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Програмата за активна здравствена
заштита на мајки и деца за 2015
година во многу нешта се совпаѓа
со проекти и кампањи на граѓански
организации што работат во областа
на репродуктивното здравје на жените
во земјава. Во многу нешта се совпаѓа
токму со продолжението на проектот за
здравство на НРЦ – Преку засилен глас
до подобри здравствени услуги. Осоебно
на здравствените права на жените кои се
во репродуктивен период, а припаѓаат на
групата економско и социјално загрозени
жени. Или ајде да поедноставиме...жени
кои што преживуваат од социјалната
помош од државата, а кои во текот на
бременоста мора да направат прегледи
што чинат два, дури и три пати повеќе од
износот на социјалната помош. Имањето
новороденче и трошоците поврзани со
него, пак, се дополнителен товар, стрес
и грижа за секоја мајка, која наместо да
ужива во скапоцените и неповторливи

моменти со нејзиното дете, таа се грижи
како да му ги обезбеди најосновните
работи.

The Program for active health protection of
mothers and children for 2015 is overlapping in many ways with projects and campaigns of civil organizations that are working in the field of reproductive health of
women in the country. The Program is overlapping in many parts even with the continuation of the health project by NRC –
Through increased voice to better health
services. Especially, in the health rights of
women that are in a reproductive period of
their lives and which are part of the group
of economic and socially vulnerable women. Let’s simplify. These are women who are
surviving on a social welfare provided from
the state and which must conduct several
health exams during their pregnancy period, exams that they must pay for. Their cost
is twice and in some cases three time higher that the total amount of the social welfare per month, they live on. Having a new-

born and the costs connected with its raising and caring are additional burden, stress
and concern for every mother, where instead of spending precious moments with
her baby, she must think how can she provide her child the essential and day to day
necessities.

Оваа Програма е донесена од страна
на Владата. Предвиден е дури и буџет
за нејзина реализација. А, суштината
на Владата по секоја дефиниција е да
им служи на граѓаните и блиску да
соработува со невладините сектор.
Невладиниот сектор пак, освен што
треба да работи во корист на граѓаните
и да биде коректор на власта, треба да
создава резултати и насоки од терен по
кои потоа Владата би ги
насочувала и создавала
нејзините приоритети.
Дали недостигот на
комуникација, на
соработка помеѓу овие
два важни фактори во
општеството доведува
до совпаѓање на

Истражувања и мониторинзи во случајов
е работа на граѓанските организации.
Конкретни резултати, финансиска
помош, обезбедување здравствени
услуги и здравствени работници пак,
е обврска на државата! Само кога ќе
се искристализираат работите и ќе се
поделат обврските може да се постигнат
резултати. И само доколку секој се
ангажира во својот домен и обврски,
дадени по дефиниција на поделбата
на креаторите на политики во едно
општество!

Divided responsibility?!

The Program is adopted by the Government. It has a budget for its implementation as well. The essence of the Government
according to evert definition is to serve to
its citizens and to cooperate closely with
the civil sector on one hand. On the other,
the civil sector should correct the Government in its actions beside the fact that they
must represent the interests of the people, as well as to give directions, results and
recommendations collected from the field
work and research, so that the Government
can set its priorities. Therefore, is the lack

of communication and the lack of cooperation between these two very important factors in the society results with the overlapping of the plans, activities and with that,
of results? At the end of the day, if there is
an overlapping, why they can not agree on
sharing the responsibilities and that way
to achieve even greater goals and better results?!

Researching and monitoring of the policies in this case is a task for the civil sector.
Concrete results, financial help, providing
health services and access to health workers is an obligation of the state institutions!
We can expect results only if and when the
obligations will be divided and clarified.
And if everyone is fully engaged in its domain identified by definition and divided by
the policy creators in one society!

о с т р и л о / b l a d e

Поделена одговорност?!

плановите, активностите, а со тоа и на
резултатите? На крајот на краиштата,
ако веќе се совпаѓаат, зошто не „падне”
договор да се поделат обврските и така
да се постигнат повисоки цели и подобри
резултати?!

а к т у е л н о

Постигнатите резултати за обезбедување бесплатни антенатални прегледи за социјално загрозените жени во Македонија

Засилениот глас преку бројки
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The increased voice through numbers

Achieved results for providing free of charge antenatal health services for the socially vulnerable women in Macedonia

интервју

Мониторинг на политиките
за здравствените права во
следните 12 месеци
Ќе влеземе во заедницата.Ќе соработуваме со давателите на услуги и постојано ќе се
стремиме за подобрување на репродуктивното здравје, намалување на деонечката и
мајчината смртност преку мониторирање на пристапот до квалитетни и загарантирани
антенатални, перинатални и постнатални здравствени услуги за Ромките и за економски
ранливите жени во државава

Пишува Себихана Скендеровска,
координатор на проектот
„Преку засилен глас до подобри
здравствени услуги за жените Ромки
– продолжениеˮ
Низ информативна кампања
која ќе се реализира директно во
заедницата која е една од нашите
целни групи ќе биде нашиот глас
кој ќе информира за сексуалните
и репродуктивни права. Проектот
„Преку засилен глас до подобри
здравствени услуги за жените Ромки
– продолжениеˮ е активност која
националниот Ромски Центар ќе ја
реализира во следните 12 месеци.
Како на национално ниво, така и
интернационално ниво. Тимот на
НРЦ ќе се стреми за континуран и
еднаков пристап до здравствена
заштита за Ромките и за социјално
ранливите жени во репродуктивен
период.
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Ќе влеземе во заедницата.Ќе
соработуваме со давателите на
услуги и ќе работиме на пристапот

се намали доенечката и мајчината
смртност.

