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Глобални кампањи,

Кампањата е за
почит, но, во исто време е една од
најголемите и најобемните кампањи
покренати досега во светот бидејќи
ги содржат сите цели кои што
со години наназад поедниечни
држави, меѓународни организации,
светски движења не можеат и одвај
ги постигнуваат одделно. Сепак,
кампањата е за почит со самото тоа
што има за цел да ги искористи сите
механизми пораката да стигне, ако
не до сите, барем до најголемиот број

население на Планетава. И што се
потенцираат најгорливите проблеми
на денешницата.
Веќе потенциравме дека трета
глобална цел е доброто здравје,
за која цел еве, претпоставуваме
дека е пристап до здравствени

услуги за сите, овозможување на
државите добри здравствени услуги
за граѓаните, грижа за здравјето
како од самите граѓани, така и од
институциите надлежни за тоа...И,
кога секоја пат кога ја читаме веста
за глобалните цели, не остануваме
рамнодушни да прашаме, што ние
(бидејќи здравството го плаќа секој
осигуреник по различна основа)
правиме на локално ниво (на ниво
на Македонија)? Најмногу, од аспект

на вакви кампањи за подигнување на
свеста. Што правиме да го подобриме
пристапот до здравствени услуги?
Здравствените реформи, сведоци сме
секој ден раѓаат малформации кои
што не може да ги поправат ни други,
нови реформи, а камоли кампањи.
Поразително е што кампањите
завршуваат на ниво на проекти,
развојните здравствени
програми не се на ниво на
закони, па, некој не ни мора да ги
почитува, разочарувачки е што
клучни здравствени програми се
„освежуваат”, наместо од корен
да се ревидираат, надградат и
дадат конкретни механизми за
остварување на целите зацртани
во нив.
Време е да се покренат кампањи
за следење на процесите, кој,
колку успеал да реализира од
тоа што си го зацртал. Време е
да се пристиска за резултати
(не дадени од властите и
надлежните институции за
здравство). Време е да се дадат
конкретни механизми и насоки
на делување, па макар тоа било и
една цел за една година. Само со
конкретни резултати, од значење за
животите на луѓето со конкретни
промени, може да се врати и
довербата и да се даде мотив за
други кампањи, акции, проекти и
реформи. Вака...многу каскаме зад
регионалните, а камоли европските
и светските трендови во областа.

ОСТРИЛО

Обединетите Нации во септември
годинава ќе спроведат глобална
кампања за подигнување на свеста
на сите жители на светот. И тоа сите
седум милијарди кои што живеат
на Планетата Земја, во текот на
седум дена, на сите традиционални
и нови медиуми. Треба да се усвојат
серија амбициозни
таргети со цел да ја
намалат големата
сиромаштија, да
се борат против
нееднаквостите и да
ја кренат свеста за
климатските промени.
Кампањата со назив
Глобални цели содржи
17 таргети. Меѓу нив
е и доброто здравје,
како цел број три. Ова
е мисија за хуманост,
единствени цели кои
одговараат на сите,
секаде во светот.
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Загрижувачки ниско
ниво на вакцинација
кај децата Роми на
предучилишна возраст
За одредени вакцини опфатот сè уште е понизок од националниот просек и се
движи од 63% до 100% во општините каде што е спроведено истражувањето
насловено како „Опфат на децата Роми со вакцинајцијата и превентивни
здравствени услуги: состојба, проблеми и решенија”
Во периодот од 2012 до 2014 година
се забележува тренд на подобрување
на опфатот со вакцинација кај
предучилишните деца од ромска
националност, меѓутоа опфатот
со вакцинација на ромските
деца на училишна возраст е на
загрижувачки ниско ниво. Ова е
генералниот заклучок од надоите на
истражувањето за опфатот на децата
Роми со вакцинација, како и во однос
на имплементацијата на мерките
предвидени со превентивните
програми на Министерството за
здравство – Програмата за активна
здравствена заштита на мајките и
децата и Програмата за систематски
прегледи.

