живеење, етничка
припадност и број на деца
20

СОЦИЈАЛНА/ЕКОНОМСКА РАНЛИВОСТ
Мнозински дел од испитаничките – 60 (65,9%) живеат во најтесно семејство, што подразбира сопруг
и/или деца, а помал дел, односно 31 (34,1%) испитанички живеат во заедница со своите и/или
родителите на сопругот. Најмногубројни беа испитаничките кои живеат во петочлено семејство
(25,3%).
Од колку члена се состои семејството на
испитаничката

Број на испитанички

(%)

3

16

17,6%

4

19

20,9%

5

23

25,3%

6

19

20,9%

7

9

9,9%

8

3

3,3%

9

1

1,1%

10

1

1,1%

Табела 2: Број на членови во семејството
Анализата во однос на степенот на образование покажува дека (41,7%) испитанички се без
образование и со незавршено основно образование, подеднакво (28,6%) се со средно или основно
образование, додека само една има завршено високо образование.
Степен на завршено образование

Број на испитанички

(%)

Високо

1

1,1%

Средно

26

28,6%

Основно

26

28,6%

Незавршено основно

17

18,7%

Без образование

21

23,1%

Табела 3: Степен на образование на испитаничките
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Работниот статус на испитаничките е презентиран со дури 85 (93,4%) невработени, само 6 (6,6%)
испитанички се работно ангажирани. Доколку во 2014 година минималната нето плата во Македонија
изнесувала 8.80012, тогаш 5 од 6-те вработени испитанички се изјасниле дека земаат минимална или
под минимална плата.
Статус на вработеност

Број на испитанички

(%)

Вработени

6

6,6%

Невработени

85

93,4%

Висина на плата на испитаничката

Број на испитанички

7.000

1

1,1%

8.000

3

3,3%

9.000

1

1,1%

10.000

1

1,1%

Табела 4: Статус на вработеност и висина на плата на испитаничките
Најголем дел од испитаничките (67) потекнуваат од семејство каде што нема ниту еден вработен.
Од оние пак во чии семејства има вработен член (24 испитанички) најголемиот дел (18) изјавиле
дека вкупните месечни приходи во семејството изнесуваат од 5000 до 10 000 денари, додека
само 5 испитанички живеат во семејства со приход меѓу 10.000 и 15.000 денари. Меѓу вклучените
испитанички нема такви, кои се изјасниле дека живеат во семејство со приход повисок од 15.000
денари.
Вкупни месечни приходи во семејството

Број на испитанички

(%)

До 5.000 ден.

1

1,1%

Од 5.000 до 10.000 ден.

18

19,8%

Од 10.000 до 15.000 ден.

5

5,5%

Над 15.000 ден.

0

0%

Во семејството нема вработен

67

73,6%

Табела 5: Вкупни месечни приходи во семејството
Од сите испитанички во анкетата, 66 се кориснички на парична помош од областа на социјалната
заштита, дел како носители (37), а дел како членови на семејство (29) при што носител е најчесто
сопругот. Помошта која ја користат 40 испитанички е социјална парична помош, додека 26
испитанички примаат помош во форма на родителски додаток.
Дали осигуреничката е корисник на парична помош?

Број на испитанички

(%)

Да, како носител

37

40,7%

Да, како член на семејство

29

27,5%

Не

25

31,9%

Вид на парична помош

Број на испитанички

(%)

Социјална парична помош

40

Родителски додаток

26

Табела 6: Парична помош од областа на социјалната заштита
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
Најголемиот дел од испитаничките – 86 (94,5%), поседуваат здравствено осигурување, освен пет - 5,
(5,5%) кои не се здравствено осигурени преку Фондот за здравствено осигурување на Македонија
и истите како причина за немање на вакво осигурување го посочиле проблемот со документи. Од
неосигурените жени опфатени со анкетата – една е од македонска, додека 4 се од ромска етничка
припадност.
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Дали сте здравствено осигурена преку Фондот?
Етничка припадност

македонска (N=30)

ромска (N=61)

Осигурена

29 (96,7%)

57 (93,4%)

Неосигурена

1 (3,3%)

4 (6,6%)

Табела 7: Статус на здравствено осигурување
МАТИЧЕН ГИНЕКОЛОГ
Сите испитанички имаат избрано матичен гинеколог. Само една испитаничка ги прави гинеколошките
прегледи кај приватен гинеколог и покрај тоа што има избрано матичен гинеколог, додека една
изјавила дека не практикува да оди на прегледи.
Каде одите на гинеколошки прегледи?

Број на испитанички

На приватно

1

1,1%

Не одам на преглед

1

1,1%

Кај матичниот гинеколог

89

97,8%

Табела 8: Одговор на прашањето: Каде одите на гинеколошки прегледи?
ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
Опфат со антенатални прегледи
Сите испитанички изјавиле дека последната бременост им била контролирана од страна на гинеколог
и тоа 75 (82,4%) посетиле гинеколог во првите три месеци од бременоста. Во однос на честотата на
посета на гинеколог во текот на бременоста, 70 (76,9%) испитанички изјавиле дека во текот на целата
бременост посетиле гинеколог најмалку 4 пати (табела 9). Посетеноста на гинеколог за време на
првиот триместар од бременоста е над просекот во државата кој изнесува 36%; истото се однесува
и на просечниот број на антенатални прегледи по бремена кој на ниво на државата во 2013 година
изнесува 6 посети по бремена13. Испитаничките кои посетиле гинеколог помалку од 4 пати, како
причина за тоа го навеле недостатокот на парични средства за транспорт, односно за прегледот.
Само две од нив не посетиле почесто гинеколог како резултат на верувањето дека немало потреба
за почести посети поради тоа што сè било во ред со бременоста. Иако жените кои беа опфатени со
истражувањето се соочуваат со разни видови на бариери (ова истражување го потврдува постоењето
на финансиските бариери и нешто помалку информативните), сепак навремено и редовно посетуваат
гинеколог во текот на бременоста.

Број на посети на гинеколог во тек на бременоста

Број на испитанички

1-3

21

23,1%

4 или повеќе

70

76,9%

Табела 9: Број на посети на гинеколог во текот на бременоста
Дистрибуцијата на видот на инвестигации направени кај гинеколог е следнава: крвен притисок им
бил измерен на 82 (90,11%) испитанички, телесна тежина им е измерена на 66 (72,53%), ЕХО преглед
е направен кај 90 (98,9%) испитанички, друг вид на прегледи им биле направени на 5 (5,49%) од
испитаничките (табела 10).

13 Информација за здравствената состојба на мајките и децата во РМ во 2013 година. Завод за здравствена
заштита на мајките и децата, Здравствен Дом на Скопје, Скопје.
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Вид на инвестигации направени кај гинеколог

Број на испитанички

Измерен крвен притисок

82

90,1%

Измерена телесна тежина

66

72,5%

Направен ЕХО преглед

90

98,9%

Друго

5

5,5%

Табела 10: Вид на инвестигации направени кај матичен гинеколог
При анализата на направените прегледи кај гинеколог според испитаничка, на најголемиот дел од
бремените жени им биле направени мерења на крвниот притисок, телесната тежина и ЕХО преглед
(59,3%) (табела 11):

Број на испитанички

(%)

Крвен притисок

1

1,1%

ЕХО преглед

2

2,2%

Крвен притисок, ЕХО преглед

22

24,2%

Телесна тежина, ЕХО преглед

7

7,7%

Крвен притисок, телесна тежина, ЕХО преглед

54

59,3%

Крвен притисок, телесна тежина, ЕХО преглед, друго

5

5,5%

Вкупно

91

100%

Табела 11: Инвестигации направени кај гинеколог
Во однос на прегледите кои вклучуваат повисоко ниво на здравствена заштита, 89 испитанички
(97,8%) од својот гинеколог добиле упат за анализа на крв, и 83 (91,2%) за микробиолошки брис и 75
(82,4%) за анализа на урина. На 46 испитанички (50,6%) матичниот гинеколог им дал упат за преглед
на 4Д ултразвук што може да се објасни со фактот дека голем дел од матичните гинеколози се
опремени да прават 4Д ЕХО (табела 12).

Вид на добиен упат

Број на испитанички

(%)

Упат за крвна слика

89

97,8%

Упат за анализа на урина

75

82,4%

Упат за микробиолошки брис

83

91,2%

Упат за 4Д ЕХО

46

50,5%

Табела 12: Прегледи кои вклучуваат повисоко ниво на здравствена заштита
При анализата на овие податоци дисагрегирани според
етничка припадност, не може да се забележи некоја
статистички значајна разлика помеѓу жените од
македонска и ромска националност кај оние
инвестигации кои ги прави матичниот гинеколог.
Во однос на инвестигациите кои се прават со упат,
се забележува одредена разлика, при што сите
видови прегледи се позастапени кај жените од
македонска националност (табела 13). Сепак, се
забележува статистички значајна разлика само кај
микробиолошкиот брис.
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Македонка
N=30

Ромка N=61

Дали гинекологот Ви измери крвен притисок?

28 (93,33%)

54 (88,52%)

*p = 0,71 ns

Дали гинекологот Ви измери телесна тежина?

19 (63,33%)

47 (77,05%)

**p = 0,17 ns

Дали гинекологот Ви направи ЕХО преглед?

30 (100%)

60 (98,36%)

*p = 1,0 ns

Друго

5 (16,67%)

0

Дали гинекологот Ви даде упат за крвна слика

30 (100%)

59 (96,72%)

*p = 1,0 ns

Преглед на урина

25 (83,33%)

50 (81,97%)

*p = 1,0 ns

Микробиолошки брис

30 (100%)

53 (86,89%)

*p = 0,049 sig

Детално ЕХО 4Д

20 (66,67%)

26 (42,62%)

**p = 0,17 ns

p-вредност

*p (Fisher exact test) **p (Chi-square test)
Табела 13: Прегледи кои вклучуваат повисоко ниво на здравствена заштита според
етничка припадност на бремената жена
Мајчина книшка
Мајчината книшка е креирана во согласност со антенаталните протоколи и е составена од два
дела: дел кој го пополнува гинекологот и брошура – Здрава бременост, наменета за бремени жени.
Гинекологот во мајчината книшка ги запишува резултатите од сите извршени прегледи и испитувања
во текот на бременоста. Во брошурата за бремени жени, бремените можат да ги најдат сите потребни
информации и совети поврзани со бременоста. Мајчината книшка ја дистрибуираат гинеколозите
до сите бремени жени во текот на првиот антенатален преглед. Таа е бесплатна за бремените со
оглед дека трошоците за нејзиното печатење се покриваат преку Програмата за активна здравствена
заштита на мајките и децата. Иако најголемиот дел од испитаничките добиле мајчина книшка
од својот гинеколог - 89 (97,8%), на повеќе од половината им било побарано да ја платат иако не
требало.
Дали мајчината книшка беше бесплатна?

Број на испитанички

(%)

Да

41

45,0%

Не

48

52,7%

Не добиле мајчина книшка од гинекологот

2

2,2%

Табела 14: Одговор на прашањето: Дали мајчината книшка беше бесплатна?
Перцепција/задоволство од прегледот кај гинеколог
Перцепцијата на испитаничките од прегледот кај гинеколог е анализирана преку сет од прашања
кои имаа за цел да го проценат субјективното задоволство од услугите на матичниот гинеколог, при
што статистички значајно повеќе Ромки ја избрале опцијата дека само делумно им биле разбирливи
информациите кои ги добиле од гинекологот (62,3% Ромки наспроти 13,3% Македонки); Македонките
значајно повеќе имале можност да му поставуваат прашања (76,7%) наспроти Ромките (32,8%) и
значајно повеќе Македонки ја искористиле можноста да поставуваат прашања (73,3%) во однос на
Ромките (32,8%). Воедно, Ромките поретко добивале одговор на поставените прашања и најголемиот
дел само делумно биле задоволни од односот на гинекологот (55,7%) (табела 15).
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етничка припадност
Прашање

Македонка
N=30

p-вредност

Ромка N=61

Дали информациите што ги добивте од гинекологот Ви беа лесно разбирливи?
Да

26 (86,7%)

21 (34,4%)

Делумно

4 (13,3%)

38 (62,3%)

Не

0

2 (3,3%)

*p < 0,001 sig

Дали имавте можност да му поставите прашања на гинекологот?
Да

23 (76,7%)

20 (32,8%)

Понекогаш

7 (23,3%)

39 (63,9%)

Не

0

2 (3,3%)

*p < 0,001 sig

Дали му поставувавте прашања на гинекологот во текот на бременоста?
Да

22 (73,3%)

20 (32,8%)

Понекогаш

8 (26,7%)

40 (65,6%)

Не

0

1 (1,6%)

*p < 0,001 sig

Дали добивте одговори и дали бевте задоволна од одговорите?
Да секогаш добив одговор и бев
задоволна

18 (60%)

21 (34,4%)

Да понекогаш добив одговор и бев
делумно задоволна

12 (40%)

34 (55,7%)

Не никогаш, и не сум задоволна

0

6 (9,8%)

*p = 0,035 sig

Дали бевте задоволни од односот на гинекологот?
Да

20 (66,7%)

21 (34,4%)

Делумно

10 (33,3%)

34 (55,7%)

Не

0

6 (9,8%)

*p = 0,006 sig

*p (Fisher exact test)
Табела 15: Субјективно задоволство од услугите на матичниот гинеколог
Во однос на севкупното задоволство од услугите кај матичниот гинеколог, испитаничките беа
запрашани за причините за нивното задоволство, односно незадоволство, при што најчестиот одговор
беше дека се делумно задоволни (47,2%), сосема задоволни 38,5%, нешто помалку не се задоволни
поради недостаток на респект (18,7%); недоволно време им било посветено на 3,3%, додека ниту
една не била соочена со екстремна манифестација на недостаток на респект, како на пример
користење на навредливи зборови; нема статистички значајна разлика во одговорите во однос на
етничката припадност, освен во однос на времетраењето на прегледот, при што Ромките се тие кои се
понезадоволни (табела 16).
Дали сте задоволни од услугите на матичниот
гинеколог?