право е основно човеково право исто
како што е правото на живот.

проблеми поради финансиски
потешкотии е итна потреба во време
на економска криза, чии жртви
се најслабите –новороденчињата.
Превентивата отсекогаш била и ќе
остане, економски најисплатливо
решение за секој здравствен систем
во споредба со куративата која
секогаш е поскапа. Здравственото

Во период од 2015 до
2017 година државата
на национално ниво да
воспостави еден одржлив
систем за здравствена
заштита за Ромките и
за социјално ранливите
категории жени кои
што се во антенатален
период и вкупно 80%
од бремените жени во
трите града каде што ќе
се спроведува проектот
да бидат информирани
за нивните права и за тоа кои се
бесплатните антенатални прегледи
на кои тие имаат право да ги
користат. Ова се резултатите кои
се очекуваат да се постигнат во
рамките на продолжението на
проектот „Преку засилен глас до
подобри здравствени услуги за
жените Ромкиˮ.

Еднаков пристап до превентивни
здравствени услуги за жени во
репродуктивен период кои имаат

Така, ќе организираме
информативни точки
во Куманово, Кочани
и Штип, на места
кои што ќе бидат
достапни за граѓаните
заинтересирани да
слушнат и да научат
за своите права и да
ги искористат во своја
полза како еднакви
граѓани во Република
Македонија.
Со докази од
терен, според
однапред осмислена
методологија од
група на експерти,
ќе се обидеме да ја
покажеме реалната
ситуација од терен
токму на луѓето кои
донесуваат одлуки и
кои имаат влијание да
направат промени.

Нашиот засилен
глас ќе биде упатен
и кон донесувачите
на одлуки како и
давателите на услуги за сексуално
и репродуктивно здравје, сѐ со една
цел – да им се овозможат основни
здравствени права на оние на кои им
се најпотребни.
Потребна е волја од нивна страна,
како и заедничко делување, за да се
постигне една единствена цел – да

Македонија како демократска
држава, има закони со кои ги
заштититува своите граѓани во
областа на здравствена
заштита и сексуалното и
репродуктивно здравје.
Но, за жал, сѐ уште
недостасуваат механизми
за имплементација и
одржлива и постојана
финансиска рамка.
Поради тоа, група на
граѓани не можат да го
остварат своето основно
граѓанско право, а тоа е
правото на пристап до
здравствена заштита.
Токму поради ова, ќе
правиме мониторинг на
Програмата за Мајки и
деца која минатата година
имаше предвидено,
бесплатни превентивни
услуги за Ромките и за
економски загрозените
жени во репродуктивен
период.

и н т е р в ј у

постојано да се стремиме кон
подобрување на репродуктивното
здравје, намалување на деонечката
и мајчината смртност преку
мониторирање на пристапот до
квалитетни и загарантирани
антенатални,
перинатални
и постнатални
здравствени услуги
за Ромките и за
економски ранливите
жени во државава.

inter view

Monitoring of the policies
for health rights in the
following 12 months
We will be among the community. We will cooperate with the service providers and we will work to
improve the reproductive health, to decrease the number of infant and maternal mortality through
monitoring of the access to quality and guaranteed antenatal, perinatal and postnatal health services for the Roma women and for the economically vulnerable women in Macedonia
By Sebihana Skenderovska, coordinator
of the project „Through increased voice
to better health services – continuationˮ

8
9

Through informative campaign, which
will be implemented directly among the
community as a target group, will be
our voice that will inform them about
their sexual and reproductive rights. The project „Through increased
voice to better health
services for the Roma
women – continuationˮ
is an activity of the National Roma Centrum
which will implement
in the following 12
months. Both, nationally and internationally. The NRC’s team will
strive for continuous
and equal approach to
health protection for
the Roma women and
for the socially and economically vulnerable
women in reproductive
period.

We will be among the community. We
will cooperate with the service providers and we will work to improve the reproductive health, to decrease the number of infant and maternal mortality through monitoring of the access to
quality and guaranteed antenatal, perinatal and postnatal health services for
the Roma women and for the economically vulnerable women in Macedonia.

In that context, we will organize informative points in Kumanovo, Kochani
and Shtip, on places that will be available for the citizens who will show interest to hear and to learn about their
rights and that will want to use them in
their favor as equal citizens in Republic
of Macedonia.

With previously designed methodology
established by a group of
experts and based on the
statistics gathered from
the terrain, we will try to
portray the real situation
from the practice. Especially we will target the
policy makers and those
who have influence in
this country to change
things.
Our increased voice will
be send to policy decision makers, as well as
to the service providers, with the emphasis of providers of sexual and reproductive services, with one and only
goal – to provide the es-

In order to decrease the number of infant and maternal mortality, it is necessary to have an iron will from their side,
as well as mutual action and mutual cooperation.

