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(Не)можности
што може да се обратат? Потребно
е Комисијата и невладиниот сектор,
кој што работи на оваа проблематика
да изнајдат начин за соработка, во
интерес на поголемо информирање
на овие жени и поголемо и подобро
застапување на нивните права.
Обиди има. Но, се чини дека фалат
заеднички напори. Некој ќе рече,
па, овие жени добро што имаат и
гинеколг. Да, тоа е нешто што треба
да го имаат како нешто најнормално.
Но, за патот за овие жени да имаат
матичен гинеколог и уште поважно,
редовно да го посетуваат, требаа
години работа на терен, години
работа на подигнување на свеста
зошто е важно да се има матичен

гинеколог. Очигледно, созреана е
работата тие жени сега да продолжат
едно ниво погоре. Да сфатат дека ако
не се задоволни од матичниот лекар
што го имаат, дека може да го сменат.
Да сфатат дека може лекарите да
ги прашаат се што ги интересира и
за се што им треба. Да научат како
да си ги бараат своите здравствени
услуги и права. Редно време е сите
засегнати страни конечно да почнат
да комуницираат, разменуваат
информации и да соработуваат.
Зашто пак, праксата покажува дека
тоа може да се постигне. Вистина,
со многу труд и работа. Но, не е
невозможно!

ОСТРИЛО

До Комисијата за заштита од
дискриминација нема ниту една
пријава за дискриминација на жени
во репродуктивен период. Жени кои
припаѓаат на групата економски и
социјално ранливи категории. Жени
кои што не се здравствено осигурани
или се осигурани преку сопруг, жени
кои што немаат никакви примања.
Или нивните месечни примања се
толку ниски, да живеат на работ
на сиромаштија. Жени кои поради
сите овие околности не може да си
дозволат да платат гинеколошки
преглед приватно и кои многу од нив
не ни биле на гинеколог со години.
Па, дури и за време на бременост.
Праксата пак, од друга страна
покажува дека овие жени
многу често се соочуваат со
дискриминаторски однос
од страна на гинеколози. Не
ги знаат нивните сопствени
здравствени права. Но, многу
добро знаат и чувствуваат
кога некој поинаку се
однесува кон нив само заради
бојата на кожата, економскиот
и социјален статус, нивото
на образование. Но, ете не се
доволно информирани и не
знаат дека може да се пожалат
или поднесат преставка
доколку некој им ги ускратува
правата, можностите,
условите. Оттука, се поставува
прашањето, како да се
подигне свеста на овие жени
дека има институции кај кои

Задолжителни вакцини

АКТУЕЛНО

Вакцини против неколку болести и инфекции мора да се примат од самото
раѓање на детето до навршување на 18 годишна возраст
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Постојат неколку вакцини што новороденчињата и
децата мора да ги примат од моментот на раѓање,
па сè до 18-годипна возраст. Тие се задолжителни
со закон и родителите мора да ги вакцинираат
нивните деца. Од септември 2015 година почнува
имунизацијата на децата во детските диспанзери
со петти и шестовалентни вакцини. Така, вакцината
против Хепатитис Б се дава во три дози, до 24 часа
од раѓањето на новороденчето, на еден месец и на
шест месеци возраст. Вакцината против туберколоза
се дава на возраст до 12 месеци. Таа е една доза. На
два, три и пет месеци возраст, бебињата мора да
примат вакцини против инфекции од Хемофилус тип
Б, Дифтерија, тетанус, голема кашлица. Вакцината
против детска парализа (ПОЛИО) се дава во три дози
и тоа на два, три и на пет месеци. Оваа вакцина се
дава преку уста. На 12 месечна возраст треба да се
прими вакцината против мали сипаници, рубеола,
заразни заушки и оваа вакцина е во една доза.kalendar-imunizacija1
Децата на 18 месеци се ревакцинираат против
инфекции од Хемофилус тип Б, Дифтерија,
тетанус, голема кашлица, како и против детска
парализа. Ревакцинација следува и за децата на
четиригодишна возраст и тоа против Дифтерија,
тетанус, голема кашлица, а на шест години –
ревакцина против мали сипаници, рубеола, заразни
заушки. Една година подоцна, односно на седум
години децата пак се ревакцинираат против детска
парализа и против дифтерија и тетанус. Девојчињата
на 12-годишна возраст треба да се вакцинираат
против Хуман папилома вирусот. Се даваат три дози
и тоа на 12 години и на вториот и на шестиот месец
после првата доза. Децата на 14 години повторно
се ревакцинираат против детска парализа и против
Дифтерија, тетанус. И на 18-годишна возраст
посленото ревакцинирање против тетанус