Македонка
N=30

Ромка N=61

1. Да, задоволна сум, ми посвети доволно време и
ме советуваше за здрава бременост

22 (73,3%)

17 (27,9%)

2. Да, делумно сум задоволна

7 (23,339%)

25 (41,0%)

3. Не сум задоволна, не ми посвети време и не ме
информираше за бременоста

0

3 (4,9%)

4. Не сум задоволна, се однесуваше со помала
почит отколку кон другите жени

1 (3,3%)

9 (14,7%)

5. Не сум задоволна, ми се закануваше и
користеше навредливи зборови

0

7 (11,5%)

Табела 16: Причини за задоволство, односно незадоволство од услугите кај
матичниот гинеколог
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p-вредност

*p < 0,001 sig

Како причина за неадекватниот однос на матичниот гинеколог, од вкупно 23 испитанички кои
одговориле на ова прашање, 10 испитанички ја истакнале својата етничка припадност, 2 од нив
сметаат дека е тоа нивото на социјалниот статус и приходи, додека 11 испитанички, и тоа сите Ромки,
изјавиле дека неадекватниот однос на гинекологот се должи на нивото на образование. Ова оди во
прилог на тоа дека жените Ромки не ја сметаат својата етничка припадност како примарна причина
за несоодветен однос од страна на гинекологот, туку нивниот низок степен на образование што
имплицира дека треба да се направат понатамошни продлабочени истражувања за да се добијат
посеопфатни информации.
„Доколку не сте задоволни од
однесувањето на матичниот
гинеколог, што мислите дека е
причината?“

Македонка
N=30

Ромка N=61

Етничка припадност/боја на кожа

0

10 (16,4%)

Социјален статус и приходи

1 (3,3%)

1 (1,6%)

Ниво на образование

0

11(18,0%)

Не одговориле

29 (96,7%)

39 (63,9%)

p-вредност

*p < 0,001 sig

Табела 17: Причини за незадоволство од однесувањето на матичниот гинеколог
Висок процент на испитанички – 72,5% се задоволни од односот на медицинската сестра, делумно
задоволство изразиле 26,4%, а само една испитаничка изразила незадоволство од односот на
медицинската сестра.

„Дали бевте задоволна од односот на медицинската сестра?“

Број на
испитанички

(%)

Да

66

72,5%

Делумно

24

26,4%

Не

1

1,1%

Табела 18: Задоволство од односот на медицинската сестра
На 70,3% испитанички им било дозволено брачниот партнер или некоја друга блиска личност да
присуствува на прегледот за да им помогне во разбирањето на информациите, 7,7% изјавиле дека
оваа помош не им била достапна.

„Дали Ви беше дозволено присуство на брачниот партнер
или друга блиска личност за да Ви помогне во разбирањето
на информациите?“

Број на
испитанички

(%)

Да

64

70,3%

Понекогаш

20

22,0%

Не

7

7,7%

Табела 19: Можност за помош од блиска личност за разбирање на информациите
Од истражувањето се добија интересни резултати во однос на ставот на испитаничките за промена
на својот гинеколог. Така, 10 (11%) испитанички изјавиле дека би го промениле својот гинеколог, 38
(41,8%) не би сакале да имаат друг матичен гинеколог, додека 43 (47,3%) немаат став во однос на ова
прашање. Можна причина за ваквиот пасивен став во однос на промената на матичниот гинеколог
е тоа што тие се свесни за фактот дека бројот на матични гинеколози е мал, што во голема мера ја
ограничува можноста за негова промена поради незадоволството од услугите.
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Дали би го промениле својот
гинеколог?

Број на испитанички

(%)

Да

10

11,%

Не знам

43

47,2%

Не

38

41,8%

Табела 20: Постоење на намера за менување на матичниот гинеколог
Во однос на плаќањето на прегледот кај гинекологот, специфицирано за прегледите што се прават
внатре во гинеколошката ординација (ЕХО, вагинален преглед, мерење на крвниот притисок, мерење
на телесната тежина, давање на совет итн.), сите испитанички изјавија дека платиле за ваквиот
вид услуги, иако тие би требало да се бесплатни според постоечката регулатива. Нема ниту една
испитаничка која се изјаснила дека не платила ништо за прегледот кај гинеколог. Износот кој го
платиле за прегледите кај матичниот гинеколог се движи од 100 до 650 денари.
ПРЕГЛЕДИ КАЈ ГИНЕКОЛОГ ПРЕДВИДЕНИ СО ПРОГРАМАТА ЗА АКТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА МАЈКИТЕ И
ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА
Со Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Македонија за 2014
година, освен информативно-едукативни активности, беа предвидени и активности за финансиско
олеснување при антенаталната грижа за одредени социјално ранливи категории. Овие активности,
како и целната група за која се предвидени, генерално се поделени во две категории, според кои и
беше дизајнирана анкетата.
Микробиолошки брисеви – ослободување од плаќање партиципација
Со оваа активност, според програмата, беше предвидено „ослободување од партиципација за
микробиолошки брисеви за сите бремени од семејства со минимални вкупни месечни примања и/
или се невработени“, како и „приматели на социјална помош и заштита“.
Со анкетата се истражи опфатот со оваа активност меѓу сите испитанички. Со оглед на резултатите за
социо-економската ранливост на испитаничките, сите беа земени како целна група за оваа активност,
според категориите наведени во Програмата.
Беше заклучено дека 79 од вкупно 91 испитаничка (86,8
%), се изјасниле дека гинекологот им зел брис за
микробиолошка анализа, а 12 се изјасниле дека
гинекологот не им зел брис. Со оглед на тоа
што овој параметар е истражуван само преку
анкетата спроведена меѓу целната група,
може да се каже дека ова е процентот
на испитани жени кои се свесни дека
гинекологот направил вакво иследување,
при што мора да се има предвид
можноста за недоволна информираност
на испитаничката.
Од оние 79 испитанички кои се изјасниле
дека им бил земен брис, 74 сами го
однеле брисот во лабораторија, a 4 се
изјасниле дека гинекологот го однел
брисот.

28

Дали гинекологот Ви зеде брис за микробиолошка
анализа?

Број на
испитанички

Да

79

86,8%

Не

12

13,2%

Македонка N=30

Ромка N=61

Да

30(100%)

49(80,3%)

Не

0

12(19,7%)

Кој го однесе брисот во лабораторија?
Сама

74

93,7 %

Гинекологот

4

5,1 %

Не одговориле

1

1,3 %

Табела 21: Брис за микробиолошка анализа
На прашањата поврзани со плаќањето партиципација за земениот брис, голем процент од
испитаничките – околу 15% (13 испитанички) не дале никаков одговор, додека 9% (8 испитанички)
одговориле дека не знаат колку платиле партиципација. Во однос на трошокот што го платиле во
лабораторијата, испитаничките се изјасниле дека истиот изнесувал од 300 до 900 денари, при што
не е исклучена можноста дека повисоките суми вклучуваат и повеќе микробиолошки испитувања.
Само 4 испитанички од вкупниот број се изјасниле дека гинекологот самиот им го спровел брисот до
лабораторијата (при што партиципацијата од 350 денари би требало да се наплати кај него и за тоа
да се издаде потврда – квитанција за уплатена партиципација), сепак голем е бројот на оние кои се
изјасниле дека сепак платиле кај гинекологот - 43 испитанички, при што износот што испитаничките
го платиле кај гинекологот се движи од 100 до 800 денари. Вкупниот трошок по испитаничка,
вклучувајќи ја сумата што ја платиле во лабораторијата, како и онаа што ја платиле кај матичниот
гинеколог, се движи од 300 до 1500 денари.
Во следните две табели се прикажани одговорите на испитаничките во однос на прашањето каде
платиле партиципација за земениот брис и износот што го платиле.

Каде плативте партиципација за резултатите од
брисот?

Број на
испитанички

% од
вкупно

% од
одговорено

Платив во лабораторијата

27

29,7%

34,6%

Платив во лабораторијата; Платив на
гинекологот

41

45,0%

52,6%

Платив во лабораторијата; Не знам дали платив
за брисот, но платив на гинекологот

1

1,1%

1,3%

Не знам дали платив за брисот, но платив на
гинекологот

1

1,1%

1,3%

Не знам

8

8,8%

10,3%

Не одговориле

13

14,3%

Вкупно

91

100%

Табела 22: Место на плаќање на партиципација
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Колку плативте партиципација за резултатите од брисот?
Не знам
дали платив
Платив во Платив на
за брисот,
лаборагинено платив
торијата кологот
на гинекологот
300

Вкупно
платен
износ по
испитаничка

Број на
испитанички

% од
оние кои
одговориле

% од
вкупно

300

2

2,6%

2,2%

300

100

400

1

1,3%

1,1%

300

150

450

1

1,3%

1,1%

300

300

600

1

1,3%

1,1%

300

350

650

1

1,3%

1,1%

350

8

10,3%

8,8%

350
350

100

450

1

1,3%

1,1%

350

150

500

2

2,6%

2,2%

350

200

550

2

2,6%

2,2%

350

300

650

2

2,6%

2,2%

400

14

17,9%

15,4%

400
400

150

550

1

1,3%

1,1%

400

200

600

1

1,3%

1,1%

400

300

700

1

1,3%

1,1%

400

800

1200

1

1,3%

1,1%

450

450

2

2,6%

2,2%

450

150

600

2

2,6%

2,2%

500

300

800

12

15,4%

13,2%

500

350

850

1

1,3%

1,1%

600

1

1,3%

1,1%

600
800

600

1400

1

1,3%

1,1%

900

300

1200

8

10,3%

8,79%

900

600

1500

1

1,3%

1,1%

250

100

350

1

1,3%

1,1%

400

400

1

1,3%

1,1%

600

950

1

1,3%

1,1%

Не знам

8

10,3%

8,8%

Не
одговориле

13

14,3%

Вкупно

91

100%

350

Табела 23: Висина и место на плаќање на партиципација

Единствен износ кој матичниот гинеколог смее да го наплати е редовната партиципација за
микробиолошкиот брис доколку гинекологот го носи брисот во лабораторија, при што износот за
партиципацијата се плаќа кај гинекологот со потврда – квитанција за уплатена партиципација и треба
да е ист со оној кој жената би го платила во лабораторијата. Самото земање брис, како и услугата
за носењето во лабораторија од страна на гинекологот спаѓаат во услугите кои тој не смее да ги
наплати на осигуреничката. Од ова се заклучува дека најголем дел од испитаничките се изјасниле
дека платиле кај гинекологот повеќе отколку што според правилата на здравственото осигурување би
требало да платат. Исто така, само една испитаничка се изјаснила дека не платила во лабораторијата,
но истата пак платила 400 денари кај гинекологот.
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Антенатални прегледи
Со оваа активност, според Програмата, беше предвидено „антенатални прегледи на бремени 1.500
Ромки – 200 ден. за прв преглед во 12-14-та гестациска недела, брис и ЕХО преглед + 400 денари за
втор преглед во 21-24-та гестациска недела за ЕХО преглед, за што ќе се евидентира во мајчина
книшка“.
Со анкетата се истражи опфатот со оваа активност меѓу испитаничките кои се изјасниле како Ромки,
односно меѓу 61 испитаничка.
Анализата на одговорите од делот кој се однесува на Програмата за активна здравствена заштита
на мајки и деца, во делот наменет за жени Ромки, покажува дека од вкупно 61 испитанички, 20
испитанички биле прашани од страна на гинекологот дали се од ромска националност, додека 58
мислат дека гинекологот знае дека припаѓаат на ромска националност и без да ги праша.
Во однос на прегледите што им биле направени од страна на гинеколог, 37 од испитаните бремени
жени Ромки направиле и брис и ЕХО преглед во првиот триместар, додека преглед во петтиот/
шестиот месец на бременоста им бил направен на сите испитанички од ромска националност.
Во следната табела се претставени прегледите направени кај поедини испитанички Ромки.

Дали гинекологот Ви ги направи следниве прегледи:

Број на
испитанички

(%)

ЕХО преглед во петтиот или шестиот месец од бременоста

6

9,8%

7

11,5%

11

18,0%

37

60,7%

61

100,0%

Микробиолошки брис во првите три месеци од бременоста
ЕХО преглед во петтиот или шестиот месец од бременоста
ЕХО преглед во првите три месеци од бременоста
ЕХО преглед во петтиот или шестиот месец од бременоста
Микробиолошки брис во првите три месеци од бременоста
ЕХО преглед во првите три месеци од бременоста
ЕХО преглед во петтиот или шестиот месец од бременоста
Вкупно
Табела 24: Извршени прегледи предвидени со Програмата

Збирно, 44 (48,35%) испитанички одговориле дека им е земен микробиолошки брис во првите три
месеци од бременоста, а на 61 (67,03%) им биле направени ЕХО прегледи во петтиот или во шестиот
месец од бременоста.