Овој, како и други резулати од
истражувањето беа презентирани на
јавна дебата и конференција за печат
на тема „Имунизација и превентивни
здравствени услуги за децата Роми

во Република Македонија“, која се
одржа на 24 април годинава во Скопје.
Тие беа претставени од страна на
граѓанските организации Здружение
за еманципација, солидарност и
еднаквост на жените на РМ – ЕСЕ,
Центарот за демократски развој и
иницијативи – ЦДРИМ, Здружението
на просветни работници и заштита на
правата на жените и децата – ЛИЛ, и
НВО КХАМ, а со финансиска поддршка
од страна на Фондацијата Отворено
општество – Македонија.
На јавната дебата граѓанските
организации ги презентираа наодите
од истражувањето на полето на
мониторинг во заедницата во
периодот од 2013 до 2014 година
во општините Ѓорче Петров, Сарај,
Карпош, Шуто Оризари, Пехчево – с.
Црник, Делчево и Виница.

Во истражувањето насловено
како „Опфат на децата Роми со
вакцинајцијата и превентивни
здравствени услуги: состојба,
проблеми и решенија” пишува дека
опфатот со вакцинација на децата
Роми на возраст од 0 – 6 години
бележи пораст за разлика од 2012
во одредени општини, додека во
одредени општини бележи опаѓање.
За одредени вакцини опфатот сè
уште е понизок од националниот
просек и се движи од 63% до 100%
во општините каде што е спроведено
истражувањето.
Недостатоци на терен

Опфатот на децата Роми на возраст
од 7 до 15 години со вакцините кои
се даваат во училишниот период е
на загрижувачки ниско ниво и се
движи од 35% до 93%. Оваа состојба
пред се сè должи на тоа што дел од

децата Роми воопшто не одат или
не посетуваат редовно училиште.
Вкупно 27% од децата Роми од
општините Ѓорче Петров, Карпош
и Сарај не посетуваат редовно
училиште, додека истото е случај кај
6,4% од децата од Шуто Оризари.

Активностите кои
се предвидени да
се спроведуваат во
ромските средини
од Програмата за
активна здравствена
заштита на мајките и
децата и Програмата
за систематски
прегледи, како што
се здравствени
едукации и делење на
здравствено едукативни материјали
не се спроведуваат соодветно на
планираното во ромските средини.
Имено ниту еден од испитаниците
Роми ниту присуствувал на овие
здравствени едукации ниту слушнал
дека истите се одржале во нивните
населби, додека многу мал број од
Ромите добиле едукативен материјал
за вакцинација.
Во одредени општини (Карпош –
Злокуќани, Пехчево – с. Црник),
оддалеченоста на ромските
населби од Здравствените домови
претставува сериозен проблем
за носење на децата на редовна

Неопходни препораки

Истражувањето нуди и препораки.
Така, со цел да се унапредат
состојбите и да се зголеми опфатот
на децата Роми со вакцинација
и превентивни здравствени
услуги се предлага усвојување и
имплементирање на следните мерки
и активности, кои се предложени во
консултација со ромската заедница:
-Формирање на мобилни тимови за

идентификација на невакцинирани
деца од ромските и руралните
заедници и нивна вакцинација, со
посебен акцент на деца кои се надвор
од образовниот систем.
-Формирањето на тимовите да биде
на ниво на региони. Овие тимови
ќе можат континуирано да вршат
идентификација и вакцинација на
децата во текот на целата година.
-Доследно спроведување на
едукативните работилници во
ромски средини предвидени во
Програмата за активна здравствена
заштита на мајките и децата за 2014
година и Програмата за систематски

прегледи на ученици и студенти за
2014 година.

Истражувањето покажа дека
досега иако овие работилници се
предвидени со Програмите, истите
не се спроведуваат соодветно
во ромските заедници. Истото
се однесува и за здравствено
едукативните материјали, односно
потребно е истите соодветно да
бидат дистрибуирани во ромските
населби. Приоритетни ромски
населби каде што треба да се
спроведат здравствено едукативните
активности ќе бидат доставени од
страна на граѓанските
организации до соодветните
Здравствени домови.
-Вработување на две
патронажни сестри Ромки,
една во поликлиниката
во Ѓорче Петров и една во
поликлиниката во Шуто
Оризари. Поголемиот број
на патронажни сестри
ќе овозможи зголемен
опфат на децата Роми со
овие здравствени услуги,
додека вработувањето
на патронажни сестри
од самата заедница ќе
го олесни пристапот на
оваа служба во ромските
заедници.