Нема пријавен случај
на дискриминација
за повредени
антенатални услуги
До Комисијата за заштита од
дискриминација до јуни годинава
биле поднесени вкупно три
претставки по основ етничка
припадност – Роми од областа на
социјалната сигурност, вклучувајќи
го подрачјето на социјална заштита,
пензиско и инвалидско осигурување,
здравствено осигурување и
здравствена заштита. Но, како што
дознаваме, нема ниту една претставка
за дискриминаторски однос кон жени
од областа на антенаталната заштита,
загрозување на нивните здравствени
права и слично.
Едниот случај каде е пријавено
дискриминаторски однос е од
клиниката за уво, грло и за нос.
Пријавениот случај се заснова на
дискриминаторски однос од страна
на персоналот заради изгледот, бојата
на кожата и националноста. Но, во
мислењето за овој случај стои дека
заради непостоење доволно докази
за дискриминација, не може да се
утврди дека е направена. Во друг
случај, запрена е претставка зашто во

текот на постапката била отстранета
повредата. А, случајот се однесувал
на поднесена жалба дека имало
дискриминаторски однос од страна на
Клиниката за психијатрија, повторно
заради изгледот, бојата на кожата
и националноста. Но, постапката за
утврдување на дискриминација се
прекинала бидејќи пациентот бил
промен на клиниката на лекување. И
трет случај – Комисијата не постапива

по претставка за сискриминација
зашто поминал рокот од денот
на повредата. Инаку, рокот за
пријавување на дискриминација до
Комисијата е три месеци. Се работи за
пациент на Институтот за белодробни
заболувања. Но, поради тоа што
не се следени процедурите, не е
покрената постапка за докажување на
дискриминација.

АКТУЕЛНО

До јуни годинава биле поднесени вкупно три претставки по основ етничка припадност – Роми од
областа на социјалната сигурност, вклучувајќи го подрачјето на социјална заштита, пензиско и
инвалидско осигурување, здравствено осигурување и здравствена заштита.

ИНТЕРВЈУ

Светска недела на доењето
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ПОДДРШКА ЗА МАЈКИТЕ
ШТО ДОЈАТ
Бранкица Младеновиќ, управник на Заводот за здравствена заштита на мајки и
деца, здравствен дом Скопје во интервјуто за ЕДНО вели дека кај нас ќе се посвети
внимание на значењето и користта од доењето
Од прво до седми август
се одбележува Светската
недела на доењето. И
Македонија е дел од оваа
акција. Бранкица Младеновиќ,
управник на Заводот за
здравствена заштита на
мајки и деца, здравствен
дом Скопје во интервјуто
за ЕДНО вели дека оваа
година се става акцент
на обуки на здравствен
кадар од породилиштата,
особено што голем
дел се нововработени
и имаат потреба од
едукација. Таа вели дека
за жал, во постоечките
курикулуми (во средните
медицински училишта, на

медицинските факултети
и специјализацијата по
педијатрија и семејна
медицина), повеќе се
изучуваат физиолошките
механизми на доењето и
бенефитиете од него, додека
практичното советување и
надминување на проблемите
при доењето не се застапени
доволно. Поради ова се
потребни допoлнителни
обуки (in servise), но треба
да размислуваме и за
дополнување на постоечките
курикулуми во иднина, кои
треба не само да даваат
теоретски знаења туку и да
ги обучат здравствените
работници за практична

работа на конкретни
проблеми, смета Младеновиќ.
ЕДНО Темата на светската
недела на доењето е
посветена на поддршката
на жените што дојат, а кои
работат. Каква е состојбата
во Македонија? Законски,
на мајката која што работи
и дозволен еден час од
работното време да одвои за
доење.
Д-р Бранкица Младеновиќ
Оваа година, мотото на
Светската асоцијација за
доење е поврзано со доењето
на работното место (Breastfeeding and work, let’s make it