Дали гинекологот Ви ги направи следниве прегледи:

Број на
испитанички

(%)

Микробиолошки брис во првите три месеци од бременоста

44

72,1%

ЕХО преглед во првите три месеци од бременоста

48

78,7%

ЕХО преглед во петтиот или шестиот месец од бременоста

61

100%

Табела 25: Прегледи кај матичен гинеколог
Направените прегледи се евидентирани во мајчина книшка на најголем дел (59) од испитаничките.
Една испитаничка се изјаснила дека прегледите не ѝ биле евидентирани во мајчина книшка, додека
една не одговорила на ова прашање.
Доколку ги следиме критериумите според кои бремената жена – Ромка би се „квалификувала“
за условен паричен надоместок според Програмата, ова би значело дека барем 35 жени би се
„квалификувале“ за условен надомест од 200 денари според Програмата, додека 59 испитанички би
се квалификувале за условен надомест од 400 денари. Сепак, на прашањето: „Дали добивте парични
средства заради тоа што посетивте гинеколог?“, не е добиен ниту еден потврден одговор. Од ова се
заклучува дека ниту една испитаничка не го остварила правото на условен паричен надоместок кој ѝ
следува со Програмата за мајки и деца за 2014 година
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Патронажна сестра
Од вкупно 91 испитаничка, само една се изјаснила дека не била посетена од патронажна сестра за
време на бременоста. Од нив, 55 биле посетени еднаш, 29 биле посетени двапати, а 6 испитанички
биле посетени од страна на патронажна сестра дури трипати во текот на бременоста.

Колку пати била испитаничката посетена од патронажна
сестра во текот на бременоста

Број на
испитанички

(%)

1

55

60,4%

2

29

31,9%

3

6

6,6%

Не била посетена од патронажна сестра

1

1,1%

Табела 26: Посети од патронажна сестра
Информираност за правата во текот на бременоста

На прашањето „Каде се информиравте за вашите здравствени права во текот на бременоста?“,
најголем број и процент на испитанички – 64 (70,3%) одговориле дека информациите ги добиле
од својот гинеколог, потоа следи групата од 47 (51,7%) испитанички кои се информирале од своите
блиски личности, 34 (37,4%) од телевизија или интернет, информациите на 21 (23,1%) испитаничка
им ги дал ромски здравствен медијатор, а во Фондот за здравствено осигурување се информирале
само 7 (7,7%) испитанички. Ова укажува дека жените користат различни извори на информации, но во
најголема мера за тоа ги користат матичните гинеколози, односно здравствениот систем.

Каде се информирате за вашите здравствени права во текот на
бременоста?

Број на
испитанички

(%)

Кај матичен гинеколог

64

70,3%

При престој во болница

0

0%

Во ромски информативен центар

1

1,1%

Во граѓанска организација

0

0%

Во Фонд за здравствено осигурување

7

7,7%

Од ромски здравствен медијатор

21

23,1%

Од телевизија или интернет

34

37,4%

Од блиски личности

47

51,6%

Друго

2

2,2%

Табела 27: Извор на информации за здравствените права во текот на бременоста
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Ставови за подобрување на состојбата
Од испитаничките беше побарано и да ги кажат своите мислења за подигањето на
квалитетот на здравствената услуга на бремените жени во нивното место на живеење.
Мнозинскиот дел од испитаничките – 73 (80,2%) ги сметаат бесплатните прегледи на
гинеколог како најважни за нивна подобра здравствена заштита, 51 (56%) ја наведуваат
финансиската помош и исто толку испитанички сметаат дека е потребна бесплатна
правна помош и совети. Понатаму, 20 испитанички (22%) сметаат дека е потребно да
има гинеколог во местото каде што живеат, и притоа, според 7 (7,7%) тоа треба да биде
гинеколог кој го разбира ромскиот јазик, според 25 (27,5%) испитанички гинекологот треба
да биде жена, додека 20 (22%) испитанички сметаат дека гинеколозите треба да имаат
пољубезно однесување. Според 25 (27,5%) испитанички, здравствената услуга може да
се подобри преку повеќе посети од страна на патронажните сестри. Организирањето
на предавања во локалната заедница како начин за подобра здравствена заштита го
истакнуваат само 5 испитанички, за поголем број, односно процент – 37 (40,7%) тоа би
се постигнало преку организирани обуки за нивните права. Во начините за подигање
на квалитетот на здравствена заштита 21 (23,1%) испитаничка ги истакнуваат делењето
на информативни материјали и брошури, а 11 (12,1%) испитанички сметаат дека
информациите давани преку медиумите се исто така потребни за оваа цел.

Што мислите дека е потребно да се направи за да се подобри здравствената услуга за
бремените жени во вашата населба/место на живеење?
Гинеколог во населбата

20

22,0%

Гинеколог кој ќе го разбира ромскиот јазик

7

7,7%

Гинеколозите да имаат пољубезно однесување

20

22,0%

Жена гинеколог

25

27,5%

Повеќе посети од патронажни сестри

25

27,5%

Бесплатни прегледи кај гинекологот

73

80,2%

Финансиска помош

51

56,0%

Предавања во локалната заедница

5

5,5%

Информативни материјали, брошури

21

23,1%

Информации преку медиумите

11

12,1%

Обуки за жени за нивните права

37

40,7%

Бесплатна правна помош и совети

51

56,0%

Табела 28: Ставови за подобрување на здравствените услуги во текот на бременоста
Од ова се забележува дека најголем дел од
испитаничките сметаат дека услугите кај гине
кологот треба да бидат бесплатни, што е
очекувано затоа што сите испитанички
потекнуваат од семејства со релативно
ниски месечни приходи. Одговорите исто
така имплицираат дека е зголемена
свеста за потребата од обуки за
нивните права како пациентки.
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Б) РЕЗУЛТАТИ ОД СТУДИИТЕ НА СЛУЧАЈ
Во рамките на напорите за унапредување на матерналното и перинаталното здравје, Министерството
за здравство на Република Македонија кон крајот на 2013 година воведе активности за зголемување
на пристапноста до антенатални услуги за жените од социјално загрозените групи преку воведување
на две мерки во Програмата за активна здравствена заштита на мајки и тоа: 1) ослободување од
партиципација за микробиолошки брисеви за сите бремени жени од семејствата со минимални
вкупни месечни примања и/или се невработени, односно бремени приматели на социјална помош
и заштита; и 2) антенатални прегледи на бремени 1.500 Ромки – 200 за прв преглед во 12-14та гестациска недела, брис и ЕХО преглед + 400 денари за втор преглед во 21-24-та гестациска
недела за ЕХО преглед, за што ќе се евидентира во мајчина книшка. Според информациите од
Министерството за здравство и од граѓаните потенцијални приматели на ваков вид помош, има
индиции дека мерките не беа целосно имплементирани.
Сите центри за јавно здравје во текот на јануари 2014 година биле известени од страна на
Министерството за новата обврска која потекнува врз основа на Законот за здравствена заштита
на мајки и деца, чл. 16 став 2 и 3 донесен во јануари 2014 година, а објавен во Сл. Весник на РМ,
бр. 15/ 2014 на 27. 01.2014 година, поточно од Програмата за здравствена заштита на мајки и
деца. Министерството во февруари повторно ги известило Центрите за јавно здравје, при што било
истакнато дека „во Програмата е предвидена активност за ослободување од партиципација за
микробиолошки брисеви (брис од цервикс, брис од вагина, микоплазма, уреаплазма, хламидија), со
дополнително објаснување дека истата се однесува за брисеви направени во 12 – 14 гестациска
недела“ (иако ова ограничување не е дефинирано со Програмата објавена во Сл. весник) „кај
бремени жени од одредени категории, и тоа:
•
•
•

невработени бремени жени,
бремени жени кои примаат социјална помош,
бремени жени со минимални примања“ (иако во Програмата како целна група од оваа категорија
се „бремени од семејства со минимални вкупни месечни примања).

Притоа се објаснети документите кои се неопходни за докажување на припадноста на некоја од
горенаведените категории жени („потврда дека се невработени, дека примаат социјална помош, или
дека имаат минимална плата“).
Во продолжение се презентирани студиите на случај од градовите Кочани, Штип и Куманово,
направени како обид поблиску да се разбере организациската поставеност на овие две активности од
Програмата и нејзината имплементација „на терен“, гледано од страна на институциите кои требало
да ја спроведат. Главната цел на студиите на случај беше да се направи увид во начинот и степенот
на имплементација на активностите од Програмата за активна здравствена заштита на мајките и
децата за 2014 година, наменети за финансиско олеснување при антенаталната грижа за одредени
социјално ранливи категории, од страна на Центрите за јавно здравје – Кочани, Штип и Куманово.
СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ - КОЧАНИ
Методологија. Студијата на случај е изработена врз основа на консултациите со
вработените во Секторот за превентивна здравствена заштита во рамките
на Министерството за здравство и интервју и електронска комуникација
со директорот на Центарот за јавно здравје во Кочани од страна на др.
Александар Митов.
Резултати. Врз основа на известувањето добиено од страна на
Министерството за здравство, Центарот за јавно здравје во Кочани
започнал со примената на мерката за ослободување од партиципација.
Била воспоставена процедура за одобрување на ослободувањето
од партиципацијата врз основа на доставени документи: доставена
потврда од работодавач за висина на месечен износ на плата за
пациентката (или потврда од сопругот доколку е осигурена преку него),
доставена потврда за невработеност од Агенцијата за вработување
или доставена потврда дека се приматели на социјална помош од
Министерството за труд и социјална политика. Пациентките биле
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информирани за оваа мерка при контакт, т.е. кога доаѓале во лабораторијата на ЦЈЗ Кочани и ги
носеле примероците за анализа на брис. Лаборантот на шалтер ја запознавал бремената жена за
можностите од Програмата и евентуалната припадност кон наведените категории. Ослободувањето
се однесувало само на анализите од 12-та до 14-та гестациска недела, според насоките дадени од
Министерството за здравство, и не го вклучувало тестот за стрептокок во 36-та гестациска недела.
Истото важело само еднаш во годината. За таа цел се водела евиденција во дневникот за прием на
материјали и електронски во микробиолошката програма. Вкупното ослободување изнесувало 350
денари. За реализација на средствата, ЦЈЗ доставувал фактура до Министерството за здравство и
копија од доставените потврди од страна на бремените жени, со која се потврдува дека бремената
жена спаѓа во една од наведените категории. Не постоело посебно ослободување (надвор од
наведените категории) за пациентките Ромки.
Дискусија: Центарот за јавно здравје Кочани успешно ја има имплементирано мерката за бесплатни
микробиолошки прегледи за одредени категории пациентки.

СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ - КУМАНОВО
Методологија. Студијата на случај е изработена врз основа на пишана комуникација, структуриран
прашалник со отворени прашања, изготвен од страна на експертската група на НРЦ во рамките на
проектот “Преку засилен глас до подобри здравствени услуги”. Прашалникот беше испратен до
директорот на Центарот за јавно здравје во Куманово.
Резултати. Врз основа на прашањата испратени од страна на
Национален Ромски Центар до Центарот за јавно здравје
Куманово, беше одговорено дека спроведувањето на
активностите од Програмата започнало во февруари
и траело до крајот на 2014 година. За реализација
на активностите било побарано објаснување од
Министерството за здравство во делот на тоа како да
се селектираат пациентите кои спаѓаат во групите
ослободени од партиципација, но со оглед дека
не било добиено објаснување, се продолжило
со ослободување од партиципацијата на лицата
кои имале потврда дека се социјално загрозени.
Бројката на така ослободени бремени се движела
од пет до осум месечно.
Во писмената комуникација со ЦЈЗ недостасуваат
поконкретни информации за тоа кои прегледи биле
ослободени од обврската за плаќање партиципација
на бремените жени примателки на социјална помош и
во која гестациска седмица. Она што исто така недостасува
е начинот на кој биле информирани жените за да си го
остварат своето право како целна група на истата програма. Во
одговорот доставен до НРЦ нема податоци за целните групи:
невработени бремени жени и бремени жени со минимални примања.
Дискусија. Центарот за јавно здравје Куманово се чини дека делумно ја има имплементирано
мерката за бесплатни прегледи за пациентките примателки на социјална помош. Од обработената
комуникација во оваа студија може да се забележи дека постојат недоволни информации во однос
на спроведувањето на активностите, како и кои се евентуалните причини за нецелосна реализација
на мерката во Куманово. Иако имале проблем со дефинирањето на целната група, сепак ЦЈЗ решил
да ослободи од партиципација жени примателки на социјална помош, како единствена од сите
категории за кои имало јасен показател (потврда од Центар за социјални работи). Според Програмата
било предвидено да се ослободат од партиципација и бремени жени со ниски вкупни семејни
примања и жени кои се невработени.
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СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ – ШТИП
Методологија. Студијата на случај е изработена врз основа на пишана комуникација, изготвен
структурен прашалник од страна на експертската група на НРЦ во рамките на проектот: “Преку
засилен глас до подобри здравствени услуги”. Прашалникот беше испратен до директорот на
Центарот за јавно здравје во Штип.
Резултати. Во писмената комуникација добиена од ЦЈЗ Штип се потврдува дека биле информирани
од Министерството за здравство за да ја спроведат програмата, при што мерката
ослободување од партиципација за микробиолошки брисеви направени
од 12-та до 14-та гестациска недела кај бремените жени се применува
според горенаведениот допис. Може да се види дека на ЦЈЗ Штип им
било јасно која е целната група ослободена да плаќа партиципација:
невработени бремени жени, бремени жени кои примаат социјална
помош, како и бремени жени од семејства со минимални вкупни
месечни примања, за што биле барани потврди за статусот.
Сепак, нејасно е на кој начин била потврдена припадноста на
бремената жена во категоријата жени од семејства со минимални
вкупни месечни примања. Исто така, ЦЈЗ Штип одговориле дека
пациентките ослободени од партиципација биле информирани
преку локалните јавни гласила и на лице место откога ќе го
донесат примерокот на испитување. ЦЈЗ Штип одговориле дека
немале пречки да ја реализираат програмата, освен кај бремените
жени кои припаѓаат на категориите опфатени со Програмата, а
немале потврда дека припаѓаат на целната група предвидена според
Програмата за активна заштита на мајки и деца. Во дописот недостасува
конкретна евиденција за бројот на опфатени жени според трите категории
утврдени во Програмата за активна заштита на мајки и деца, иако е наведено
дека се водела компјутерска евиденција.
Дискусија. Центарот за јавно здравје Штип се чини дека има имплементирано дел од мерката за
бесплатни прегледи за пациентки. Дискутабилно е прашањето колкав е вкупниот број на бремени
жени во однос на потенцијалните корисници кои го искористиле правото за да ги искористат услугите
гарантирани според Програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца за 2014 година.