An equal access to preventive health services for women in reproductive period that are facing with financial difficulties is an urgent need in times of austerity and in the end of the day, the victims
which are the weakest – the infants.

The prevention was and always will be
the economically most cost – effective
solution for every health system compared with the treatments, that is always
more expensive. The health right is the
basic human right as much as the right
for a life.

Macedonia as a democratic society has
laws for protection of its citizens in the
field of health protection and sexual
and reproductive health. Unfortunately, what is lacking is mechanism for implementation and sustainable and solid financial framework. Because of that,
a group of citizens cannot use their basic human right – the right of access to
health protection. That is the reason why
we are planning to monitor the Program
for mothers and children which contains
free of charge preventive services for the
Roma women and for the economically
vulnerable women in reproductive period in the country.

The state should establish a sustainable system for health protection for the
Roma women and for the socially and economically vulnerable women in antenatal period of their lives in the period
from 2015 to 2017. This is of the expected results of the project. The another one
is that we plan to cover total 80% of the
pregnant women in three cities that we
will operate and to inform them about
their rights and which antenatal health
services are free of charge and have right
to use them.

i n t e r v i e w

sential health services to those that need
them the most.
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„Црвено светло” од Ромките
од Шуто Оризари
Третата карта со оценка од заедницата за здравствена заштита во текот на
бременоста кај Ромките во оваа скопска општина направена од страна на Х.Е.Р.А
покажува дека не се почитуваат здравствените права на овие жени
Во општината Шуто Оризари
трета година по ред се спроведува
иницијативата – Мониторинг
од заедницата на здравствената
заштита во текот на бременоста,
преку којашто самата
заедница одблиску го
следи спроведувањето
на правата коишто им се
гарантирани преку законите
и подзаконските акти на
државата во областа на
репродуктивно здравје.

Како дел од оваа иницијатива,
на крајот на 2014 година
беше изработена Третата
карта со оценка од
заедницата која што има цел
да ги оцени квалитетот и пристапот
до здравствени услуги во текот
на бременоста и во периодот по
породувањето помеѓу Ромките
коишто живеат во Шуто Оризари.
Истражувањето е направено од
страна на Ромките од Шуто Оризари
со техничка поддршка од страна на
здруженијата ХЕРА – Асоцијација
за здравствена едукација и
истражување, РРЦ – Ромски ресурсен
центар и Амбрела.
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Ова се клучните наоди од картата
коишто алармираат за негативни
трендови или недостатоци во
услугите за здравена заштита во
текот на бременост помеѓу Ромките
во Шуто Оризари:

И покрај тоа што со Програмата
на Министерство за здравство за
активна заштита на мајки и деца за
2014 година се предвидува жените
Ромки да бидат посетени повеќе од

2 пати во годината од патронажата
служба, истражувањето покажа дека
само 15% од бремените жени Ромки
од Шуто Оризари биле посетени
еднаш во текот на бременоста од
патронажната служба.

Со истата Превентивна програма
на Министерство за здравство,
1.500 жени Ромки треба да добијат
бесплатни микробиолошки тестови
два пати во текот на бременоста,
меѓутоа картата покажа дека на ниту
една жена од општина Шуто Оризари
оваа мерка не ѝ била понудена,
ниту пак ја искористила во текот на
бременоста.
Иако постојните законски и
подзаконски акти предвидуваат

секоја бремена жена да добива
целосно бесплатни услуги кај
избраниот матичен гинеколог,
жените Ромки даваат црвено
светло за трошоците во текот на
бременоста. Теренското
истражување покажа дека
41% од Ромките од Шуто
Оризари платиле од 150500 денари, додека 36%
платиле од 500-800 денари
при секој преглед кај
матичниот гинеколог во
текот на бременоста.

Со превентивната програма
на Министерството за
здравство беше предвидено
отворање на гинеколошка
ординација во јануари 2014, но
од јули 2014 година се отвори
гинеколошка ординација која нуди
услуги за жените од Шуто Оризари
само еднаш неделно во која што
не работи матичен гинеколог. Во
оваа ординација Ромките може да
добијат бесплатно советување, ЕХО
и вагинален преглед, но не можат
да направат микробиолошки испи
тувања и ПАП тест, ниту може да им
биде препишан рецепт за лекување
или да добијат упат за понатамошни
лабораториски испитувања или
болнички прегледи. Ова значи
дека жените од Шуто Оризари
сепак немаат пристап до услуги за
следење на нивната бременост како
и можност за упат за породување во
болница.

The third grading card from the community, for health protection during pregnancy among Roma
in this municipality done by H.E.R.A shows that the health rights of these women aren’t respected
Third year in a row, in the Shuto Orizari Municipality a monitoring – initiative is being implemented for the health
protection during pregnancy, through
which the community itself follows the
implementation of the rights guaranteed by laws and bylaws regarding the
reproductive health.

As part of this initiative, the Third Grading Card from the Community was created at the end of 2014, which aims to
determine the quality and the access to
health services during pregnancy and in
the period after giving birth, among the
Roma women that live in Shuto Orizari. The research is done by the Roma
women from Shuto Orizari, with the
technical assistance of the associations
H.E.R.A – Association for health education and research, RRC – Roma Re-

source Centre and Umbrella.