-Вработување на курири од ромската
заедница за доставување на поканите
за вакцинација. Вработувањето
на курири од самата заедница ќе
овозможи соодветна достава на
поканите во ромските населби.
Покривање на трошоците за превоз за
носење на вакцинација на сите деца
чие место на живеење е оддалечено
над 2 км од здравствениот дом или
поликлиниката.
Целосното истражување може да го
најдете на следниот линк:http://esem.
org.mk/pdf/Sto%20rabotime/2014/1/
Opfat%20na %20decata%20Romi%20
so%20vakcinacija.pdf

АКТУЕЛНО

Ромските семејства не се опфатени
со патронажни посети во број и обем
како што е предвидено со Програмата
за активна здравствена заштита на
мајките и децата. Иако во Програмата
се предвидени 9 посети кај жените
Ромки, истражувањето покажа дека
жените Ромки во Шуто Оризари во
просек се посетени 1,4
пати, а во општините
Ѓорче Петров, Сарај,
Карпош, Делчево,
Пехчево и Виница во
просек се посетени 2,8
пати во тек на 2013
година.

вакцинација, пред се бидејќи мораат
да плаќаат за превоз за да ги однесат
децата на вакцинација.

ИНТЕРВЈУ
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Елена Ќосевска:
Нема доволно
податоци за здравјето
на Ромите
Лошата здравствена состојба кај Ромите е тесно поврзана со фактот дека тие
се најмногу застапени во групата на граѓани кои живеат во сиромаштија, вели д-р
Ќосевска во интервјуто за ЕДНО магазин.
Активностите кои што
се преземаат во областа
на информирањето и
едукацијата за планирање
семејство кај ромската
популација, се состојат во
давање совети, упатување
во соодветна здравствена
установа за добивање
на услуги од областа на
планирање на семејство
и делење на здравственопропаганден материјал од
страна на патронажните
сестри и ромските
здравствени медијатори,
центрите за јавно здравје,
здравствените домови
и Институтот за јавно
здравје – посочува д-р Елена

Ќосевска од Институот за
јавно здравје на Република
Македонија и редовен професор
на Катедрата за социјална
медицина при Медицинскиот
факултет во Скопје.
ЕДНО: Има ли успехво
областа на информирањето
и едукацијата за планирање
семејство кај ромската
популација?
Професор ЌОСЕВСКА:
Минатата година во 24.000
примероци се отпечати
брошурата “Информации и
совети за новите родители” во
која се дадени препораки за
контрацепција и планирање

семејство. Спроведени се
активности за едукација на
семејства во рурални средини
и ромски заедници во врска
со вакцинации, адолесцентно
здравје, безбедно мајчинство и
слично. Согласно Националната
годишна програма за
јавно здравје во Република
Македонија, Центрите за
јавно здравје и нивните
советувалишта за сексуално
и репродуктивно здравје
спроведуваат активности
во поглед на давање совети
и делење на здравственопропаганден материјал на
заинтересираните млади луѓе,
меѓу кои спаѓаат и младите
Роми. Во рамките на проектот

ИНТЕРВЈУ

за подобар пристап на младите
до услуги за сексуално и
репродуктивно здравје, беа
опремени 18 советувалишта.
Дел од нив и во центрите за
јавно здравје. Младите кои
доаѓаат во советувалиштата
да се консултираат и да
побараат совет или помош за
одредени проблеми врзани со
сексуалното и репродуктивното
здравје, покрај услугите кои
ги добиваат од стручниот
персонал, на располагање имаат
и промотивни материјали
во вид на брошури, флаери
и лифлети со стручни,
информативни и едукативни
текстови заради подобрување
на знаењата на младите и
подигање на свеста во однос
на сексуално преносливите
инфекции и сексуалното и
репродуктивното здравје.
ЕДНО: Колку и зошто се
важни ромските здравствени
медијатори? Треба ли нешто
да се унапреди во оваа
програма?

Професор ЌОСЕВСКА: Иако не
постојат прецизни податоци
за нивната успешност,
досегашното искуство
укажува на тоа дека ромските
здравствени медијатории
се корисен инструмент кој
во голема мера придонел за
подобрување на здравјето на
Ромите. Според податоците
од пописот од 2002 година за
бројот на ромското население
во овие општини, еден ромски
здравствен медијатор во просек
покрива 1.687 лица од ромска
националност.