Заклучок

Центрите за јавно здравје ја имаат имплементирано Програмата во различен обем. Главната
причина за тоа биле недостатокот на информации околу начинот на реализација на активностите и
нејасности околу дефинирањето на таргет групата. Се детектира и неусогласеност во разбирањето на
активностите од страна на различни центри, имало и нејасности околу начинот на потврдување на
потребниот статус за подобност. Биле користени и различни начини на известување на жените кои
припаѓале на таргет групата, додека одреден број жени се соочиле со тешкотии во обезбедувањето
на потребната документација. Документите со кои се потврдува припадноста на бремената жена
кон одредена целна група се лесно достапни за граѓаните и низ едноставна процедура тие би
го оствариле своето право. Оттука се чини дека не постоеле особени административни пречки
за остварување на правото на ослободување од партиципацијата. Потребно е во иднина да се
воспостават детални насоки за реализација на активностите, вклучително и воспоставување на
унифициран начин на водење на евиденција, со цел да се избегне субјективност во начинот на
толкување, да се осмислат начини за подобро информирање на жените за постоењето на ваквите
активности и асистенција во однос на снабдувањето со потребните документи, со цел поголема
реализација на истите.

Референции:
1.
2.
3.
4.
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Допис од Министерството за здравство до центрите за јавно здравје, февруари 2014.
Интервју со директорот на Центарот за јавно здравје во Кочани.
Писмен одговор од директорот на Центар за јавно здравје Куманово.
Писмен одговор од директорот на Центар за јавно здравје Штип.

ДИСКУСИЈА

ОПФАТ СО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
Опфатот со здравствено осигурување меѓу жените вклучени во истражувањето е 94,5%, што е повисок
процент од просекот во државата, кој за 2014 година изнесува 86,6%.� Сите жени кои се изјасниле
дека не се здравствено осигурени преку Фондот за здравствено осигурување на Македонија (една
Македонка и 4 Ромки) како причина за тоа го посочиле проблемот со документите.
Искористеност на антенатални услуги
Кај испитаничките постои релативно висока свест за потребата од навремени антенатални прегледи
и избор на матичен гинеколог. Сите (100%) испитанички изјавиле дека последната бременост
им била контролирана од страна на гинеколог и сите имаат избрано матичен гинеколог; голем е
процентот на жените кои посетиле гинеколог навремено во текот на првиот триместар (82,4%),
воедно посетиле гинеколог 4 или повеќе пати во текот на целата бременост (76,9%). Иако тоа е
под оптималниот број предвиден со Клиничкото упатство за антенатална заштита, (7 антенатални
прегледи за прворотка и 10 за повеќеротка) и е под државниот просек (просекот во државата е
во пораст, па така во 2013 година изнесувал 6 посети а во 2014 година 7,2 посети на гинеколог во
текот на бременоста по бремена жена), сепак е во согласност со препораките на СЗО според кои се
потребни најмалку 4 антенатални прегледи. Посетеноста на гинеколог за време на првиот триместар
од бременоста воедно е над просекот во државата кој во 2014 година изнесуваше 32%. Можна
причина за ова е подобрената информираност на жените за потребата од редовни и навремени
прегледи. Испитаничките кои посетиле гинеколог помалку од 4 пати, како причина за тоа го навеле
недостатокот на парични средства за транспорт, односно за прегледот. Иако жените кои беа опфатени
со истражувањето потекнуваат од пониските социо-економски слоеви и се соочуваат со разни
видови на бариери, сепак навремено и редовно посетуваат гинеколог во текот на бременоста, што
укажува дека кај нив постои добра информираност за важноста на антенаталната заштита. Во однос
на содржината на прегледите кои гинекологот ги прави во својата ординација и за кои не е потребен
упат, крвен притисок им бил измерен на 90,1% испитанички, телесна тежина им е измерена на 72,5%,
ЕХО преглед е направен кај 98,9% испитанички и „друг вид“ на прегледи им биле направени на 5,5%
од испитаничките.
Висок е и процентот на бремени кои добиле упат за да ги направат потребните испитувања надвор
од гинеколошката ординација; 97,8% од жените од својот гинеколог добиле упат за анализа на
крвта, 91,2% за микробиолошки брис, нешто помалку (82,4%) за анализа на урината. Најмалку од
испитаничките (50,6%) од матичниот гинеколог добиле упат за преглед на 4Д ултразвук, што е и
очекувано затоа што за овој преглед се прави и во ординацијата на матичниот гинеколог доколку ја
поседува потребната опрема.
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При анализата на овие податоци дисагрегирани според етничката припадност, не може да се
забележи некоја статистички значајна разлика жените од македонска и ромска националност кај
оние инвестигации кои ги прави матичниот гинеколог. Во однос на инвестигациите кои се прават со
упат, се забележува одредена разлика, при што сите видови прегледи се позастапени кај жените од
македонска националност, при што единствена статистички значајна разлика се забележува во однос
на микробиолошкиот брис.
Делумно задоволува и посетеноста на бремените жени од страна на патронажната служба; иако
опфатот со патронажни посети е на високо ниво - само една од анкетираните бремени не била
посетена од патронажна сестра - сепак бројот на оние кои биле посетени повеќе од два пати како
што се предвидува со Програмата (,,во просек по две патронажни посети по бремена а кај ризични
бремени и бремени кои потекнуваат од социјално ранливи групи, вклучувајќи ги и Ромките,
бремени кои живеат во оддалечени рурални подрачја и повеќе од два пати“) е многу мал (6,6%).
ПРОГРАМА ЗА АКТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА МАЈКИТЕ И ДЕЦАТА ВО РМ ЗА 2014 ГОДИНА
Опфат со здравствените услуги предвидени со Програмата за активна здравствена заштита на мајките и
децата во РМ за 2014 година
Со програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата во РМ за 2014 година во делот
„Активности за здравствена промоција и унапредување на здравственото однесување“, освен
информативно-едукативни активности, предвидени се и активности за финансиско олеснување при
антенаталната грижа за одредени социјално ранливи категории. Овие активности, како и целната
група за која се предвидени, генерално се поделени во две категории, според кои и беше дизајнирана
анкетата.

Микробиолошки брисеви – ослободување од плаќање партиципација
Со оваа активност, според Програмата, беше предвидено „ослободување од партиципација за
микробиолошки брисеви за сите бремени од семејства со минимални вкупни месечни примања и/
или се невработени“, како и „приматели на социјална помош и заштита“.
Со анкетата се истражи опфатот со оваа активност меѓу сите испитанички. Со оглед на резултатите за
социо-економската ранливост на испитаничките, сите беа земени како целна група за оваа активност,
според категориите наведени во Програмата. Од вкупно 91 испитаничка, на 79 (86,8 %) им бил земен
брис, од нив, 74 испитанички сами го однеле брисот во лабораторија.
Вкупниот трошок по испитаничка за микробиолошки брис, вклучувајќи ја сумата што ја платиле
во лабораторијата, како и онаа што ја платиле кај матичниот гинеколог, се движи од 300 до 1500
денари. Во однос на трошокот што го платиле во лабораторијата, испитаничките се изјасниле дека
истиот изнесувал од 300 до 900 денари, при што се претпоставува дека повисоките суми вклучуваат
и повеќе микробиолошки испитувања. Иако само 4 испитанички од вкупниот број се изјасниле
дека гинекологот им го спровел брисот до лабораторијата (при што партиципацијата од 350 денари
би се наплатила кај него, а за тоа се издава потврда – квитанција за уплатена партиципација), 43
испитанички се изјасниле дека сепак платиле кај гинекологот. Износот што испитаничките го платиле
кај гинекологот се движи од 100 до 800 денари.
Единствен износ кој матичниот гинеколог смее да го наплати е редовната партиципација за
микробиолошкиот брис доколку гинекологот го носи брисот во лабораторија, при што износот за
партиципацијата се плаќа кај гинекологот со потврда – квитанција за уплатена партиципација и треба
да е ист со оној кој жената би го платила во лабораторијата. Самото земање брис, како и услугата
за носењето во лабораторија од страна на гинекологот, спаѓаат во услугите кои тој не смее да ѝ ги
наплати на осигуреничката. Од ова се заклучува дека најголем дел од испитаничките се изјасниле
дека платиле кај гинекологот повеќе отколку што според правилата на здравственото осигурување би
требало да платат. Исто така, само една испитаничка се изјаснила дека не платила во лабораторијата,
но истата пак платила 400 денари кај гинекологот.
При анализата на овој параметар треба да се има предвид дека информираноста и знаењата кај
пациентите во однос на нивните права и обврски за учество со сопствени средства (партиципација)
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за секоја конкретна услуга е на ограничено ниво, така и покриеноста со здравствено осигурување и
континуитетот во осигурувањето останува како параметар кој е подложен на варијации без знаење
на корисникот на здравствената услуга, во овој случај бремената жена. Следствено, многу е тешко
со еднострано истражување меѓу бремените жени да се одреди точно до кој степен финансиски
им е оспорено правото на здравствена заштита во однос на учеството со сопствени средства
(партиципација) според прописите од здравственото осигурување, односно ослободување од
плаќање партиципација според Програмата. За поточен финансиски податок би се советувало и
споредбено истражување со податоци за истите жени земени од матичните гинеколози, односно од
микробиолошките лаборатории, и/или евентуално од Фондот за здравство. Сепак, податокот од оваа
анкета е доволна основа да се заклучи дека има кршење на здравствените права во овој дел, како и
дека за посеопфатно спроведување на оваа активност од Програмата меѓу целната група е неопходен
е поинаков пристап.
Студиите на случај и податоците добиени од страна на институциите одговорни за реализација на
Програмата, исто така укажуваат на само делумна реализација на оваа активност и тоа во различен
степен во различни градови во Македонија. Истите укажуваат на недостаток на информации кај
надлежните институции што треба да ја спроведуваат активноста, како и недостаток на меѓусебна
институционална соработка и координација.
Антенатални прегледи на бремени Ромки
Со оваа активност на национално ниво, според Програмата биле предвидени „антенатални
прегледи на бремени 1.500 Ромки – 200 за прв преглед во 12-14-та гестациска недела, брис и ЕХО
преглед + 400 денари за втор преглед во 21-24-та гестациска недела за ЕХО преглед, за што ќе се
евидентира во мајчина книшка“.
Со анкетата се истражи опфатот со оваа активност меѓу испитаничките кои се изјасниле како Ромки,
односно меѓу 61 испитаничка.
Во однос на прегледите што им биле направени од страна на гинеколог, 37 од испитаните бремени
жени Ромки направиле и брис и ЕХО преглед во прв триместар, додека преглед во петтиот/шестиот
месец на бременоста им бил направен на сите испитанички од ромска националност. Направените
прегледи се евидентирани во мајчина книшка на најголем дел (59) од испитаничките. Доколку ги
следиме критериумите според кои бремената жена – Ромка би се „квалификувала“ за условен
паричен надоместок според Програмата, ова би значело дека барем 35 жени би се „квалификувале“
за условен надомест од 200 денари според Програмата, додека 59 испитанички би се квалификувале
за условен надомест од 400 денари. Сепак, на прашањето: „Дали добивте парични средства заради
тоа што посетивте гинеколог?“, не е добиен ниту еден потврден одговор. Од ова се заклучува дека
ниту една испитаничка не го остварила правото на условен паричен надоместок кој ѝ следува со
Програмата за мајки и деца за 2014 година.
Студиите на случај и податоците добиени од страна на институциите одговорни за реализација на
програмата, исто така не даваат индикации дека оваа активност била реализирана.
ОРГАНИЗАЦИСКА ПОСТАВЕНОСТ
Од обработената комуникација во студиите на случај може да се забележи дека постојат одредени
неусогласености, кои би можеле да бидат евентуална причина за неспроведување на мерката во
некои средини. Така, дефинирањето на целната група во Програмата и во објаснувањата дадени
после програмата од страна на Министерството за здравство е неусогласено. Имено, за да бремената
жена биде во една од категориите за кои би важело ослободувањето од партиципација, според
Програмата треба да се оценат семејните вкупни примања, а во дополнителното објаснување се
гледаат индивидуалните примања на вработената жена. Според Програмата, доколку жената е
невработена, автоматски припаѓа на целната група, а според начинот на реализација на активноста во
Кочани на пример, доколку е невработена, а осигурена преку сопругот, се бара потврда за примањата
на сопругот, што би влијаело на тоа дали таа ќе припадне на целната група или не.
Друга забелешка е и неусогласеноста помеѓу временската рамка (гестациската недела) за изведување
на микробиолошките брисеви кај бремената жена. Додека во Програмата не е ограничена
временската рамка за спроведување на микробиолошкиот брис кај бремената жена, насоките
дадени од МЗ ја ограничуваат на 12-та до 14-та недела. Се претпоставува дека ова ограничување,
како обид за допрецизирање на Програмата, е дадено за да стимулира правење на брис што порано
во текот на бременоста, или пак од практични причини заради усогласување на терминот со оној
кој се препорачува за ЕХО скрининг. Сепак, треба да се земе предвид и Упатството за начинот на
39