These are the key findings of the card,
which alarmingly show some quite negative trends and lacking in the services
for health protection during pregnancy
for the Roma women in Shuto Orizari:

Despite the fact that the Programme of
the Ministry of health for active protection of mothers and children for 2014
envisages that every Roma women –
new mother will have at least two visits from a patronage nurse, the research
showed that only 15% of the pregnant
Roma women in Shuto Orizari were visited by patronage nurse during their
pregnancy.
With the same preventive Programme
of the Ministry of health, 1.500 Roma

women were supposed to get free micro-biological tests two times during
the pregnancy, the research showed
that not a single women received this
service during the pregnancy.

Although the existing legislation predicts every pregnant woman to receive
fully free services at the personal gynecologists, the Roma women gave red
light regarding the charges during pregnancy. The field research showed that
41% of the Roma women from Shuto
Orizari paid between 150 and 500 denars, while 36% paid 500-800 denars
for every checkup at their personal gynecologists during pregnancy.
The preventive programme from the
Ministry also predicted that a new gynecological office will be established for
the women in Shuto Orizari since January 2014, but since July 2014
office was indeed open, without a personal gynecologist.
In this office, the Roma women can get a free counseling, ultrasound and vaginal exam, but
they can’t get microbiological
tests, nor PAP test, nor they can
get any prescription for medications or for further laboratory tests or hospital treatments.
That practically means that the
women from Shuto Orizari still
don’t have access to services
for pregnancy monitoring, as
well as the option to get a prescription for labor in hospital.

n e w s

“Red light” from the Roma
women from Shuto Orizari

а к т у е л н о

Кои здравствени
услуги ви се покриени
со здравственото
осигурување
Преземено од www.pravdiko.mk
Член 39 од Уставот на Република
Македонија гласи:
“На секој граѓанин му се гарантира
правото на здравствена заштита.
Граѓанинот има право и должност да го
чува и унапредува сопственото здравје и
здравјето на другите.”
Со задолжително здравствено
осигурување на осигурените лица им
се обезбедува право на покривање на
трошоците на основни здравствени
услуги во случаи на болест и повреда
надвор од работа како и повреда на
работа и професионално заболување.
Како основни здравствени услуги
според Законот за здраствено
осигурување се :

Од примарната здравствена заштита:
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1) здравствени услуги заради
утврдување, следење и проверување на
здравствената состојба;
2) преземање на стручно медицински
мерки и постапки за унапредување на
здравствената состојба, спречување,
сузбивање и рано откривање на
болестите и други нарушувања на
здравјето;

3) укажување на итна медицинска
помош, вклучувајќи и превоз со
санитетско возило кога е тоа неопходно;
4) лекување во ординација, односно во
домот на корисникот;
5) здравствена заштита во врска со
бременост и породување;
6) спроведување на превентивни,
терапевтски и рехабилитациони мерки;
7) превенција, лекување и санирање на
болестите на устата и забите и
8) лекови според листата на лекови
што со општ акт ја утврдува Фондот
на кој министерот за здравство дава
согласност;
Во специјалистичко-консултативната
здравствена заштита :

1) испитување и утврдување
на заболувањата, повредите и
здравствената состојба;
2) спроведување на специјализирани
дијагностички, терапевтски и
рехабилитациони постапки и
3) протези, ортопедски и други
помагала, помошни и санитетски справи
и материјали и забнотехнички средства
според индикации утврдени со општ
акт на Фондот на кој министерот за
здравство дава согласност;

Во болничката (краткотрајна и
долготрајна) здравствена заштита:
1) испитување и утврдување на
здравствената состојба, лекување,
рехабилитација, нега, сместување и
исхрана во болнички услови;
2) лекови според листата на лекови
што со општ акт ја утврдува Фондот
на кој министерот за здравство дава
согласност, како и помошни материјали
кои служат за примена на лековите и
санитетските и друг материјал потребен
за лекување и
3) сместување и исхрана на придружник
при неопходно придружување на дете
до тригодишна возраст, додека е на
болничко лекување, но најмногу до зо
дена и
Обдукција на умрени по барање на
здравствени установи.

Основните здравствени услуги од ставот
1 на овој член Фондот ги обезбедува
на осигурените лица во здравствените
установи утврдени со мрежата на
здравствени установи, во која се врши
здравствената дејност, согласно со
прописите од областа на здравствената
заштита, во висина на утврдени цени со
општ акт на Фондот, на кој министерот

од избраниот лекар и здравствени
услуги и права кои произлегуваат
од извршени здравствени услуги во
здравствени установи каде Фондот
не го обезбедил вршењето на такви
здравствени услуги, освен правата кои
произлегуваат од областа на работните
односи;
10) здравствени услуги користени
спротивно на утврдениот временски

како и за намерни труења, кои не се
предизвикани од душевни растројства;
17) лекување во странство ако
лекувањето е извршено без одобрение
од Фондот;
18) прегледи, испитувања и упатувања
до надлежниот орган за оценување на
работната способност, според прописите
за пензиското и инвалидското
осигурување и според прописите за

редослед во Листата на чекање утврдена
од страна на здравствената установа
и здравствени услуги извршени како
дополнителна дејност на здравствените
работници;
11) прекинување на бременост, ако не е
медицински индицирано;
12) лекување како последица на
непридржување на упатствата од
лекарот;
13) вештачко оплодување по трет
неуспешен обид за оплодување;
14) издавање на сите видови лекарски
уверенија;
15) набавка на нови протетски и
ортопедски справи и други помагала
пред утврдениот рок;
16) отрезнување и лекување од
акутна алкохолизирана состојба,