Обучените медијатори ги
извршуваа своите обврски, но
се појавија одредени проблеми
кои бараа преземање на
соодветни мерки за нивно
надминување. Поради тоа,
Министерството за здравство
формираше работна група
од претставници на повеќе
заинтересирани структури
(Министерство за здравство,
Институт за јавно здравје,

ИООМ, НВО на ромски
заедници, УНИЦЕФ и ХЕРА)
со цел да ги мониторира и
евалуира работата и ефектите
од работата на ромските
здравствени медијатори.
Беше одржан состанок на кој
се презентираа проблемите
и тоа дека дел од обучените
здравствени медијатори
престанале со својата работа,
условите за работа при

ИНТЕРВЈУ
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здравствените домови не
се унифицирани во поглед
на простор, инвентар, однос
на останатите здравствени
работници кон нив. Понатаму,
не е целосно регулирано
прашањето на обезбедување
на средства за покривање на
патните трошоци, нередовна
исплата на нивните плати во
почетокот на нивната работа,
не се обезбедени беџови
што го отежнува пристапот
и прифаќањето на ромските
здравствени медијатори од
страна на ромското население.
Освен совети и упатување
во установи во кои би им се
пружила соодветна помош,
граѓаните барале придружба
од страна на медијаторите како
дополнителна услуга, што сепак
не е во доменот на нивната
работа, голем дел од општините
каде има ромско население
не е покриен со услугите
на ромските здравствени
медијатори, што наложува
потреба од објавување на нов
конкурс и секако нова обука со
обезбедување на дополнителни
финансиски средства, како од
Министерството за здравство,
така и од меѓународниот и
граѓанскиот сектор. И на крај,
медицинската документација
и евиденција е доста обемна
и неразбирлива за ромските
здравствени медијатори и
потребна е нејзина ревизија. Со
цел да се подобрат состојбите
со оваа програма за ромски
здравствени медијатори треба
да се обезбеди поголем буџет и
вработување на повеќе ромски
здравствени медијатори.

ЕДНО: Имате ли препораки
како да се унапреди
безбедноста на здравјето
на бремени жени од ромска
националност во услови кога
голем број од нив живеат во
тешки социо – економски
услови?
Професор ЌОСЕВСКА:
Постојат релативно малку
и недоволни податоци за
здравствената состојба кај
Ромите, податоците кои
постојат укажуваат на огромни
разлики во здравствената
состојба помеѓу Ромите и
мнозинските етнички заедници
илошата здравствена состојба
кај Ромите е тесно поврзана со
фактот дека тие се најмногу
застапени во групата на граѓани
кои живеат во сиромаштија.
Стапката на смртност на
доенчињата во земјава во
2009 година изнесувала
11,7%, пришто кај ромската
популација овие стапки се за
30% поголеми. Неухранетоста
се мери преку нивоа на анемија
и заостанување во растот кој
го попречуваат физичкиот
и когнитивниот развој на
децата. Ако во Македонија
преваленцата на заостанување
во растот е 10,3% во 2011
година, заостанувањето во
растот кај децата Роми е 24%.
Во исхраната, забележително
е дека ромската популација
повеке користи тестенини
во својата исхрана, а малку
користи месо, млеко, риба
и свежо овошје и најчесто
одговорите се дека тие
продукти се купуваат еднаш
неделно. Неправилниот начин

на исхрана кој се јавува како
резултат на лошата социоекономска состојба на Ромите, е
основната причина за намален
имунитет и предиспозиција за
нарушување на здравственета
состојба на ромското население.
Ромки речиси воопшто не ги
извршуваат редовните посети
на гинеколог, а најчесто се
јавуваат кога имаат здравствен
проблем и тоа во поодмината
фаза.Најголем проблем на
Ромите им претставува
плаќањето на лековите кои
се на позитивна листа, а не се
достапни во аптеките, како и
плаќањето на партиципацијата
во секундарните и терцијарните
здравствени установи, особено
при болничкото лекување.
Затоа, би препорачала ромските
здравствени медијатори,
локалната самоуправа,
невладиниот сектор,
Институтот за јавно здравје и
10 Центри за јавно здравје да
работат многу повеќе на планот
на информираноста во однос
на можностите за здравствена
заштита, особено во поглед
на антенаталната заштита и
периодот на бременост.Согласно
Законот за здравствено
осигурување во секоја подрачна
единица постојат формулари
коишто треба да се пополнат од
кој било граѓанин, независно
од која националност за да се
добие здравствената книшка.
Да се обезбедат државни
специјализации за гинекологија
и акушерство за доктори
кои ќе бидат вработени во
јавното здравство во рамки
на превентивните тимови

„Предлагам да се воведе нова
медицинска документација
и евиденција во здравството
која ќе овозможува добивање
здравствени податоци и по
етничка припадност, а тоа
ќе овозможи подобро следење
на здравствената состојба
и здравствената заштита
на ромската популација што
ќе претставува основа за
креирање на подобри јавноздравствени политики во
иднина”.