вршење на здравствената дејност која се однесува на антенаталните контроли во бременоста, дадено
од Министерот за здравство, при што скрининг за генитални инфекции се препорачува во првиот
триместар од бременоста, а идеално во 10-тата седмица (според Упатството важечко во времето
на спроведување на Програмата). Со оглед на ова, има голема веројатност голем дел од брисевите
кај потенцијалната целна група на бремени жени да се направени и пред 12-та недела (доколку
матичниот гинеколог ги следел официјалните национални Упатства), со што не би се квалификувале
за ослободување од партиципација според дадените упатства. Освен ова, се поставува и етичката
дилема на ограничување на правото за ослободување од партиципација само за жените кои ќе го
направат брисот од 12-та до 14-та недела.
Информираност за правата во текот на бременоста
Во анкетата беа посочени различни видови на извори на информации за здравствените права во
текот на бременоста (матичен гинеколог, блиски лица, медиуми, патронажната служба, Ромските
здравствени медијатори). Најголем дел од жените добиваат информации дури кога ќе се јават на
гинеколог, што укажува на потребата да се зајакнат и другите извори на информации како што се
РЗМ, локалната заедница, медиумите итн. Ова имплицира дека е потребно да се осмислат активности
кои би им помогнале на бремените жени да се информираат подобро за нивните здравствени
права кои произлегуваат од постоечката регулатива, со што би се помогнало во зголемувањето на
искористеноста на здравствените услуги и во поголема мера да се користат различни извори на
информации, да не се препушта таа улога само на здравствениот систем, затоа што не сите жени
навремено се јавуваат на гинеколог.
Перцепција/задоволство од прегледот кај гинеколог
Во однос на субјективното задоволство на испитаничките од прегледот кај гинеколог, доминираат
позитивни одговори и тоа во однос на можноста брачниот партнер или некоја друга блиска личност
да присуствува на прегледот за да им помогне во разбирањето на информациите (70,3%), од
разбирливоста на добиените информации од гинекологот биле задоволни 51,6%, од можноста да
поставуваат прашања 47,2%; само делумно задоволни од одговорите кои ги добиле од гинекологот
биле 50,5% и од вкупниот однос на гинекологот биле задоволни 48,4% испитанички. Најчеста причина
за незадоволство од матичниот гинеколог е перцепцијата дека матичниот гинеколог се однесувал со
помалку почит отколку кон другите жени (18,7%).
Како причина за неадекватниот однос на матичниот гинеколог, 23,1% испитанички сметаат дека тоа
е поради нивната етничка припадност, нешто помалку (14,3%) сметаат дека е тоа поради нискиот
социјален статус, а ниту една не смета дека причина за тоа може да биде степенот на образование.
Одредени усни сведоштва на жените дека честопати од нив се наплаќаат и услуги кои би требало
да се бесплатни, беа потврдени со оваа студија. Таков е случајот со мајчината книшка која од својот
гинеколог ја добиле најголемиот дел од испитаничките - 97,8%, на повеќе од половината им било
побарано да ја платат иако не требало, затоа што трошоците за нејзиното печатење ги покрива
Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата.
Во однос на плаќањето на прегледи кај гинекологот кои се бесплатни и се вршат внатре во
гинеколошката ординација (ЕХО, вагинален преглед, мерење на крвниот притисок, мерење на
телесната тежина, давање совет итн.), сите испитанички изјавија дека платиле за ваквиот вид на
услуги, иако тие би требало да се бесплатни според постоечката регулатива. Износот кој го платиле за
прегледите кај матичниот гинеколог се движи од 100 до 650 денари.
Бариери за користење на антенатална заштита
Сите испитанички припаѓаат на социјално ранлива група жени поради фактот што изборот на
примерокот беше направен со цел да се опфатат жените кои беа целна група на таргетирани
активности предвидени со Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата за 2014
година.
Студијата потврди дека финансиските бариери се главната причина за недоволното користење на
овие услуги, во прв ред трошоците за транспорт и за партиципација. Трошоците за транспорт се важна
бариера поради фактот што сите матични гинеколози се лоцирани во урбаните подрачја, со што
жените од руралните подрачја и од оддалечените градски населби имаат отежнат физички пристап.
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Трошоците за партиципација се дополнителна економска бариера поради што одредени жени ги
одбиваат таквите услуги. Сите овие прегледи, пак, за кои гинекологот дава упат (лабораториски
прегледи на крв и урина, уринокултура, микробиолошки брис, 4Д ЕХО, тестови за откривање на
генетски аномалии), се од исклучително значење за добивање на квалитетна антенатална заштита,
особено за навремено спречување на компликации и предвремено породување. Културните фактори
како страв од физикален преглед се застапени многу малку.
Ставови за подобрување на состојбата
Испитаничките имаа можност да ги кажат своите ставови за подигање на квалитетот на здравствената
услуга на бремените жени во нивното место на живеење. Најголемиот дел (80,2%) сметаат дека сите
прегледи во текот на бременоста треба да бидат бесплатни и за нив да не се плаќа партиципација,
56% сметаат дека жените треба да добиваат финансиска помош во текот на бременоста и исто толку
испитанички сметаат дека е потребна бесплатна правна помош и совети. За 40,7% од испитаничките
тоа би се постигнало преку организирани обуки за нивните права. Понатаму, за 27,5% испитанички
гинекологот треба да биде жена, 22% сметаат дека е потребно во местото каде што живеат да има
гинеколог и 22% испитанички сметаат дека гинеколозите треба да имаат пољубезно однесување.
Само 7,7% сметаат дека тоа треба да биде гинеколог кој го разбира ромскиот јазик. Според
27,5% испитанички, здравствената услуга може да се подобри преку повеќе посети од страна на
патронажните сестри. Организирањето на предавања во локалната заедница како начин за подобра
здравствена заштита го истакнуваат само 5 испитанички, а поголем број – 39 сметаат дека тоа би се
постигнало со организирани обуки. Во начините за подигање на квалитетот на здравствената заштита
23,1% испитанички ги истакнуваат делењето на информативни материјали и брошури, а 12,1%
испитанички сметаат дека информациите давани преку медиумите се исто така потребни за оваа цел.
Од ова се забележува дека најголем дел од испитаничките сметаат дека услугите кај гинекологот
треба да бидат бесплатни, што е очекувано затоа што сите испитанички потекнуваат од семејства со
релативно ниски месечни приходи. Свесноста за потребата од поголема информираност и едукација
е подигната со самиот факт што испитаничките се изјасниле за потребата од обуки за нивните права,
но сепак имаат бариери во пристапот до информациите. Испитаничките не можат да ги препознаат
другите извори на информации, не се доволно развиени очекувањата дека овие информации
можат да се добијат и од други извори, како на пример, на ниво на локална заедница. Поради тоа,
меѓу испитаничките доминираат одговорите дека најчесто се информираат за својата бременост од
матичниот гинеколог, односно националниот здравствен систем.
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ПРЕПОРАКИ

СПЕЦИФИЧНИ ПРЕПОРАКИ ЗА КРЕИРАЊЕ НА ТАРГЕТИРАНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА
НАМАЛУВАЊЕ НА НЕЕДНАКВОСТИТЕ ВО ПРИСТАПОТ ДО АНТЕНАТАЛНА ЗАШТИТА
Заедничко планирање. При осмислувањето на таргетирани интервенции, потребно е да се
инволвираат и сериозно да се разгледаат ставовите на сите засегнати страни: корисниците и
граѓанскиот сектор, институциите кои директно ги имплементираат програмите, контролните
институции итн.
Изготвување на алгоритам на активноста, со анализа на можните бариери во реализацијата што би
овозможило навремено надминување на бариерите.
Усогласување на прописите. При осмислувањето на интервенциите неопходно е нивно усогласување
во сите аспекти со останатите акти (програми , препораки, упатства и сл.) од дадената област.
Дефинирање на целната група. При осмислувањето на интервенциите неопходно е прецизно
дефинирање на целната група на програмите и начинот на квалификување на лицата за одредена
интервенција. Ова е значајно не само за обезбедување на отчет кон корисниците на програмите, туку
и за правна заштита на институциите кои треба да ги имплементираат истите.
Следење на програмите. Неопходно е следење и евалвација на имплементацијата на програмите,
не само по нивното завршување, туку и во текот на нивната реализација. Следењето да се извршува
не само од страна на институцијата која е носител на програмата (во случајов Министерството за
здравство), туку по можност и од страна на независни тела, сочинети од професионалци, како и од
претставници на целните групи и граѓанскиот сектор.
Позитивни практики. При креирањето и имплементацијата на таргетирани програми, да се следат
позитивните практики од други јавно-здравствени програми, кои веќе подолго време функционираат
со цел ослободување од обврската за плаќање партиципација за одредени категории осигуреници.
Во Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања
на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија, да
се обезбедат средства за покривање на трошоците на болничко лекување во случај на патолошка
бременост на бремените жени од социјално ранливите групи, вклучително Ромки.
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Едукација на осигурениците. Да се спроведе ефикасен начин за едукација на осигуреничките во
поглед на нивните здравствени права, со посебен акцент на финансискиот аспект и учеството со
лични средства (партиципација) во износот на здравствената услуга.
Дополнителни истражувања. Да се спроведе сериозно, методолошки издржано истражување на
степенот на кршење на правата на жените во користењето на антенатална здравствена заштита, со
посебен акцент на трошоците кои истите ги имаат и учеството со сопствени средства (партиципација)
во износот на здравствената услуга.

ОПШТИ ПРЕПОРАКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА НЕЕДНАКВОСТИТЕ ВО ПРИСТАПОТ ДО
АНТЕНАТАЛНА ЗАШТИТА
Здравствениот систем мора да ја има предвид хетерогеноста на населението и може да ги адресира
разликите во експозицијата и во ранливоста преку:
•

Унапредување на квалитетот на здравствениот информативен систем во насока на мониторинг
на здравствените нееднаквости, како во однос на здравствениот статус, така и во однос на
пристапот до здравствени услуги.

•

Во доменот на управување – нееднаквостите треба да бидат адресирани во националните
политики. Постои потреба од креирање на политичка рамка која ги адресира нееднаквостите и
која ја препознава и промовира важноста на намалувањето на разликите во
здравствениот статус на мајките и децата како начин на подобрување
на севкупното здравје на населението. Голем број на стратешки
документи кои се однесуваат на здравјето на мајките и децата
треба да бидат ревидирани и преориентирани во насока на
адресирање на постоечките нееднаквости, додека при креирањето
на стратешки документи во иднина треба да се имаат предвид
разликите, односно влијанието на социјалните детерминанти
врз здравјето на овие две најранливи групи. При креирањето
на интервенции треба да се земат предвид сите можни бариери
(организациски, информативни) за да се оптимализира нивната
реализација.

•

Јакнење на капацитетите на поголем број на јавно-здравствени
професионалци од здравствениот и други сектори за концептот на
еднаквост со цел адресирање на социјалните детерминанти на
здравјето во постоечките и во планираните политики за здравје.
Од огромно значење е луѓето кои се инволвирани во креирањето
на политики да бидат сензибилизарини за тоа и при креирањето
и имплементацијата на секој стратешки документ да бидат
способни да ги прилагодат активностите/интервенциите на
потребите на различните групи мајки и деца.

•

Еднаквост во финансирањето на здравствените услуги елиминирањето на можностите квалитетот и достапноста
на здравствените услуги во текот на бременоста да бидат
загрозени поради финансиски бариери (ослободување
од партиципација за здравствени услуги во текот на
бременоста, дефинирање на пакет на антенатални услуги
итн.).

•

Еднаквост во покриеноста со услуги - потребно е да се
постигне рамномерност во покриеноста со здравствен
кадар на територијата на целата држава со цел намалување
на географските бариери.
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•

Јакнење на улогата на акушерките и користење на позитивното
искуство од други земји каде што улогата на акушерките е многу
поголема.

•

Јакнење на улогата на заедницата - во прв ред во зголемување
на информираноста на жените за нивните права од доменот на
здравствената заштита и за постоење на специфични интервенции.