социјалната и детска заштита, кога тие
се вршат по барање на осигуреникот,
работодавецот или друг орган;
19) незадолжително вакцинирање;
20) лекување, односно рехабилитација
од болести на зависност над зо дена;
21) прегледи наумрени и обдукција
по барање на надлежни органи или
граѓани;
22) здравствени прегледи на
вработените кои се упатуваат на
работа во странство од страна на
работодавците, како и прегледите и
превентивните мерки на здравствена
заштита за патување во странство
23) лекување од последици на третман
од надрилекари или употреба на
надрилекарства

Со задолжителното
здравствено
осигурување не се
опфатени здравствените
услуги како што се:

1) естетски операции
кои не се медицински
индицирани;
2) користење на повисок
стандард на здравствени
услуги над утврдените
стандарди;
3) бањско климатско
лекување;
3-а) магнетна и ласерска
терапија при користење
на физикална терапија;
4) медицинска
рехабилитација
на дегенеративни
заболувања според општ
акт утврден од министерот за здравство,
освен за деца до 18 - годишна возраст;
5) лекови кои не се опфатени со листите
на лекови од член 9 на Законот за
здраствено осигурување;
6) протези, ортопедски и други
помагала, помошни и санитетски справи
и материјали и забнотехнички средства
кои не се опфатени со задолжителното
здравствено осигурување или се
изработени од надстандарден
материјал;
7) општа нега, сместување и исхрана во
геронтолошка установа;
9 извршени во примарна здравствена
заштита кај лекар кој не му е избран
лекар на осигуреното лице.
9) специјалистичко-консултативни и
болнички здравствени услуги без упат
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за здравство дава согласност.
Осигуреното лице може да оствари
право на протези, ортопедски и други
помагала, помошни и санитетски справи
и материјали и заботехнички средства
под услов здравственото осигурување
да траело непрекинато најмалку шест
месеци пред настапување на потребата,
освен во случаите на повреда на работа
и професионално заболување. Фондот
со општ акт поблиску ги
определува начинот на
остварувањето на правата
на здравствени услуги,
како и спроведување на
здравствената заштита,
на кој министерот за
здравство дава согласност.
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Which health services
are covered with
your health
insurance
The article is taken from www.pravdiko.mk
The Article 39 from the Constitution
of the Republic of Macedonia says:
„Every citizen has a guaranteed right
for a health protection. The citizen
has a right and a duty to keep and
to improve its own health and the
health of the others”.

With the mandatory health insurance, the insured persons have the
right of covering the costs of the fundamental health services in the case
of illness and injury outside their
working environment, as well as injuries at work and professional illness.
As fundamental health services provided by the Law for health insurance are:
From the primary health protection area:
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1)Health services in order to determine the health condition,
2)Undertaking medical actions in order to improve the health condition,

prevention and early discovery of illnesses and other health deteriorations,
3)Providing immediate medical help,
including a transport with a sanitation vehicle when it’s necessary,
4)Medical treatment in a medical office or in the home of the health insurance user,
5)Health protection during pregnancy and giving birth,
6)Conducting preventive, therapeutical and rehabilitation measures,
7)Prevention, treatment and rehabilitation of the illnesses of teeth and
mouth and
8)Medications provided on the list of
drugs that are approved by the general act from the Health Insurance
Fund with the prior authorization by
the minister for health.
From the specialist and consultative health area are:

1)Testing and determining illnesses,

injuries and the health condition,
2)Conducting specialist diagnostic,
therapeutic and rehabilitation acts
and
3)Prostheses, orthopedic devices,
sanitation devices and materials as
well as dental tools based on the indications given in the general act of the
Fund with prior authorization by the
minister for health.
From the hospital (long-term and
short-term) health area are:

1)Testing and determining the health
condition, treatment, rehabilitation,
care, accommodation and food in
hospital conditions,
2) Medications provided on the list of
drugs that are approved by the general act from the Health Insurance
Fund with the prior authorization by
the minister for health and
3)Accommodation and food for a
companion that is necessary for a
child up to three years of age while it
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is on a hospital treatment, but no longer than a period of 30 days.
An autopsy on a request by health
institutions

The Fund, according to the fundamental health services according to
the paragraph 1 of this Article secures all these rights in the network
of the health institutions that are
working according to the acts from
the health protection area, in amount
of money which are regulated with
the general act given by the Health Insurance Fund, with a prior authorization by the minister of health.