НЕМА ПОСЕБНИ ПРОСТОРИИ
ЗА СОВЕТУВАЊЕ

Во текот на 2012 година, во девет од 10
советувалишта при Центарот за јавно здравје,
1.050 млади лица ги посетиле советувалиштата.
Истата година е спроведено и истражување
за задоволство на клиентите од работата на
советувалиштата со кое беа опфатени 372
лица. Во 2013 година исто така во девет од
10 советувалишта при Центарот, 1.153 млади
лица ги посетиле советувалиштата. Во текот
на 2013 година се вршеше надзор врз работата
на Центарот за јавно здравје. По извршениот
надзор, може да заклучиме дека од постоечките
10 советувалишта, дел од нив веќе не работат.
Во Центрите за јавно здравје во Велес, Струмица,
Штип и во Охрид немаат посебни простории за
советувалиштата, што само по себе укажува дека
нема услови за нивната работа. Главна причина
за малата посетеност на советувалиштата е
недостапност на соодветно опремени простории
за оваа намена, недостаток на стручен персонал и
недостапни услуги од гинеколог. Со завршувањето
на проектот, гинеколозите и номинираните
лица од Центрите за јавно здравје, кои беа
ангажирани да работат во советувалиштата
во недостаток на финансиски надомест се
откажаа од оваа активност. Како втора причина
за малата посетеност се наведува и работното
време. Ова се однесува на советувалиштата кои
се наоѓаат во малите места. Клиентите кои ги
посетуваат советувалиштата, сакаат да останат
анонимни, но ако се принудени да ги посетуваат
советувалиштата во работното време тогаш
нивната приватност се доведува во прашање.

ИНТЕРВЈУ

при здравствените домови
во населени места каде има
повеќе ромска популација. Од
страна на Министерството за
здравство, како и од Фондот
за здравствено осигурување
треба да се обезбеди поголема
мотивација во вид на двојно
повисоки вредности на
капитацијата за матични
гинеколози кои ќе работат
во Шуто Оризари и ќе даваат
постојана и сеопфатна
здравствена заштита. Исто
така, би требало да се зголеми и
бројот на патронажните сестри
согласно нормативите кои
предвидуваат 1 патронажна
сестра на 5000 жени над
15-годишна возраст. Тие ќе
имаат повеќе можности да се
посветат на грижата за заштита
на здравјето на жените, особено
жените во период на бременост
и леунство, како и на здравјето
на децата, но и на останатите
членови на семејствата
согласно новите активности
кои ги добија со проектите на
Министерството за здравство.

АКТУЕЛНО

Почна да функционира
електронската мајчина
книшка
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Во книшката има податоци за здравствената состојба на бремената жена
и плодот, односно податоци за текот на бременоста, породувањето и за
здравствената состојба на новороденчето
Министерството за здравство ја
воведе електронската мајчина
книшка, која е достапна во „мој
термин“ и ја пополнуваат сите
матични гинеколози во државава.
Податоците од
книшката може
да ги користи
матичниот
гинеколог, како и
сите гинеколози
во породилиштата
во Македонија,
најави на пресконференција
министерот за
здравство Никола
Тодоров.
Во прво време,
електронската
мајчина книшка ќе
функционира заедно
со хартиената,
а подоцна ќе
се оди само на
електронската
верзија од која
податоците се

добиваат во реално време и се
чуваат во централен сервер со што
шансите за нивно губење се мали.
– Целта на воведувањето на

електронската матична книшка
е прецизно следење и контрола
на бременоста во целиот нејзин
тек и заштита на здравјето на
мајката и новороденчето, како

за здравствената
состојба на
бремената жена
и плодот, односно
податоци за текот
на бременоста,
породувањето и
за здравствената
состојба на
новороденчето.

Електронската мајчина книшка
претставува база на податоци
кои можат да послужат за
надополнување на здравствената
статистика и за креирање на
здравствени политики и додаде
дека со нејзиното воведување
Министерството за здравство ќе

ги има сите податоци во реално
време за бројот и здравствената
состојба на бремените жени и
нивното одење на прегледите.
По потреба, истакна, ќе можеме
да ги повикуваме оние трудници
кои не ги направиле одредените
прегледи.