•

Јакнење на интерсекторскиот пристап - воспоставување на механизми
за координација помеѓу поодделни сектори – здравство, образование,
финансии, социјална сигурност и животна средина со цел
максимизирање на синергијата во напорите да се адресираат
социјалните детерминанти на здравјето.
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АНЕКСИ

АНТЕНАТАЛНА НЕГА – МЕЃУНАРОДНИ ИСКУСТВА
НОВ ЗЕЛАНД
Системот за породилна нега во Нов Зеланд бележи значителни промени од 1900 година. Во почетокот
на 1900 година, породилната нега првенствено ја вршеле акушерки. Во текот на 20 век, породилната
нега се сконцентрирала во породилиштата. Сепак, во 1990 година, со промените во Законот за
медицински сестри, повторно беше законски дозволено акушерките да пораѓаат и во болница и
домашни услови. Понатамошните измени на финансирањето довело до брз премин кон грижа за
жените предводена од акушерки, иако тој процес и неговите ефекти сè уште формално не е оценет.
Според системот на јавно здравство во Нов Зеланд, потребната нега во текот на бременоста и
породувањето е бесплатна, а опфаќа сè од потврдување на бременоста, па до пред и постнатална
грижа за мајката и за бебето. Ако е потребна специјалистичка грижа, таа е бесплатно достапна
низ системот на јавно здравство. Повеќето бебиња се родени во болниците или во комунални
породилишта. Иако раѓањето дома е прифатливо, само мал број од мајките се одлучуваат да го сторат
тоа. Матичен породилен негувател (МПН) се избира од страна на трудницата и истиот обезбедува
породилна нега. МПН вообичаено е акушерка или во помал број случаи општ лекар или гинеколог кој
обезбедува породилна нега. Бројот на жени кои ги користат нивните матични лекари како МПН е мал
и се намалува. Жените кои одбираат гинеколог да им биде МПН, плаќаат за нивниот ангажман.
Нов Зеланд се соочува со предизвици во давањето на породилна нега на загрозената популација,
вклучувајќи ги младите родители, жените од етничката група Маори и жените од пацифичкото
поднебје. Во просек, жените од етничката група Маори, како и жените од пацифичкото поднебје
имаат највисока стапка на раѓања, поголема е веројатноста предвреме да родат, пушат, имаат
понизок социјално економски статус и пристапуваат кон пренатална нега дури во поодмината
бременост.
Поддржувачите на системот на породилна нега во Нов Зеланд тврдат дека тој ги нуди сите потребни
услуги. Жените можат да изберат МПН од своите заедници и да добиваат антенатална грижа во
рамките на истата. Системот на МПН е дизајниран за да обезбеди континуитет на здравствената
заштита од едно професионално здравствено лице кое е одговорно за координирање на грижата и за
упатување до соодветни специјалисти по потреба.
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Модели на грижа
Бремените жени треба да се определат за МПН кој ја координира породилната нега. Повеќето жени
одбираат акушерка за МПН иако тоа може да биде и општ лекар, гинеколог или тим составен од
комбинација. МПН обезбедува грижа во антенаталниот период, пораѓање и во постнаталниот период.
Во Нов Зеланд постојат три модели на заштита:
Примарната здравствена заштита: се води од страна на МПН, најчесто акушерка, но понекогаш и
општ лекар или гинеколог. Ако МПН е акушерка, тогаш при компликации жените се испраќаат на
гинеколог.
Секундарна здравствена заштита: се дава во болници и вклучува интервенции како царски резови,
изведени од гинеколози. Жените се испраќаат на секундарна здравствена заштита во присуство на
фактори на ризик утврдени во упатствата од Министерството за здравство.
Терцијарна здравствена заштита: услугите вклучуваат дополнителна нега за жените и нивните
деца со високо комплексни потреби, особено консултации и грижа на мултидисциплинарен
специјалистички тим.
Антенатална нега
Антенаталната нега ја обезбедува МПН избран од страна на жената, и вообичаено МПН е акушерка,
но во некои случаи тоа е општ лекар или гинеколог. Околу две третини од жените кои забременуваат
првин се обраќаат на општ лекар (60%), а околу една третина се обраќаат кај акушерки (32%)
(Министерство за здравство 2012). Повеќето од жените (91%) го имаат својот прв контакт со
здравствените услуги во првото тримесечје од бременоста (Министерство за здравство 2012).
Најчесто во улога на матичен породилен негувател (МПН) се акушерките (околу 78%), иако има
и некои општи лекари (1.6%) и гинеколози (5,8%). На пренаталните часови присуствуваат нешто
помалку од три четвртини (73%) од жените кои го добиле своето прво дете, додека пак само 5% од
оние жени кои имаат втора, односно следна бременост (Министерство за здравство 2012).
Интрапартална нега
На повеќето раѓања присуствуваат акушерки, но во случај на компликации за време на породувањето,
негата ја обезбедуваат гинеколози. Жените имаат можност да изберат дали ќе се пораѓаат во
болници, дома или во центри за родилки. Ако дојде до компликации за време на породилните
болки или самото породување, жените се пренесуваат во болница заради добивање на секундарна
здравствена заштита. Во Нов Зеланд, во 2010 година, 85% од жените се породиле на породилните
одделенија во општите болници, 3% се породиле дома и 11% се породиле во мали породилни
болници. Притоа, 23,6% се породиле со царски рез (Министерство за здравство 2012, необјавено).
Постнатална нега
Во 2011 година е спроведена Анкета за мајчинството во Нов Зеланд (The 2011 New Zealand Maternity Consumer Satisfaction Survey for NZ) и истата покажа дека нешто помалку од половината
(48%) од жените остануваат во болница помалку од 48 часа по породувањето (Министерство за
здравство 2012). Повеќето жени (81%) се чувствуваат подготвени да ја напуштат болницата кога ќе
бидат отпуштени од истата (Министерство за здравство 2012). Постнаталната нега ја обезбедуваа
акушерки независно од изборот на МПН, иако МПН игра улога во координирањето на негата. МПН
е одговорен на жените да им се обезбеди дневна посета за време додека жената е во болница, и
помеѓу пет и десет домашни посети од страна на акушерка, вклучувајќи и една посета во рок од 24
часа од моментот на болничко отпуштање од породилната установа (минимум седум посети вкупно)
(Министерство за здравство 2007).
Кадар за породилна нега
Акушерките во Нов Зеланд работат според моделот на партнерство заедно со жените. Согласно овој
модел, секоја жена и нејзината акушерка се партнери, соработуваат заедно заради обезбедување
нега на жената која најдобро ќе ги задоволи нејзините индивидуални потреби. Акушерките се
достапни како јавно, така и приватно. Во Нов Зеланд, акушерките можат да работат или како
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МПН, или како акушерки во породилните установи – 48% од акушерите работат во примарни,
секундарни или терцијарни установи. Овие акушерки се вработуваат од страна на установите
заради обезбедување на акушерска нега. Тие им даваат поддршка на МПН акушерките за време на
едноставни некомплицирани породувања и обезбедуваат акушерска нега за жените со комплексни
состојби заедно со гинеколошкиот тим.
Многу акушерки работат самостојно во заедницата, но сите секундарни и терцијарни установи
вработуваат акушери. Болничките акушерки не функционираат исто како МПН и работат во смени во
болниците за жените да добијат нега од страна на акушерка која е на должност. Жените кои имаат
продолжени породувања можат да видат повеќе акушерки, но сепак, не е нарушен ниту жртвуван
континуитетот на негата. Акушерките се оние кои им обезбедуваат постнатална нега на повеќето
жени, дури и во случаи кога нивниот МПН е општ лекар или гинеколог.
Во раните, па сè до средината на 2000-тите имало хроничен недостаток на акушерки кога критично
биле погодени руралните средини (Hendry 2009). Во 2009 и 2010, растеше акушерската работна сила
заедно со зголемувањето на бројот на акушерки на обука од околу 4,7 % годишно. Неизвесно е дали
ваквиот тренд ќе продолжи и понатаму (NZCOM 2010), главно остануваат големи недостатоци на таа
работна сила во поединечни области. Во 2010-та година во Нов Зеланд работеле 2,767 акушерки и 232
гинеколози.

АВСТРАЛИЈА
Во почетокот на 19 век, породилната нега во Австралија била главно обезбедувана од страна на
семејни доктори, а на породувањата присуствувале и акушерки (бабици). Во доцните 1940-ти и
1950-ти одговорноста се префрла на болниците со многу поголема вклученост на гинеколозите.
Во долга низа години, па сè досега, речиси сите породувања се случувале во јавни или приватни
болници. Денес, мал процент од жените одлучуваат да се породат во некои породилни центри
(центри за родилки), а далеку помал број се решаваат да се породат дома. Дадена е многу мала
поддршка, односно залагање за породување во домашни услови во системот за јавно здравство иако
неодамнешните промени ја изразуваат потребата од поголем избор.
За поголемото ангажирање на акушерките во породилната нега придонесе загриженоста поради
зголемувањето на и онака високата стапка на интервенции при породувањата. Измените во
договорите за финансирање доведоа до поголемо вклучување на акушерките иако нивната
самостојност е ограничена со условите за финансирање и условена со договорите за соработка со
гинеколозите. Жените обично посетуваат општ лекар или гинеколог најмалку еднаш во текот на
бременоста.
Австралија се соочува со предизвици во подобрувањето на резултатите во породилната област кај
загрозената популација. Во оваа област постојат големи разлики во однос на резултатите за мајките родилки од руралните средини од оние кои доаѓаат од градските центри, како и помеѓу домородното
население и на земјата како целина.
Модели на нега
Во Австралија е достапно универзалното јавно здравство за бремените жени и бебињата. Поголемиот
дел од жените се породуваат во државните болници иако значителен број од нив ги користат услугите
на приватните болници. Во Австралија, на бремените жени им се достапни голем број различни
модели на нега. Палетата комбинации има различни нивоа на државна и приватна нега, како и
вклученост на акушерки, општи лекари и гинеколози. Сепак, речиси сите користат една од следните
четири комбинации (Австралиска влада 2009):
•

Приватна породилна нега – 32%: Приватни пациенти на гинеколог или општ лекар; приватни
соби за време на бременоста и обезбедено присуство на истиот гинеколог/општ лекар за време
на породувањето и постнаталната нега.

•

Комбинирана породилна нега – 24%: Формални договори помеѓу државните болници и
локалниот лекар (општ лекар, гинеколог); поголемиот дел од негата за време на бременоста е
обезбедена од страна на општиот лекар со јавна болничка интрапартална нега.
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•

Државна клиничка нега – 22%: Пренатална нега во државни болници, амбуланти и клиники;
cе користи истата болница како за породување, така и за постнатална нега; бременоста и
интрапарталната нега се обезбедува под надзор на медицинскиот персонал, а за породувањата
без компликации вообичаено е присуство на акушерка.