The insurance beneficiary can acquire
the right of prostheses, orthopedic

and other devices, sanitation and materials as well as dentistry tools under one condition – that the health insurance is active at least six months
in a row before the necessary need,
except in the case of injury at work or
a professional illness. With the general act, the Fund is regulating the
health rights in details, as well as the
implementation of the health protection which afterwards is authorized
by the minister for health.
With the mandatory health insurance, there are the health services
that are not covered:
1)Aesthetic operations that are not
medically induced,
2)Using health services that are more
expensive than the already estab-

lished standards by the Fund
3)Spa treatments,
3-a)Magnetic and laser therapy during physical therapy
4)Medical rehabilitation of degenerative illnesses according to the general act authorized by the minister of
health, with an exception for children
up to 18 years of age,
5)Medications that are not on the list
of drugs provided with the health insurance or are produced from the uperstandard materials,
For more information about this,
you can read on: http://www.pravdiko.mk/koi-zdrastveni-uslugi-vi-sepokrieni-so-zdrastvenoto-osiguruvan-e/
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Совети за здрава
бременост
Тим доктори од Клиниката за гинекологија и акушерство Специјалната
болница за гинекологија и акушерство „Мајка Тереза“ – Чаир и Заводот
за мајки и деца даваат совети на Фејсбук страницата, креирана од
Министерството за здравство, „Здрава бременост”
Совети за здрава бременост и други новини, вести и
информации кои што се важни и потребни за бремените
жени во Македонија нуди Фејсбук страницата насловена како
„Здрава бременост”, а креирана од страна на Министерството
за здравство.
Страницата нуди совети за здрава исхрана,
вежбање, дишење за време на бременост,
како и за време на породување, кои
лабораториски испитувања за време на
бременоста треба да се прават, информации
за доењето, препораки за новите родители
како да се справат со новите ситуации
со нивните новороденчиња, се дел од
темите за разговор и дебата кои што се
поставуваат на оваа Фејсбук страница.

Но, најважно е што на оваа страница
е овозможена директна и непосредна
комуникација преку поставување
прашања во врска со бременоста
или постпородилниот период, на кои со стручни совети
и препораки одговара тим на лекари од Клиниката за
гинекологија и акушерство, Специјалната болница за
гинекологија и акушерство „Мајка Тереза“ – Чаир и Заводот за
мајки и деца.
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На пример, еден од советите се однесува на важноста на
фолната киселина за време на бременост. Еве што се посочува
во „Здрава бременост”:
„- Зошто е потребна фолната киселина во текот на бременоста
и колку време треба да се внесува?
Одговор: Научно е докажано дека фолната киселина има
протективно дејство врз плодот. Количината фолна киселина

која се внесува преку храна, се смета дека не е доволна за да се
постигнат овие ефекти, па затоа се препорачува дополнителен
внес. Кај неризични бремености се користи до 12 гестациска
недела”.

Или оваа информација:
„Секој матичен гинеколог е должен при секоја констатирана
бременост на пациентката да и пополни и издаде МАЈЧИНА
КНИШКА и Брошура за здрава бременост.
Бременоста ја следи матичен гинеколог преку пополнување
на Мајчината книшка, со внесување на наодите од сите
прегледи кои гинекологот ги врши за време на бременоста,
а кои се дефинирани согласно Упатството за антенатална
грижа”.

Што сè точно нуди оваа Фејсбук страница, може да видите на
следниот линк: https://www.facebook.com/zdrava.bremenost

pregnancy advises

A team of doctors from the gynecology and obstetrics clinic from the Special
hospital for Gynecology and obstetrics Mother Theresa and the Department
for mothers and children will be available for counseling through the Facebook
page – Healthy Pregnancy, created by the Ministry of health
Advises for healthy pregnancy news, as
well as news and information of importance for the pregnant women can be found
on the Facebook page Healthy pregnancy,
created by the Ministry of health.
The page offers advises on healthy food, exercises, breading during pregnancy and
during labor, laboratory examinations during
pregnancy, information
for breastfeeding and
how the new parents
should deal with new
situations regarding
their newborns, are just
some of themes which
will be covered on this
Facebook page.
But, the most important
thing with this page is
the opportunity for direct and indirect communication through
asking questions regarding pregnancy and
the post-natal period,
which will be answered
by the team of doctors
from the Special hospital for Gynecology and
obstetrics Mother The-

resa and the Department for mothers and
children will be available for counseling
through the Facebook page – Healthy Pregnancy.
For an example, one of the advices that often are connected with pregnancy is the
importance of the folic acid during preg-

nancy. Here is what “Healthy Pregnancy”
advises on that:
-Why the folic acid is importance during
pregnancy and how long should it be consumed?

Answer: It is scientifically proven that the
folic acid has protective effect over the fetus. The amount of folic acid that
we intake through foods is considered to be insufficient for these effects to be achieved, so additional supplements are recommended. With non-risk pregnancies, it
is usually taken up to the 12 gestation week.

Or this information:
Every personal gynecologist is obligated to fulfill Mothers Card and
to give it to the upcoming mother,
along with a Brochure for healthy
pregnancy. The pregnancy is followed by the personal gynecologist
and all changes are entered into
the Mothers Card, including all examinations defined by the Manuel
for antenatal care.
You can check what more is available on this Facebook page here:
https://www.facebook.com/zdrava.bremenost
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HEALTHY