– На овој начин имаме детален и
прецизен регистар за бремените
жени во целата држава и со тоа
овозможуваме докторите во
реално време да ги добиваат
податоците за задравствената
состојба на трудницата. Сите 142
матични гинеколози во државата
добија упатство за начинот
на пополнување и водење на
електронската матична книшка
која ги содржи истите податоци
како и печатената книшка која
е адаптирана во 2012 година
согласно Упатството за водење
здрава бременост.

Министерот за здравство истакна
дека во книшката има податоци

http://zdravstvo.gov.mk/pochna-dafunkcionira-elektronskata-majchinaknishka/

АКТУЕЛНО

и дополнително намалување
на majcina-kniskaздравствените
ризици, предвременото
породување и раѓањето на деца
со аномалии поради нередовното
одење на препорачаните
контролни прегледи. Во неа се
евидентираат сите прегледи и
утврдени резултати од прегледите
на бремената жена, како и
детални податоци за породување
и за новороденчето. Со тоа ќе се
овозможи на докторот кој првпат
ја прегледува бремената жена
веднаш да ги добие сите податоци
за било кој период од бременоста
што е од исклучително значење
за соодветна проценка на
здрвствената состојба.

Податоците
за бремената
жена, прецизира,
опфаќаат
крвна група, RH
фактор, лична
гинеколошка и
репродуктивна
анамнеза, како
и податоци за
серолошки анализи и извршени
ултразвучни прегледи. Во делот за
породување се евидентира типот
на породување и евентуални
компликации при породувањето
и постпородилниот тек. За
новороденчето се евидентира
родилната тежина, должина, обем
на глава и граден кош и податоци
за примени вакцини кои се даваат
во родилиштето. Покрај тоа, се
евидентираат и показателите на
загрозеност, односно состојби кај
жената кои бараат дополнителна
грижа во текот на бременоста
како срцеви и бубрежни болести,
ендокрини нарушувања и други
нарушувања како недоносеност,
вродени аномалии, инфекции,
деца родени во домашни услови
кои понатаму ќе му помогнат
на педијатарот во грижата за
новороденчето.

Инфо – точки: Различни
цени за мајчината книшка

АКТУЕЛНО

Проблемот во нередовните гинеколошки прегледи е во слабата финансиска
состојба на жените
Министерот за здравство Никола
Тодоров на почетокот на април,
на прес-конференција рече дека
на почетокот скринингот се врши
во 17 јавни здравствени установи
низ државата кои се опремени со
апарати за мамографија, меѓу кои се
здравствените домови Железничар
и Скопје, Градската општа болница
„8 Септември“, Здравствена станица
Железара, здравствените домови
во Неготино, Вевчани, Свети
Николе, Кратово, Ресен, Берово,
Пехчево, општите болници во Велес,
Струмица, Струга и Кичево, како и во
клиничките болници во Битола и во
Тетово.

Посочи дека во проектот ќе бидат
вклучени и Клиниката по хируршки
болести „Св. Наум Охридски“, како
и болниците во Охрид, Прилеп,
Кавадарци, Кочани и Штип, за кои
веќе е во тек набавката на нови
мамографи со средствата кои ги
обезбедиле од остварените заштеди
од набавката на инсулини и ленти
за мерење на шеќер. Скринингот,
појасни, го вршат обучени технолози
и доктори-специјалисти во областа
на радиологија.
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Од речиси 200 скрининзи на 7 април
се извршени 92, а вчера 97 и тоа
во Општата болница Струмица –
20 скрининзи, Клиничка болница
Битола – 15 скрининзи, Клиника

за радиологија – 17 скрининзи,
Здравствен дом Ресен – 20 скрининзи,
Здравствен дом Кратово – 19
скрининзи и Здравствен дом Вевчани
– 20 скрининзи.

- Во просек, во установите каде има
поголем број доктори-радиолози
дефинирани се околу 160 термини
за мамографски скрининг месечно,
додека во останатите околу 80

Тој потенцира дека прегледите се
закажуваат во точно определени
термини, и вообичаено во работните
денови термините се после 14 часот,
а во некои установи се дефинирани
термини и за викенд.