породилното отсуство, така
и во однос на правото на
вработените мајки на доење. За
среќа, постоечката регулатива
во Република Македонија во
тој поглед е поволна. Овие
аспекти се регулирани со
Закон за работни односи,
според кој: „Работничката за
време на бременост, раѓање
и родителство има право на
платено отсуство од работа
во траење од девет месеци
непрекинато, а доколку
роди повеќе деца одеднаш
(близнаци, тројка и повеќе)
15 месеци ”(член 165, став
1);„Работничката која го дои
детето и по изминувањето на
отсуството поради бременост,
раѓање и родителство, ќе
започне да работи со полно
работно време, има право
на платена пауза во текот на

работното време, во траење од
еден и пол час дневно, во кое
време се засметува и дневната
пауза. Тоа право го има до
наполнета една година возраст
на детето” (член 171).

ЕДНО Се почитува ли ова
правило? Какви се правата на
вработената мајка?
Д-р Бранкица Младеновиќ
Иако немаме направено
истражување со што би
утврдиле прецизно дали
законските одредби се
почитуваат од страна на
работодавците, од разговори
со мајки кои дојат, се добива
впечаток дека одредбите во
однос на доењето доволно
се почитуваат, па така многу
често постои можност
мајката да ја користи оваа

ИНТЕРВЈУ

work!), со што се потенцира
потребата од поддршка на
мајките кои дојат да продолжат
со доењето откако ќе им заврши
породилното отусуство и
откако ќе се вратат на работа.
На тој начин мајките ќе ја
имаат потребната поддршка
да продолжат и да го оддржат
доењето, а во согласност со
препораките на Светската
здравствена организација
(СЗО) доењето да трае до 2
години и подолго, паралелно
со воведување на други видови
на храна после шестиот месец.
За мајките да можат да го
остварат ова свое право, секако
дека покрај високата свест за
важноста на доењето, потребно
е постоечката законската
регулатива поврзана со
мајчинството да е поволна
како во однос на траење на

ИНТЕРВЈУ

пауза флексибилно, во време
кога неа и одговара. Она
што е особено интересно
оваа година е препораката
на Светската асоцијација за
доење да на вработените мајки
им се овозможат услови за
измолзување на работното
место (креирање на посебен
простор и услови на самото
работно место). Ова е нешто
што во нашата
земја сè уште
не е доволно
имплеметирано и
на што во иднина
би требало да
се фокусираме.
Доколку мајката
нема услови
да се одмолзе
а е отсатна од
домот просечно
9 часа, тогаш е
голема можноста
количеството
на млеко да се
намали и да се
компромитира
доењето.
ЕДНО Под кое мото ќе се
одбележи оваа недела кај
нас? Што конкретно ќе се
промовира?
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Д-р Бранкица Младеновиќ
Секоја земја може да си креира
свое мото во зависност од
локалните приоритети.
Оваа година кај нас акцент
ќе се стави на промоција на
бенефитите од доењето, поради
фактот што сèуште недоволен
број на мајки се запознаени
со сите бенефити од доењето.
Мајки сè уште ја ценат само

нутритивната компонента на
доењето, малку се информирани
за неговата важност за социоемоционалниот и когнитивниот
развој, нешто што е исто така
многу важно за севкупниот
развој на детето. Воедно, многу
често се додаваат и други
течности, па така само 23%
од мајките дојат екслузивно
до 6 месеци (без додавање

на други течности како вода,
чај, сок), со што повторно се
компромитира доењето, како
во однос на количеството на
создавање на ново млеко така
и во однос на должината на
доење. Ние во нашиот речник ја
имаме таа среќа да самиот збор
доење не значи само хранење
(како што на пример тоа е во
англискиот речник – breastfeeding – хранење на дојка), туку
има многу пошироко значење
и ги опфаќа сите бенефити од
него. Секако, за оваа недоволна
информираност не се виновни