поглед надвор
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Ќе се истражува достапноста
до здравствени услуги
и работници
Владата ја донесе Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата
во Република Македонија за 2015 година на 21 декември минатата година
Теренски посети, патронажни служби,
ромски здравствени медијатори,
истражувања за тоа колку се достапни
услугите за репродуктивно здравје,
посебно за граѓаните од ранливите
групи, колку се достапни здравствените
работници, како и инфорамтивни и
едукативни кампањи за граѓаните, со
акцент на руралните средини и ромските
заедници. Ова ќе бидат главно мерките
што се предвидени во Програмата за
активна здравствена заштита на мајките
и децата во Република Македонија за
2015 година. Владата ја донесе оваа
програма на седница одржана на 21
декември 2014 година, а стапи на сила,
веќе следниот ден, по објавување во
Службен весник. Во Програмата меѓу
другото за годинава се планира и:
„Изготвување информација за
здравствената состојба и заштита на
мајките и децата со предлог мерки за
унапредување на состојбата, со акцент
на социјално-екомонските варијабли.
Функционирање на Државен центар
за репродуктивно здравје, изработка
на софтвер за внес на податоци и
подготовка на перинатален извештај.
Евиденција на податоци за секоја
смртност на доенче и родилка од
страна на здравствените установи
и достава до Државниот центар за
репродуктивно здравје. Активности за
промоција – информативно-едукативни
материјали, брошура и совети за
новите родители, печатење мајчина
книшка и брошура за здрава бременост,

едукација на населението и промотивни
кампањи – едукација на семејства во
рурални средини и ромски заедници
за унапредување на здравјето кај
децата, вакцини, безбедно мајчинство
и адолесцентско здравје од страна на
ромските здравствени медијатори и
патронажна служба”.

репродуктивен период, во Програмата
пишува дека ќе треба да се зајакнат
капацитетите на општата болница
во Струмица, на одделението за
гинекологија и акушерство во Чаир
– Скопје, од каде еднаш неделно ќе
треба да опслужуваат на подрачјето на
општина Шуто Оризари. Во текот на 2015
година, планирано е да организираат
и неколку регионални работилници за
здравствените работници.
Програмата предвидува и активности
за рано откривање на заболувања кај
новороденчиња, доенчиња и мали деца.

Во делот за јакнење на капацитетите
на здравствените работници кои
обезбедуваат здравствени услуги
и заштита на деца и жени во

„Спроведување тироиден скрининг кај
сите новородени деца во Република
Македонија, детектирање на метаболни
болести кај 2000 деца кои амбулантски
и болнички се третираат на Клиниката
за детски болести, неонатален
скрининг за слух на новороденчиња.
Превентивни систематски прегледи на
доенчиња (3 прегледи по доенче во трет,
шести и деветти месец), превентивни
систематски прегледи кај деца на две и
четири години, патронажни посети кај
доенчиња – во просек по 5 од доенче
и дополнителни две патронажни
посети на семејства со висок социјален
и здравствен ризик и на семејства во
ромски заедници”
Според пресметките посочени во
Програмата, активностите ќе чинат
вкупно 9, 5 милиони денари. Тие ќе
се обезбедат од буџетот на Република
Македонија.

„Preparing information on the health condition and protection of mothers and children
with an adequate proposal-solutions for
their improvement, focusing on the socioeconomic variables. Functioning of a State
Centre for Reproductive Health, preparing software for data storing and processing and preparation of perinatal report. Re-

porting of data for the death of every newborn and mother by the health institution
and submitting them to the State Centre for
Reproductive Health. Activities for promotion – informative-educative materials, brochure and counseling for the new parents,

In the segment for capacity building of the
health workers that provide services for
children and women in the reproductive
period, the Programme predicts improvements in the General Hospital in Strumica,
the Gynecology and obstetrics office in Cair,
Skopje, where once a week they
will also have to cover the Shuto Orizari municipality’s territory. During 2015, it is planned
several regional workshops for
the health workers to be organized.
The programme also predicts
activities for early detection
of sicknesses among newborn
and toddlers.

printing of Mothers Card and brochure for
healthy pregnancy, education of the population and promotional campaigns – education of families in rural areas and Roma
communities for the improvement of the
health among children, vaccines, safe motherhood and adolescent health by the Roma
health mediators and patronage services”.

„Introducing thyroid screening for every newborn baby in
Macedonia, detecting methabolic deseases at 2000 children which are treated at the
Clinic for child desease, neonatal screening of the hearing at
newborns. Preventive checkups
of newborns (three checkups at
the third, the sixth and the ninth
month), preventive checkups for children
at the age between two and four, patronage
services for newborns – five in average and
two additional for families with high socioeconomic risk and Roma families”.
According to the calculations in the Programme, these activity will cost 9,5 million
denars. They will be provided by the State
Budget.

o u t s i d e

Field visits, patronage services, Roma
health mediators, research on the availability of the reproductive health services particularly for citizens of vulnerable groups,
how available are the health workers, as
well as informative and educative campaigns for the citizens,
focusing on the rural
areas and the Roma
communities.
These are the main
measures predicted in the Programme
for active health protection of mothers
and children in Macedonia for 2015. The
Government adopted this Programme
on the meeting held
on 21 December
2014 and it was put
in use already the
next day, with the announcement posted
in the Official Gazette.
Among other things,
the Programme predicts:

v i e w

The Government adopted the Programme for active health protection of mothers and
children in Republic of Macedonia for 2015, on 21 December last year

a

Researching the availability
of health services and health
workers
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Нема веќе пораѓање со царски
рез по желба на родилката
ПРЕЗЕМЕНО ОД ZDRAVSTVO24.MK

Нема веќе желби
за раѓање. Со
новото упатство
гинеколозите
можат да прават
царски рез само ако
има медицински
индикации, дознава
zdravstvo24.mk.