термини месечно. За оваа активност
веќе се информирани и матичните
лекари, а ќе бидат изготвени и
едукативни материјали со цел
поголем одѕив за скринингот
кај оваа категорија жени. Секоја
заинтересирана жена која спаѓа
во оваа возрасна група може да
се обрати до Министерството
за здравство на телефонскиот
број (02)15 444 или на маиладресата:mamografijaskrining@
zdravstvo.gov.mk и да остави
податоци за контакт, рече Тодоров.

- Првично, со мамографскиот
скрининг ќе бидат опфатени
жените на возраст од 50
години (околу 14.000 жени),
кои се асимптоматски
(навидум здрави) жени и
кои, согласно податоците
од системот МојТермин, не
направиле мамографска
контрола во последните
две години. Планирано е
до крајот на 2016 година
на мамографски скрининг
да бидат поканети околу
250.000 жени на возраст од
50-69 години, рече Тодоров.
За почеток, нагласи,
повикувањето за мамографски
скрининг го вршат установите
телефонски, а понатаму ќе се
воспостави практика на писмено
известување со адресирана покана
до секоја жена која спаѓа во
предвидената возрасна група.

Со поливалентните вакцини
двојно се намалуваат
боцкањата на децата
Двојно се намалуваат боцкањата
на децата до 18 месеци со
воведувањето на поливалентните
вакцини. Наместо 13 бебињата
само 7 пати ќе ги посетуваат
Центрите за имунизација.
Според педијатрите ова е
само една од придобивките
со воведувањето
новите вакцини.
Од август сите деца
кои наполниле 2 и 5
месеци ќе примаат
шестовалентна
пречистена вакцина
која ќе ги штити од
дифтерија, тетанус,
голема кашлица,
детска парализа,
жолтица тип Б и
хемофилус инфлуенца
кој предизвикува
менингитис.vakcini
-Со воведувањето
поливалентни
вакцини освен
што се намалуваат

боцкањата, се намалува и стресот
и на родителите и на децата.
Придобивките се од неизмерно
огромно значење, вели д-р
Аспазија Софијанова, претседател
на педијатриско здружение и
директор на Клиниката за детски
болести.

Д-р Софијанова тврди дека
досега ниту една земја во која се
користат поливалентни вакцини
не пријавила не пријавила
поголема несакана реакција.

-Речиси и да нема несакана
реакција од употребата на
поливалентните вакцини, додаде
д-р Софијанова.
Од септември
во Македонија
ќе почнат да
се користат и
петтовалентните
вакцини. Нив
ќе ги примаат
бебиња со полни
3,5 и 18 месеци. До
година и половина
децата два пати
ќе бидат боцкани
со петовалентни
и два пати со
шестовалентни
вакцини.
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ДОБРО ЗРАВЈЕ ЗА СИТЕ
една од новите
17 ГЛОБАЛНИ ЦЕЛИ
Целта на кампањата на Обединетите Нации е да се споделат глобалните цели со седум милијарди
луѓе на планетата Земја во рок од седум дена
Во септември 2015 година,
Обединетите Нации ќе ги усвојат
одржливите развојни цели, серија
на амбициозни таргети со цел да ја
намалат големата сиромаштија, да
се борат против нееднаквостите и
да ја кренат свеста за климатските
промени. Кампањата со назив
Глобални цели содржи 17 таргети.
Меѓу нив е и доброто здравје, како
цел број три. Цел број еден е да нема
сиромаштија, да нема глад е цел број
два. Квалитетно образование – цел
2четири. Еднаквост меѓу половите
е цел пет. Чиста вода и санитација е
цел шест. Цел седум е чиста енергија,
додека цел осум е добри рабони
места и економски раст. Деветтата
цел е да се постигнат иновации и
инфраструктура, а цел десет е да
се намали нееднаквоста. Цел 11 –
одржливи градови и заедници, цел 12
– одговорна потрошувачка. Заштита
на планетата е цел 13, животот под
вода – цел 14, животот на земја/почва
– цел 15. Целта 16 е да се постигне
мир и правда и седумнаесеттата цел
е склулувања партнерства за да се
постогнат овие цели.
Целта на кампањата е да се споделат

глобалните цели со седум милијарди
луѓе на планетата Земја во рок
од седум дена. Секоја Интернет
страница, телевизија, кино, училиште,
радио станица, мобилен телефон и
слично ќе бидат ставени во функција
за секој жител да ги дознае новите