мајките, туку треба да се
работи повеќе на промоција
на севкупните бенефити од
доењето, и тоа на ниво на
здравствен систем така и на
ниво на заедница и општество.
Друг значаен проблем што
сме го детектирале е дека во
одредени породилишта поради
различни причини (недостаток
на персонал на пример),
штотуку породените
мајки не ја добиваат
потребната
поддршка, а тоа е
потенцирано и со
скратениот престој
во породилиште
(2-3 дена), па многу
често мајките си
одат дома без да
биде воспоставено
доењето. Тука
на сцена стапува
важноста на
патронажната
служба која во својот
мандат има да дава
совети за доење.
Добрата работа
е што генерално
мајките во Р. Македонија сакаат
да дојат и се многу упорни во
тоа, но кога имаат проблем
неопходна им е поддршка, а таа
не секогаш стигнува навремено.
Поради ова, направивме
напори информации за
доењето идните мајки можат
да најдат пред да им бидат
потребни. Така во Брошурата
за бремени жени која е дел
од Мајчината книшка како
и во Брошурата за породени
жени која се дистрибуира на
штотуку породените мајки
во породилиштата дадени се

информации за важноста на
доењето но ми практиќчни
совети за спарвување со
најчестите проблеми. На
овој начин се овозможува
потребните информации
да бидат на располагање на
мајките уште во текот на
бременоста со цел полесно
адпатирање на доењето после
породувањето.
ЕДНО Што ново подготвува
Комитетот за поддршка и
промоција на доењето?

ЕДНО Не мора да се потенцира
колку е добро мајчиното
млеко, како за мајката,
така и за бебето. Но, што
доколку адаптираното млеко
е единствениот начин на
хранење на новороденчето?
Дали секогаш се инсистира на
доење?
Д-р Бранкица Младеновиќ
Секако дека секогаш кога за
тоа постојат услови, треба да се
инсистира на доењето. Но, за
жал, во одредени ситуации тоа
не е возможно и добро е што
постојат адаптирани млека. Но,
она што е важно е да се направи
сè што е потребно и на мајката
да ѝ се помогне да го започне
и одржи доењето, да не биде
воведено адаптирано млеко
како последица на тоа што
мајката ја немала потребната
поддршка. И втора многу важна

работа, на мајката да не ѝ се
наметнува чувство на вина
заради тоа што не дои, без оглед
што е за тоа причината. Иако
секое бебе има право да биде
доено, сепак конечната одлука
ја носи мајката.
ЕДНО Во последно време, во
земјава се појавија дебати
околу тоа дека срамен е чинот
од доење на јавни места.
Многумина го поддржуваат
токму зашто тоа е толку
природно и невулгарно. Каков
е Вашиот став?
Д-р Бранкица Младеновиќ
Мојот личен став, а колку што
ми е познато и на најголем дел
на мои колеги, е дека доењето
на јавно место не треба да
се осудува, а најмалку да се
третира како неморален чин.
Напротив, треба сè поголем
број мајки да се охрабруваат
во тој поглед. Голем број на
познати јавни личности дојат
на јавно место и на тој начин
придонесуваат да се намали
стигмата околу ова прашање.
Неодамна во Аргентина, една
парламентарка доеше во
парламентот. Сум видела и
многу начини да се поттикне
доењето на јавни места, како
на пример организирање на
пикник за доење во градски
парк итн. Иако имам впечаток
дека во Македонија стигмата
околку доењето на јавно место
не етака изразена, сепак треба
да размислуваме да направиме
нешто во таа насока.Тука
соработката со невладиниот
сектор би ни била од голема
помош.

ИНТЕРВЈУ

Д-р Бранкица Младеновиќ
Република Македонија
со години наназад ги има
имплементирано сите
препораки на СЗО кои имаат
за цел да го промовираат
и заштитат доењето и
тоа: имплементација на
иницијативата „Болници
пријателки на бебињата“ ,
формирање на Национален
Комитет за доење кој има
за цел да ги координира
активностите за унапредување
на доењето, прилагодување на
постоечката легислатива во
правец на имплементација на
Меѓународниот Код за забрана
на рекламирање на замената
на мајчиното млеко. Воедно,
преку Програмата за активна
здраствена заштита на мајките
и децата на Министерството
за здравство, континуирано
се спроведуваат активности
кои имаат за цел промоција
и заштита на доењето, како
обуки на здравствените
работници за советување за
доење, одбележување Светската
недела на доење и изготвување

на информативни материјали
за мајките (Брошура за доење
наменета за родители, Мајчина
книшка). Исто така, треба да
се реафирмираат и обноват
иницијативите кои биле
започнати одамна, особено да
се работи на тоа што поголем
број породилишта да останат
„пријателки на доењето”. Секоја
започната иницијатива, без
оглед колку била успешно
имлементирана, доколку
постојано не се обновува, може
да загуби на својот квалитет.
Ќе се обидеме да направиме
нешто и да им помогнеме на
вработените мајки да можат да
се измолзуваат на работното
место, но за тоа ќе треба
интерсекторски приод.