Поделена (заедничка) породилна нега – 14%: Формални договори помеѓу државните болници
и локалниот лекар (општ лекар, гинеколог); поголемиот дел од негата за време на бременоста е
обезбедена од страна на општиот лекар, со посети на болницата како на почетокот, така и при крајот
на бременоста; јавна болничка интрапартална нега.
Постои потреба од алтернативни модели на нега, како што се породување во породилни центри
(самостојни породилни единици водени од акушерки) или раѓањето дома, но сепак, таа ја надминува
достапноста. Моделите со вклучени акушерки се овозможени во јавниот сектор, но се ограничени
во приватниот (Влада на Австралија 2009). Се јавува исто така зголемена потреба од модели со
континуитет на акушерите (АХМЦ 2011). Изборот на здравствена нега од страна на жените е почесто
поврзан со приходот, локацијата и/или статусот на приватно здравствено осигурување отколку со
потребата од болнички услуги (Van Gool,2009).
Здравствениот систем се концептира на три нивоа (НХМРЦ 2010) :
Примарно: Примарна породилна нега е здравствена заштита за жените кои немаат компликации.
Оваа здравствена заштита ја покрива бременоста, породувањето, како и постнаталниот период.
Секундарно: Со секундарната породилна нега одговорноста за медицинска нега му припаѓа на
општиот лекар, специјалист гинеколог или на медицинскиот персонал кој е на должност во дадената
болница, соработувајќи со акушерки кои продолжуваат да обезбедуваат акушерска нега.
Терцијарно: Жените и бебињата со покомплексни и ретки потреби можат да бидат подведени под
оваа здравствена заштита, каде што одговорноста му припаѓа на мултидисциплинарниот тим на
снабдувачите на услуги во специјализирана болница.
Антенатална нега
Пренаталната нега е финансирана државно и приватно. Во 2005/6, нешто помалку од половината
(45%) од пренаталната нега била обезбедувана приватно. Приватната нега е субвенционирана од
страна на владата, а нејзиното спроведување можат да го вршат општи лекари, гинеколози или
акушерки, иако средствата за акушерките биле лимитирани до одредени услуги за сметка и под
надзор на лекар (Австралиска влада, 2008). Остатокот (55%) од пренаталната нега се обезбедувала во
државните болници.
Интрапартална нега
Речиси сите (96,9%) австралиски мајки се породуваат во конвенционално опкружување, односно на
породилни одделенија, а мал дел од нив (2,2%) раѓаат во породилни центри (центри за родилки),
дома (0,3 %) или на други локации (0,6%) (AIHW 2011). Во 15-те години пред 2006, процентот на
раѓања со царски рез се зголемува од околу 17% до 31% (Van Gool 2009). Стапките на интервенции
се повисоки во приватните болници каде што породилната нега главно е водена од страна на
гинеколог (Австралиска влада 2009). Некои велат дека високата стапка на интервенции е причината за
релативно позитивната (добра) статистика која се однесува на смртноста на мајките и пренаталната
смртност во Австралија. Сепак, други велат дека пак интервенциите носат свој сопствен ризик
(Австралиска влада 2009).
Постнатална нега
Во 2009-та, просечниот постнатален престој во болница изнесувал 3 дена. Универзалната постнатална
нега е достапна за сите мајки - родилки, вклучувајќи најмалку една домашна посета или посета на
место за кое мајката ќе се одлучи. Здравствениот сервис за дете и семејство се грижи да го посети
родителот во рок од две недели по раѓањето на бебето (Schmied ed al. 2008). Целта на австралискиот
систем на здравствена заштита е обезбедување на стабилен систем за рано упатување и трансфер на
информации во постнаталниот период. Потребни се иницијативи заради зголемување на достапноста
на акушерската постнатална нега во неделите после раѓањето.
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Кадар за породилна нега
Породилната нега познава напнатост олицетворена во улогите на акушерите и гинеколозите. Постои
распространета и конзистентна потреба за поголем избор преку ширење на улогата на акушерите
за време на последните две децении. Сè до неодамна, австралискиот модел за финансирање ја
одразуваше предноста на гинеколошката и болничката породилна нега. Услугите обезбедени од
страна на гинеколозите биле финансирани од програмата за медицинска нега, но не и акушерските
услуги. (Австралиска влада 209).
Неодамнешниот план за породилни услуги (2011) ја прошири улогата на акушерките преку
проширување на некои финансиски структури претходно наменети и ограничени само на гинеколози,
општи лекари и некои акушери. Квалификуваните акушерки сега веќе имаат пристап до субвенции
за пренатална, интрапартална и постнатална нега, како и право на препишување на некои лекови.
(AHMC 2011).
Австралиската работна сила за породилна нега како дел од здравствените работници во целина се
соочува со недостатоци. Постојат одредени недостатоци (дефицит) на гинеколози и општи лекари во
руралните средини. Австралиската влада воведува иницијативи за зголемување на бројот на помлади
доктори кои би се ориентирале во тие кариери. Акушерките се добро распоредени и овозможен е
директен влез преку обука на акушерки во многу австралиски надлежни органи. (AHMC 2011).
Дефицитот на работна сила се рефлектира во дистрибутивните податоци на болниците и породилните
центри според годишниот број на раѓања. Помеѓу 1992 и 2007 година, бројот на центри – установи
одговорни за помеѓу 1 и 100 раѓања се намали за повеќе од половина со соодветни зголемувања во
бројот на центри – установи одговорни за 2001+ раѓања.
Интеграција на породилните услуги
Политиката на австралиската влада ја препознава користа од заедничките модели на грижа и истото
го признава како простор за унапредување (AHMC 2011). Ова е од посебно значење за жените кои се
упатуваат од примарните услуги на секундарни или терцијарни услуги.

КАНАДА
Канада се соочува со слични предизвици како Австралија. Таа има многу оддалечени заедници,
некои од нив со огромни растојанија раздалечени од најблиската болница. Многу од ваквите
оддалечени заедници се составени од луѓето од првата нација (домородно население). Овие групи
имаат повисок степен на ризик фактори за време на бременоста, како и во целост полоши резултати
при породувањето. Кон предизвиците на пристапност и еднаквост се додаваат и неконзистентните
породилни политики во целата земја и во некои провинции и територии.
Агенцијата за јавно здравство на Канада периодично издава упатства за мајчинството како центар
на семејството и за нега на новороденчиња, која обезбедува основа за национално, провинциско,
регионално или локално организирање на услугите за нега на мајките и бебињата.
Модели на нега
Обезбедувањето на услугите од породилната нега во Канада е под влијание на нејзината огромна
географска ширина. Во далечните или рурални заедници породилната нега вообичаено ја
обезбедуваат семејните (општи) лекари (BCCEWH 2004).
•

Примарна нега: Повеќето услуги поврзани со негата пред зачнувањето, за време на бременоста
и по породувањето се обезбедуваат во примарната здравствена заштита, вклучувајќи
индивидуални или групни пракси, здравствени домови, клиники и дома. Понудена е основна
превентива, како и промоција на здравствени услуги.

•

Нега преку заедниците: Многу услуги се обезбедуваат преку организациите во заедниците,
невладини или владини агенции. Програми кои вклучуваат едукација за породување, поддршка
за доење, справување со загуба на новороденче, поддршка на родител, нега во заедницата,
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чување на деца, куќна нега, семејство и социјални услуги, како и програми за развој на
детето. Исто така, услуги се нудат преку здравствени единици, ресурсни центри за родители и
породилиштата.
•

Секундарна нега: Повеќето жени се породуваат со секундарна нега ,во присуство на гинеколог.
Неколку семејни лекари даваат интрапартална нега и иако потребата за акушерки е голема, сепак
нивната достапност е ограничена (BCCEWH 2004).

Регистрираните медицински сестри се најголемата група на даватели на услуги поврзани со
мајчинството и породилната нега како во кругот на заедницата, така и во болниците. Ваквите сестри
можат да им дадат по една или сите од следниве услуги: пренатална, интрапартална, постпартална
и/или неонатална нега на семејствата кои очекуваат принова. Медицинските сестри се грижат за
жените и присуствуваат на скоро секое раѓање во Канада, со исклучок на оние на кои присуствуваат
по двајца акушери. Повремено, акушерките се единствените присутни претставници на здравствената
заштита, во случаите кога не е достапен ни лекар ниту специјалист гинеколог. Медицинските сестри ги
обезбедуваат неопходните услуги за време на сите фази од перинаталната нега и можат да одиграат
клучна улога во новите модели на професионална соработка при давањето нега заради подобро
одговарање на потребите на семејствата.
Антенатална нега
Спроведена е анкета од големи размери на канадските мајки, која покажала дека повеќето жени
ја добиваат пренаталната нега од страна на гинеколог (58 %) или од страна на семеен лекар (34%).
Дополнителни 6% или 0,6% од жените соодветно добиваат пренатална нега од страна на акушерки
или медицински сестри. Повеќето жени (95%) ја иницираат антенаталната нега во првиот триместар
од бременоста и прават во просек 12,9 посети. Само (1%) од жените остануваат на четири или
помалку пренатални посети. Процентот на жени кои нагласиле дека не добиле пренатална нега
онолку рано колку што сакале варира значително меѓу провинциите и териториите. Двете најчести
причини за недоволно рано добивање на пренаталната нега биле: ”недостапност на доктор/
здравствена заштита” и “доктор/давателот на здравствена заштита не сака да почне со негата порано”
(PHAC 2009).
Интрапартална нега
Некои жени одлучуваат да ги родат своите бебиња дома, но сепак породувањата дома сè уште
претставуваат контроверзно прашање во Канада. Најголемиот број породувања се изведуваат во
болниците кои варираат во големината од мали единици во руралните и изолирани средини со
помалку од 100 планирани раѓања годишно, па сè до големи терцијарни центри со повеќе од 7000
раѓања годишно. Се појавиле и неколку самостојни породилни центри. Тие се центри засновани
во заедниците каде што жените одат за да ја добијат примарната акушерска нега за време на
породувањето, како и во постнаталниот период. Тие се разликуваат од домовите и болниците иако
некои даватели на нега можат да се однесуваат и на породилните единици во болниците како
породилни центри. Повеќето жени во Канада се породуваат во присуство на гинеколог бидејќи сè
помалку семејни доктори присуствуваат на породувањата и на раѓањето, додека пак акушерките не се
широко застапени.
Постнатална нега
Во последните 15 години, во Канада постојано се намалува бројот на постнатален болнички престој
на мајките родилки и нивните бебиња. Се проценува дека во 1991-1992, 3,7% од жените со вагинално
раѓање во болница престојувале помалку од два дена, во споредба со 25,5 % во 2004-2005. Во 19911992 се проценува дека 2,7 % од жените породени со царски рез престојувале во болница помалку
од четири дена, во споредба со 52,5 % во 2004-2005 (PHAC 2009). Постнаталната нега ја обезбедуваат
болниците, здравствените центри, медицинските сестри и давателите на примарна нега. Се користат
различни модели, вклучувајќи телефонски повици, тријажи телефонски услуги, клинички посети (без
закажано и со закажано) и домашни посети. Задоволството од добивањето на постнатална нега е
важен показател на мајчинските искуства.
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Кадар за породилна нега
Во 2008, во Канада имало 1,650 гинеколози од кои 600 се планирало да се пензионираат во
наредните пет години. Гинеколозите во Канада обезбедуваат рутинска и итна гинеколошка нега во
330 болници, 24 часа на ден, 7 дена во неделата, 52 недели во годината. Здружението на гинеколози
на Канада предвиде недостаток на доктори кои би практикувале гинекологија пред повеќе од
една деценија. Во моментов има 700 регистрирани акушерки кои работат во пет провинции и една
територија каде што акушерите се регулирани.
ИРСКА
За разлика од Соединетите Американски Држави и Канада, акушерките во Ирска имаат централна
улога во обезбедувањето на нега во болниците и присуствуваат на голем процент од породувањата.
Постојат само мал број самостојни акушерки кои нудат поддршка, односно нега при породувањата
дома. Сè поголем е притисокот од страна на групите за поддршка кои се против медицинското
породување на сметка на акушерската нега во заедницата. Како и многуте други развиени нации,
Ирска исто така има висока стапка на интервенции. Во последно време се основани некои акушерски
клиники и породилишта заради обезбедување на акушерска породилна нега во не толку медицински
средини како вообичаено.
Модели на нега
Ирскиот породилен систем има три главни модели на нега:
•

Комбинирана нега: Овој модел стои на располагање како на јавните, така и на приватните
корисници. Пренаталната нега ја обезбедуваат општите лекари, а трошоците се покриваат
од шемата за мајчинска нега и нега на новороденчиња. Мајките раѓаат во болници под
покровителство на јавниот здравствен систем или под надзор на приватен гинеколог. Ова е
најчестиот модел на пренатална нега која достигнува до 81% на пациенти во 2010 год.

•

Акушерска нега на заедницата: Оваа нега е под покровителство на државниот систем, иако
изборот е ограничен заради големина и од географски причини – Ирска има само две единици
во заедницата кои се предводени од акушерки. Тие им стојат на располагање на жените со
нискоризична бременост. Пренаталната и постнаталната нега ја обезбедува екипа од искусни
акушерки. Доколку се открие проблем во која било фаза од бременоста, веднаш се контактира
со гинеколошкиот тим. Постојат мал број независни акушерки во заедницата кои се достапни и
чии трошоци можат да се покријат од страна на јавниот здравствен систем. Се јавуваат исто така
и две нови иницијативи – шеми на заедниците и на т.н. „домино” акушерки. Тие се дизајнирани
за жени со нискоризични бремености и нудат нега која ја обезбедуваат тимови на акушери од
заедниците во здравствени центри или мајчини домови. Според оваа шема на заедницата,
мајките се во можност да се одлучат за пораѓање дома или во болница. Според домино шемата,
фокусот е фрлен на брзо враќање дома по породувањето, вообичаено во рок од 12 до 24 часа.

•

Болничка нега: Болничката нега е најчеста во рамките на системот на јавно здравство.
Пренаталната нега се нуди преку болниците и клиниките основани во заедниците. Акушерките се
грижат и ги надгледуваат бременостите без компликации, додека пак гинеколозите се вклучуваат
во случаи со дополнителни ризик фактори. Мајките се доделуваат на доктори и акушерки
кои се на должност и нема голема веројатност за континуитет во негата од пренатална до
интрапартална.