глобални цели на Обединетите
Нации. Ова е мисија за хуманост,
единствени цели кои одговараат на
сите, секаде во светот.
Еве го линкот до кампањата и
начинот како може да се вклучите:
http://www.globalgoals.org/#pillars

Владите на Западен Балкан
да работат
на здравствената
заштита на Ромите
Владите се охрабруваат да работат на
вработување на Ромите и застапеност
во јавната администрација. Земјите
на Западен Балкан се повикуваат да
обезбедат прогресивна реализација
на правата поврзани со образование,
deklaracija-fздравствена заштита,
вработување и домување. Земјите
членки на ЕУ во националните
стратегии за интеграција на Ромите

посебно внимание да посветат на
интеграција на Роми мигранти
кои доаѓаат од Западен Балкан, се
наведува во Финалната декларација.
Ова се препораките на петтиот Форум
на граѓанско општество на Западен
Балкан. Со поддршка од Европската
Комисија, Форумот беше организиран
од страна на Европскиот економски
и социјален комитет (ЕЕЦК) и се

одржа во Белград на втори и на трети
јуни годинава. ЕЕЦК ги претставува
економските и социјални компоненти
на организирано граѓанско општество
во Европската Унија.
Националниот Ромски Центар
се најде на агендата Форумот за
перспективите на ЕУ и Западен
Балкан, со излагање за малцински
права, со посебен акцент на
припадниците на ромската
заедница. Препораките на
НРЦ се дел од усвоената
Финална декларација во која се
препорачува на државните органи
да превземаат посилни акции
во партерство со граѓанските
организации за подобра заштита
на малцински права, особено да
се засили имплементацијата на
акционите планови за Роми.
Финалната декларација на
англиски јазик може да се најде на
следниот линк: http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.events-andactivities-5th-western-balkans-civilsociety-forum-df.35978

АКТУЕЛНО

Ова е една од препораките на петтиот Форум на граѓанско општество, организиран од страна на
Европскиот економски и социјален комитет

Оглас за 16 нови ромски
здравствени медијатори

АКТУЕЛНО

Обуката за занимањето ромски здравствен медијатор е во времетраење од три месеци и ќе
започне да се реализира од 17 Јуни 2015 година
Средното медицинско училиште на
Град Скопје “Д-р. Панче Караѓозов”
објави конкурс за обука на 16
кандидати за ромски здравствени
медијатори. Обуката за занимањето
ромски здравствен медијатор е во
времетраење од три месеци и ќе
започне да се реализира од 17 Јуни
2015 година. Огласот е во согласност
со целите на Стратегијата за
Ромите во Република Македонија
2014-2020 година и наставната
програма за обука за занимањето
Ромски здравствен медијатор
одобрена од Министерството за
образование и наука.

-Нема ограничувања во однос на
полот и возраста на кандидатите
(предност ќе имаат припадничките
на ромската заедница).
-Да покажуваат интерес во сферата
на здравствената и социјалната
заштита.
-Да бидат дел од заедницата во која
ќе работат или да бидат прифатени
од заедницата во која ќе работат.

Кандидатите треба да ги
исполнуваат следниве услови:

Краен рок за поднесување на
документите е 15.06.2015 година.

Се охрабруваат заинтересираните
кандидати од следниве општини:
Ѓорче Петров, Гази Баба, Чаир, Велес,
Кичево, Виница, Битола и Прилеп
да аплицираат на објавениот оглас.
За кандидатите надвор од Скопје
ќе биде овозможено бесплатно
интернатско сместување.
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-Да имаат завршено средно
четиригодишно образование
(предност имаат кандидатите со
здравствена струка и други сродни
струки).
-Да го познаваат македонскиот јазик
и јазикот кој се говори во ромската
заедница во местото на живеење.
-Да имаат комуникациски вештини.

(Предност ќе имаат претставници на
ромските невладини организации
кои имаат искуство на терен и кои
веќе работат на вакви активности).
Потребни документи за
аплицирање:
-Диплома за завршено средно
четиригодишно образование во
оригинал или копија заверена на
нотар
-Уверение за државјанство на РМ
-Препорака од НВО од местото на
живеење
Документите се поднесуваат во
архивата на училиштето или по
пошта ул.Водњанска б.б Скопје.

Копија од сите документи во
електронска верзија, задолжително
да се испрати на: dsmupancekaragjozov@yahoo.com и konkurs@hera.org.
mk
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