Планирана бременост

АКТУЕЛНО

Преземено од bebeboom.mk
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Контролата на породувањето е
одраз на денешницата, време
кога секој пар сам одлучува кога
ќе започне со планирање на
семејство – колку деца би имале,
кое средство за контрацепција би
го избрале и слично.
Desire to have a ChildЗрелоста
на една партнерска врска овие
денови се проценува на основа
на заедничките планови кои во
иднина треба да се остварат. На
планирање на семејство големо
значење има и сопственото
искуство од нашето примарно
семејство, социјалното
опкружување, културолошко,
верско определување, како и
политичката стабилност на
земјата во која живееме.

Сите овие фактори влијаат
на тоа кога еден пар ќе се
почуствува подготвен да
основа семејство. Одлуката за
забременување и започнување
семејство е индивидуален чин.
Таа настанува од интерните,
емоционалните врски кои се
развиваат помеѓу партнерите.
Исто така и приврзаноста која што
партнерите ја чувствуваат помеѓу
себе претставува темел за добар
однос врз основа на кој се градат
плановите за иднината.

Сето ова го сочинува почетокот
на светот на родителите.
Понекогаш постојат потешкотии
бременоста да се да се планира
и реализира, но во сите случаеви
одгледувањето/чувањето
на детето бара многу повеќе
внимание, време и посветеност од
тоа што ние го имаме примарно
замислено.

Да се биде реално спремен за
онаа друга состојба и да станеме
родители, значи да бидеме
спремни да се соочиме со ‘’новиот’’
живот којшто не очекува од тој
момент. За сето ова не постојат

некои пишани рецепти или
правила, сето тоа е личен момент
на секоја индивидуа.
Исто така сето ова не треба да
го мешаме со материјалната,
професионалната и социјалната
егзистенција. Единствено нешто
што влијае на донесувањето
одлуки е биолошкиот часовник,
којшто природата го створила
како мал “помош од пријател“.

КАКО СЕ ПЛАНИРА БРЕМЕНОСТА
Репродуктивниот период е време
на најголемо физичко и психичко

созревање на човекот.
Кога е во своето најголемо
биолошко достигнување,
човекот е спремен да подари
нов живот.
Затоа секој пар кој планира
бременост треба да ги
анализира своите навики и
постапки, да направи план
на приоритетни измени и да
почне да ги применува.
Ние ќе ви помогнеме на кои
точки треба да посветите
поголемо внимание.

Во својот дневен распоред
задолжително внесете некоја
физичка активност, уште еднаш
направите контрола на вашата
исхрана, намалете ги маснотиите,
зголемете ја исхраната со овошје,
зеленчук, житарици, калциум.
Критички однесувајте се кон
користењето на супстанции
за кои мислите дека може да
предизвикаат зависоност кај
вас самите, поради тоа што тие
супстанции се голем непријател
на плодноста, предвременото
породување и слично.
Затоа ако сте стравствен
пушач, пробајте да го намалите

бројот на испушени цигари
дневно, во случај да не можете
да престанете да пушите. Ако
секојдневно користите алкохол
тоа задоволство треба да го
отстраните и да престанете со таа
навика. И на крај задржите се само
на една чаша кафе дневно.
Дали сте знаеле дека жени
те кои пијат повеќе од една
шолја кафе дневно поспоро
забременуваат?

Доколку почувствувате дека
забременување ви оди тешко или
ви се чини дека тоа во вашиот
случај е невозможно, тогаш
побарајте стручен совет и во тој
случај побрзо, поефикасно и со
помалку тешкотии ќе најдете
излез од настанатата ситуација.

Избегнувајте ги куќните обврски
во кои се користат хемикалии
кои испрауваат, немојте да ги
чистите местата каде што вашите
домашни миленичиње спијат, не
дигајте и не поместувајте тешки
работи.
Закажете преглед кај вашиот
доктор за да ја прегледате

сопствената здравствената
ситуација и онаа на вашиот
партнер. Доколку користите некои
лекови како редовна терапија
конслутирајте се со својот доктор
дали тие исти лекови имаат некое
дејство брз вашата плодност
или врз формирање на плодот.
Лековите користете ги замо
доколку ви ги одобри вашиот
доктор.
ПРЕГЛЕДИ ПРЕД БРЕМЕНОСТА
Пред бременоста и двата
партнери треба да направат
систематски преглед (мерење
на крвниот притисок, нивото
на шеќер во крвта, мерење на
телесната тежина …).