•

Приватна или полуприватна нега: Голем дел од ирското население користи приватно
здравствено осигурување. На оние кои ја одбираат приватната нега им се обезбедува пренатална
нега во болниците со приватен гинеколог или во ординациите на приватните гинеколози. При
обезбедувањето на негата постои континуитет така што консултантите се присутни во сите фази,
од пренаталната нега па сè до породувањето. Постнаталната нега вообичаено се обезбедува
на приватно одделение. Постојат различни модели на полуприватна нега кои се применуваат
во различни болници. Општо земено, мајките се во контакт само со еден приватен гинеколог
во пренаталниот период, но се пораѓаат во присуство на гинеколог кој е на должност. Во некои
случаи, пренаталната нега се обезбедува од страна на еден тим со најмалку еден член од тимот
присутен при раѓањето на бебето.
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Антенатална нега
Пренаталната нега се обезбедува од страна на акушерки, општи лекари, гинеколози или болници,
или пак во комбинација. Најчесто (81 % од мајките во 2010, HRID 2012) ирските мајки користат
комбиниран модел со делумна пренатална нега обезбедена од страна на нивниот општ лекар и
делумно од страна на акушерка или гинеколог преку државните болници. Болничката пренатална
нега се обезбедува во самата болница или во некои случаи во клиниките основани во заедницата.
Интрапартална нега
Повеќето жени се породуваат во болница. Само мал број раѓања се случуваат во домот и под надзор
на независна акушерка (HRID 2012). Породувањата во болниците се под надзор на болнички акушерки
чија нега е надгледувана од гинеколози. Како и во многу други земји, стапката на интервенции, а
посебно стапката на царски породувања, значително се зголемува во последните години. Стапката на
царски породувања е зголемена повеќе од она што го препорачува СЗО во средината на 1999 и 2006,
а кое зголемување не се објаснува со зголемувањето на зачестеноста на ризик факторите како што е
постара возраст на мајката (Brick and Layte 2009).
Постнатална нега
Поголемиот дел од постнаталната нега се обезбедува од страна на акушерките кои се на должност во
болниците. Жените кои ја користат приватната, односно полуприватната здравствена заштита можат
да имаат термин со доктор пред да бидат отпуштени од болницата. Општо земено, по породувањето,
родилките кои првпат родиле престојуваат во болниците помеѓу еден и четири дена, или помеѓу
три и пет дена ако се работи за породување со царски рез, а истите се пократки за родилките кои
се породиле повеќепати. Финансирани се две постнатални посети кои ги извршува општ лекар на
две и шест недели како за мајката, така и за бебето. Медицинска сестра од јавното здравство ја
посетува мајката и нејзиното бебе во првите шест недели после породувањето. Под покровителство
на шемата за ран трансфер дома која функционира во некои болници, на мајките им се обезбедува
индивидуална нега од страна на болничките акушери по заминувањето од болницата (околу шест
часа по породувањето). Акушерката потоа секојдневно ја посетува родилката во нејзиниот дом, сè до
истекот на петтиот ден.
Кадар за породилна нега
Болничките акушерки, општите лекари, како и гинеколозите играат голема улога во ирскиот
здравствен систем. Улогата на акушерките како примарна нега на мајки и новороденчиња кои имале
нормална бременост и породување останува во суштина со години непроменета (RCSI 2009). Работат
и некои независни акушери чиј број е ограничен поради пристапот до осигурувањето од штета. Исто
како во многу други земји, работната сила во оваа област има дефицити. Дефицитот на акушерки
заедно со нивната проширена улога, како и намалувањето на лекарските часови, според Lindsay
(2004) доведува до напнатост и тензија во породилниот систем на услуги (RCSI 2009). Во борбата со
дефицитот на акушери во 2000 е воведена програмата за обука на акушери со директен пристап.

ХОЛАНДИЈА
Холандија е меѓународно забележителна поради високиот процент на породувања во домот.
Холандија активно го промовира породувањето во домашни услови под надзор на примарните
негуватели, односно акушерките и општите лекари. Автономната улога на акушерите во Холандија
е најблиска на онаа на акушерките во Нов Зеланд. Со воведувањето на модерниот систем на
национално здравствено осигурување основан во 1940, на акушерките им е дадена предност да
бидат прв избор на родилките за обезбедување на нега, а истото важи до денес. Холандија се соочува
со предизвик во обезбедувањето на нега за новите емигранти кои не се вградени во пошироките
државни заедници ниту пак се научени на функционирањето на тамошниот здравствен систем.
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Модели на нега
Холандскиот систем на породилна нега е поделен на два јасно дефинирани модели на нега (Wiegers
2009,2010) :
Примарна нега: За жените со низок степен на ризик, примарната нега ја обезбедуваат општите
лекари и акушерки кои работат заедно. Во 2002, 41% од сите раѓања се случиле во примарната нега –
29% дома и 11% во болница или породилиште.
Секундарна нега: За жените со висок степен на ризик, секундарната нега ја обезбедуваат акушерките
и гинеколозите. На пациентите им е потребен упат за да преминат од примарна на секундарна нега.
Во 2002, 60% од раѓањата се случиле во болница под надзор на гинеколог.
Жените започнуваат со примарна нега. Ако во кое било време се појави ризик од компликации, тие
по потреба се упатуваат на секундарна нега. Една од четири жени се упатува на секундарна нега во
одреден момент од нивната бременост (Wiegers 2009). Во 1965, околу две третини од породувањата
во Холандија се случувале дома, но се намалиле до една третина.
Антенатална нега
Повеќето жени ја добиваат оваа нега од акушерки, иако скоро половина од сите жени добиваат нега и
од гинеколог во некој одреден момент од својата бременост. Околу една третина од нив имаат повеќе
од еден термин со гинеколог (Wiegers 2009). Пренаталната нега се обезбедува од страна на акушерки
во заедниците, често и во сопствените домови на жените.
Интрапартална нега
Жените со низок степен на ризик во бременоста можат слободно да одлучуваат во примарната
нега каде ќе се породат, дали дома, во болница или пак во породилиште. Каде и да одлучат да се
породат, на породувањето е присутна нивната акушерка или член на акушерскиот тим (Wiegers
2009). Породилиштата стануваат сè популарни како прв избор на жените за породување (NPR 2008).
Доколку кај жената се појават компликации и веќе добива секундарна нега, таа ќе се породи во
болница во присуство на акушерка и гинеколог. Кај мајките кои првпат раѓаат е поголема веројатноста
за секундарна нега, како и нивната желба да се породат во болница (Wiegers 2009). Стапката на
интервенции при породувањата кај жените во Холандија е ниска, вклучувајќи пониски стапки на
провокација на породувањето, како и употреба на лекарства против болки (Wiegers 2009).
Постнатална нега
Оваа нега се обезбедува од страна на акушерките, а повремено и од страна на општи лекари и
асистенти по породилна нега (kraamverzorgster or kraamzorg) освен во случаите кога жената и бебето
се хоспитализирани и тогаш се одговорни специјалисти. Асистентите по породилна нега се грижат
за новите мајки и нивните новороденчиња веднаш во првите осум до десет дена по породувањето
(Wiegers 2009).
Кадар за породилна нега
Акушерките се вклучени во сите бремености, како оние со висок, така и оние со низок степен на
ризик. Поголемиот дел од нив кои обезбедуваат примарна нега работат во групни пракси и се
заемно одговорни за нивните клиенти. Општите лекари се исто така даватели на примарна нега
во холандскиот здравствен систем. Тие делуваат како чувари помеѓу примарната и секундарната
нега. Акушерките се оние кои им ја даваат примарната нега на жените кои забременуваат и
кои се упатени од страна на општите лекари (Benoit et al. 2005). Акушерките ја обезбедуваат
пренаталната и постнаталната нега во заедницата, а воедно присуствуваат на породувањата дома
и при породувањата за кои последователно е потребен краток престој во болница. Холандската
влада будно ги следи условите на акушерската пракса заради зачувување на адекватен прилив на
акушерки. На пример, во средината на 2000-те, министерот за здравство отвора ново училиште
за акушерки, го зголемува бројот на студенти од 120 во 1990-те до 220 во 2003-6 и го подобрува
приходот на вработените акушерки. Исто така се зголемува бројот на постпартални даватели на
грижа за поддршка на акушерките во обезбедувањето на постнатална нега (Benoit et al. 2005). Бројот
на акушерки се зголемува од 1,042 до 1,871 помеѓу 1995 и 2010. Бројот на клинички акушерки кои
работат во болниците се зголемува трипати во истиот период (Wiegers 2010).
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Во текот на целиот 20 век, акушерите во Холандија се издигнаа во однос на нивниот
професионализам, квалификации, стандарди за регрутација и обука, како и на колективната
организациска моќ (Benoit et al. 2005).
ОБЕДИНЕТО КРАЛСТВО (ВЕЛИКА БРИТАНИЈА)
Историски контекст
Воведувањето на Националната здравствена служба во 1948 година за првпат им овозможи
на жените пристап до бесплатна породилна нега и ја зајакна улогата на гинеколошката нега во
болниците. Во текот на втората половина од 20 век, дошло до промена од мали породилни единици
во болниците на заедницата, каде што општите лекари работат заедно со акушерките заради
обезбедување на нега, до создавање на големи породилни единици. Денес, општите лекари имаат
сè помала улога во породилната нега иако истите повеќе се грижат за мајките во руралните средини.
Поголемиот дел од негата е обезбедена од страна на акушерки и гинеколози. За околу една третина
од жените се грижат само акушерки од пренаталната, па сè до постнаталната нега, вклучувајќи го и
породувањето. Сличен е бројот и на оние жени за кои се грижат гинеколози поради потребата од
интервенција, додека пак за остатокот на жените, негата е комбинација од двете варијанти и тие
се згрижени од страна на акушерки и гинеколози истовремено. Во 1990, фокусот на политиката на
породилна нега се префрли кон давање поголема слобода на жените во изборот, континуитетот на
негата и контролата. Во поново време, здравствената политика цврсто ја поддржува идејата за нега
обезбедувана од страна на акушерки и ги охрабрува жените самите да се обраќаат и да ги бараат
услугите од акушерките.
Модели на нега
Владата се обврзува да го гарантира правото на жената на избор на нега и место на породувањето
(Smith et al. 2010) иако истражувањата сепак покажуваат дека изборот е ограничен со достапноста на
различните модели на нега.
Во Обединетото Кралство постојат два главни модели на нега (Smith et al. 2010):
Акушерска нега: Оваа нега е достапна за жените со низок степен на ризик. Акушерската нега често се
обезбедува од страна на детските центри, а помалку од општите пракси (Smith et al. 2010). Голем дел
од моделите на акушерски персонал им се претставени на некои болници заради подобрување на
континуитетот во негата (CHAI 2008).
Гинеколошко-акушерска нега: Оваа нега им е достапна на жените кои искусуваат компликации,
кои имаат ризик фактори или кои си плаќаат за приватна нега. Тие се згрижени во гинеколошки
одделенија во склоп на болниците. Околу две третини од жените посетуваат гинеколози во некој
одреден момент од бременоста (CHAI 2008).
Антенатална нега
Владината политика ги охрабрува жените кога ќе забременат да стапат во контакт со акушерките.
Сепак, во повеќето случаи тие првин како здравствени претставници ги посетуваат своите општи
лекари (Smith et al. 2010). Акушерките присуствуваат на закажувањето на прегледи кога се прави
проценка на степенот на потреба и план за нега која би ја добивала мајката (hfma et al. 2012).
Општите лекари ја споделуваат медицинската историја на мајките со давателите на пренатална нега,
особено со акушерите (Smith et al. 2010). Ако се откријат ризик фактори, акушерката го известува и
го вклучува гинекологот. Едукативни часови по пренатална нега се достапни преку здравствениот
систем, но ги посетуваат само помалку од две третини од жените (NCT 2010).
Интрапартална нега
Општите лекари повеќе не обезбедуваат интрапартална нега. Оваа област на нега се смета за
премногу ризична и воедно може да е предмет на истрага кога ја вршат непрофесионални лица кои
не се специјалисти (Smith et al. 2010). Жените имаат четири различни избори во однос на местото на
породување: дома, во самостојна акушерска единица - одделение, поврзана акушерска единица или
гинеколошко одделение (Redshaw 2010).
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Поголемиот дел од жените се породуваат на гинеколошките одделенија (90% во 2010 (NCT
2010) и покрај фактот што многу од нив имаат ниско ризични бремености или породувања. На
овие одделенија, односно единици, најчесто негата ја обезбедуваат акушерките, а во случај на
компликации и гинеколозите (NCT 2010).
Само помалку од две третини од жените се згрижени од страна на акушерките во болниците, а
една третина од специјалистите. Само мал дел се породуваат на акушерските одделенија или
породилиштата кои се одвоени од болниците (3%) или се породуваат дома (3%). При породувањата
дома, најголемиот дел од негата ја обезбедуваат акушерите на заедницата иако некои жени се
згрижени од страна на независни акушери надвор од јавното здравство (NCT 2010). Голем процент од
жените (81%) изјавиле дека претходно не запознале ниеден од акушерите кои се грижеле за нив во
текот на породувањето и чинот на раѓање (Redshaw 2010).
Постнатална нега
Постнатално, жените во просек остануваат во болница помалку од два дена и имаат помалку од
четири посети од страна на акушерки (Redshaw 2010). Општите лекари имаат улога во советувањето
околу физичките проблеми, како што се инконтиненција или болка во грбот, го оценуваат менталното
здравје и даваат совети за контрацепција. Во суштина, општите лекари се тие кои ја прават
постнаталната контрола после шест недели и ова дава можност за дискусија околу разни проблеми,
вклучувајќи ја контрацепцијата, болките во грбот, инконтиненција, менталното здравје, како и
евентуалната подготовка за некои наредни бремености (Smith et al. 2010).
Кадар за породилна нега
Жените се главно згрижувани од страна на акушерите кај нормалните бремености додека пак улогата
на општите лекари е ограничена со исклучок на далечните и рурални средини (Smith et al. 2010).
Акушерките работат како акушерки од заедницата или како болнички акушерки во рамките на
јавното здравство. Исто така, голем е бројот на независни акушерки кои приватно ги обезбедуваат
своите услуги. Акушерската работна сила е распоредена во разни делови во државата, преку
целото Обединето Кралство. Колеџот за акушерки на Обединетото Кралство известува (2011) дека
постои хроничен дефицит на акушерки во Англија. Додека расте бројот на акушерки и студенти
по акушерство, стапката на бројот на раѓања далеку го надминува зголемувањето на акушерската
работна сила. Оваа работна сила во Шкотска, Северна Ирска и Велс е доволна, но старее (UCKOM
2011).
Во државниот систем, гинеколозите се грижат за жените кога се појавуваат компликации или
дополнителни фактори на ризик. Околу една третина од жените се згрижени од страна на
гинеколозите за време на пренаталната нега (NCT 2010). Тие се вклучуваат во интрапарталната нега
само кога е потребна интервенција или кога ќе се појават компликации.
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