Гинеколошкиот преглед ги
открива дилемите дали постојат
некои гинеколошки препреки за
зачнување.

Доколку гинеколошки се е во ред,
а после една година неможете
да забремените, во тој случај се
посетува ендокринолог кои ги
прави потребните анализи на
двајцата партнери.

АКТУЕЛНО

Нека вашиот план почне да се
реализира три месеци пред
времето кога планирате да
престанете со користење на
средства за контрацепција. Кога
сме веќе кај контрацепцијата,
да напоменеме дека во случај
да користите хормонска
контрацепција, престанете
и преминете на кондом, до
моментот кога ќе посакате да
забремените.

Инфо-точки: Потребно
е постојано информирање
на Ромките

АКТУЕЛНО

Во јули забележан голем број посети на штандовите за информации во Штип,
Кочани и во Куманово
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Вкупно 350 посети имало на
штандовите за информации во
Штип, Кочани и во Куманово
во текот на јули, информираат
локалните асистенти во рамки
на проектот „Преку засилен
глас до подобри здравствени
услуги – продолжение”. Тие се
задолжени за инфо – точките во
трите града, со цел да бидат што
поблиску до целната група и да им
овозможат информации, одговори
на прашања и да дадат
насоки за прашањата
што заедницата ги
поставува.
Така, Серџат
Идиќ
информира
дека често
поставувани
прашања
од страна на
посетителите биле
која е целта на штандот,
но, во однос на проблемите
на целната група, тој зебележува
дека поради немање доволно
финансиски средства жените
не посетуваат редовно матичен

гениколог и не се јавуваат на
тромесечната контрола во Скопје
која е задолжителна за детално
испитување на плодот. За време на
штандот во јули Серџат вели дека
ромската заедница има потреба
од информирање и укажување на
правата кои им следуваат.
За време на штандот во Кочани
имало околу 120 посетители.

Фатима Рамадановска од
Куманово забележала дека
во јули имала исто толку
посети, односно 120.
Најчесто поставувани
прашања биле
за кои прегледи
матичниот
гинеколог треба
да наплаќа, која е
вообичаената цена,
како може да се
промени матичниот
гинеколог доколку се
незадоволни од неговата
работа, колку се задоволни
или незадоволни жените од
услугите на матичниот гинеколог,
во кои случаи доаѓа до прекин
на здравственото осигурување.

Таа заклучува дека е потребна
поголема информираност и
постојан контакт со Ромките
затоа што имааат голем број
прашања, како и дилеми во врска
со основните здравстени права на
патиентите.
Вкупно 110 посети имало на
штандот во Кочани во јули,
забележува Сабина Асанова.

-Од оваа средба со семејствата
заклучив дека скоро повеќето од
најчесто поставуваните прашања
од страна на посетителите се како
да добијат бесплатни прегледи.
Исто така, беа поставени прашања
зошто матичните гинеколози им
ги наплаќаат мајчините книшки.
Некои од посетителите добиле
покана од матичните гинеколози
за бесплатни прегледи и паптесет,
но кога отишле на преглед
прегледот им бил наплатен само
ПАП тест зошто им бил бесплатен.
Со повозрасните посетители
разговаравме за здрава исхрана.
Некои посетители ги информирав
за имунизација на нивните деца,
вели Сабина.

Студија на случај:
Недоследности помеѓу
теоријата и праксата
НРЦ и тимот на експерти од областа на здравството се фокусираше на
имплементација на Програмата за активна здравствена заштита на мајки и
деца за 2014 година од страна на Центарот за јавно здравје – Кочани

Сите центри за јавно здравје во
текот на јануари 2014 година
биле известени од страна на
Министерството за новата обврска
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 објавен 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, со
дообјаснување дека таа 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).

Од обработената комуникација во
студијата 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 контрадикторно. За
бремената жена да 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
дополнителните објаснувања
од ресорното министерство –

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.

Друго забележување 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 до
14 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 вршење на здравствената
дејност која се однесува на
антенаталните контроли во
бременоста, дадено од Министерот
за здравство, каде скрининг за
генитални инфекции се препорачува
во првиот триместар од бременоста,

ИНФОРМАТОР

Студијата на случај е изработена
врз основа на консултациите
со вработените во Секторот за
примарна превенција во рамките
на Министерството за здравство,
и интервју и електронска
комуникација со Директорката на
Центарот за јавно здравје во Кочани.

ПОГЛЕД НАДВОР

ВОДИЧ НА СЗО
за предвреме родени деца
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Водичот ќе биде од корист и на оние кои што директно
работат и овозможуваат услуги на бремени жени,
педијатри, бабици, медицински сестри и општи работници
Компликациите на предвреме родените бебиња може да доведат до
различни причинс за смрт кај деца помали од пет години. Без соодветен
третман, преживеаните деца со компликации при предвременото раѓање
се со поголем ризик за доживотна попреченост и многу слаб квалитет
на живот. Новиот водич на Светската здравствена организација содржи
препораки како да се интервенира со цел да се подобрат резултатите кај
децата кои што се предвремени родени. Тој се однесува на претставници
на надлежните за развој на национални и локални здравствени
протоколи и политики, а се однесува и на менаџери на здравствени
програми за мајки и деца и на креатори на здравствените политики.
Водичот ќе биде од корист и на оние кои што директно работат и
овозможуваат услуги на бремени жени, педијатри, бабици, медицински
сестри и општи работници. Водичот е добра основа за создавање алатки за
развој на мајчинска и неонатална заштита за предвреме родените деца.
Водичот може да се симне на следниот линк: http:
//apps.who.int/iris/bitstream/10665/183037/1/9789241508988_eng.pdf?ua=1

Строго забрането:
Што не смеат да
прават гинеколозите
во текот на прегледот?
Можеби имате читано како треба да
се однеусвате на гинеколог и што
задолжително треба да споделите со
него, но исто така треба да обрнете
внимание и на неговото однесување
за да знаете дали професионално ја
извршува својата работа.

Гинеколошките прегледи и онака
не се многу удобни, а на многу жени
им е особено тешко да се опуштат
во таа ситуација, на што понекогаш
може дополнително да влијае
непрофесионалниот и неетички
пристап на нивниот гинеколог.
Доколку ги забележувате овие 4
работи кај вашиот гинеколог во текот
на прегледот, време е за промена, а во
некои случаи, и за пријава на таквото
однесување.
1. Осуда

Со гинеколозите разговараме за
најинтимниот дел од нашиот живот.
Мораме да бидеме искрени во текот
на прегледот како тие би можеле

да ја откријат причината за нашиот
здравствен проблем, но многу жени
одлучуваат да премолчат или излажат
за некои работи токму поради стравот
од осуда од нивниот гинеколог.
Имајте на ум дека вашата должност
е да бидете искрени, а нивната – да
бидат професионални. Во ниеден
момент не смеат да ве осудуваат
заради кои било детали од вашиот
сексуален живот. Во обѕир доаѓаат
само професионалните совети кои ќе
ви помогнат подобро да го разберете
најинтимниот дел од вашето тело и
да го зачувате вашето здравје.
2. Лични уверувања

Тие се обврзале на чување на вашето
здравје и пружање медицинска
грижа, но не е во ред да ви кажуваат
што смеете, а што не смеете да
правите врз основа на нивните лични
уверувања. Запомнете, вашето тело е
само ваше.

3. Погрдни коментари за телото
Тие воопшто не би требало да
коментираат за вашето тело, освен
ако тоа не е во склоп на некој
медицински разговор. Каков било
муабет во врска со изгледот на вашето
тело што не е поврзан со вашето
здравје не е дозволен.
4. Преглед без објаснување

Секоја жена треба да знае што
нејзиниот доктор прави во
дадениот момент. Што подетално
објаснување, толку поопуштена ќе
биде пациентката, а тоа ќе влијае таа
да има и попријатен и помалку болен
преглед. Доколку вашите гинеколози
не ви кажуваат што прават, вие
слободно прашајте си сè што ве
интересира во врска со прегледот.
Текстот од сајтот може д го најдете
тука: http://www.kafepauza.mk/zivot/
strogo-zabraneto-shto-ne-smeat-da-pravat-ginekolozite-vo-tekot-na-pregledot/
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