Не смеат да ги
слушаат жените
кои често бараат да
бидат породени на
верски празник или
на датумот кога се
венчани. Согласно
медицината
базирана на
докази – само по
себе барањето
на мајката не
е индикација
за царски рез.
Ова доаѓа по
алармантните
податоци на
ФЗОМ за 2013
година. Дури 50
% односно секоја
втора охриѓанка
и стружанка биле
породени по пат
на хируршка
интервенција.
Доста висок е и процентот на ниво
на држава. Директорот на чаирската
гинекологија вели дека овие бројки
можат да се намалат.

дали може така,
вели др. Мендух
Јегени директор
на Гинекологија
Чаир

Од 20.463 раѓања
лани, 6350 биле
со царски рез.
Постари родилки,
близначка
бременост, ХИВ
позитивни се со
индиција за вакво
породување. Но
предностите од
вагиналното,
според
гинеколозите се
неспорни.

-Не одат под нож,
тоа е доволно. Ние
секако и за едното
и за другото
породување
пишуваме зошто и
како, вели Јегени.

-Може да се намали тоа. Знаете, има и
такви уште не влегле во ординација
а велат сакам со царски. Друга уште
не останала бремена а кажува како
сака да се породи. Секако, тоа не е во
ред…Има барања ама ние одлучуваме

И додека во
македонија
има драстично
зголемување на
породувањата
со царски рез, во
земјите од регионот има намалување.
Ако во македонија е 29%, во
Словенија и Хрватска е за десет
проценти помал.

TAKEN FROM ZDRAVSTVO24.MK

There will be no wishes for giving birth.
According to the new guideline, the gynecologists are allowed to perform a Csection only if there are medical indications for that, discovers zdravstvo24.mk

The gynecologists are not allowed to follow the wishes of the pregnant women that are requesting to give birth on
some religious holiday of on the date
when they got married. The medicine
based on proof – mother’s request for
C-section is not an indication by itself.
This new guideline is establishing after
alarming data from 2013 by the Health
Insurance Fund of Republic of Macedonia. Even 50 percent, or every second woman from Ohrid and Struga gave
birth with surgical intervention. The
percentage is high on a territory of the
entire country too. Director of the gynecological hospital in Chair says that this
numbers can be decreased.
-It can be decreased. There are women who have not seen hospital in their
whole life, but they are asking for a Csection. Some women are not pregnant, but they are already planning how
they will give birth. That is not right,
of course…There are many requests,
but we not who can decide, says doctor
Menduh Jegeni, head of the Gynecological hospital in Chair.
Out of 20,463 births last year, 6,350
were with a C-section. Older pregnant
women, women with twins, HIV positive
pregnancies are with indications for this
kind of birth. The vaginal birth has advantages according to the doctors.

-The women are not facing with the
knife and that is argument itself. But, we
are giving explanations for both ways of
giving birth anyway, says Jegeni.

While the number of C-section births is
increasing in Macedonia, that is not a
case in the countries in the region. If this
number in Macedonia is 29 percent, in
Slovenia and in Croatia for instance, the
number is nine percent lower.
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There will be no Caesarean
section on mother’s request
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Бесплатни таблети фолна киселина
и јод за секоја бремена жена

Преземено од МИА

Бесплатни таблети фолна киселна и
јод за секоја бремена жена за периодот
од утврдување на бременоста до
завршување на 13. гестациска недела,
почнувајќи од првата половина на
март ќе обезбедува секоја година
Министерството за здравство. Станува
збор за многу значајна превентивна
мерка за унапредување на здравјето и
здравствената заштита на бремените
жени.
За таа намена, Министерството
одвои 12 милиони денари од
сопствени средства во рамки на
превентивните програми со кои ќе
се обезбедат потребните таблети
за околу 23 илјади бремени жени
годишно. Со средства од Програма
на Министерството секој здравствен
дом ќе треба да спроведе постапка за
набавка на таблети фолна киселина
и јод.
Ова денеска на прес-конференција
го истакна министерот за здравство
Никола Тодоров, кој рече дека за
примената на оваа мерка, во фаза
на изработка е електронска мајчина
книшка, која до месец март ќе биде
ставена во функција и ќе содржи база
на податоци за секоја бремена жена во
државата.
Посочи дека врз основа на
електронската мајчина книшка,
патронажната служба во секој
здравствен дом ќе има податоци за
секоја бремена жена, ќе спроведува
патронажни посети на бремените жени
и при овие посети ќе им ги додели
таблетите со фолна киселина и јод.
Воедно патронажната служба ќе им дава
совети на бремените жени за здрава
бременост, здрава исхрана и здрави
животни навики односно ќе им подели
и брошури „Здрава бременост“, кои се во
прилог на мајчината книшка.
- На овој начин сакаме да овозможиме
достапност на овие значајни суплементи
до секоја бремена жена, особено
до жените од социјално ранливите
категории, за кои обезбедувањето вакви

таблети претставувало дополнително
финансиско оптоварување. Отсега,
таблетите фолна киселина и јодните
таблети ќе ги добиваат бесплатно, а
воедно значително ќе го заштитат
своето здравје и здравјето на бебето,
рече Тодоров.
Според анализите на професионалните
здруженија од оваа област, со редовното
конзумирање на таблети фолна
киселина и јодни таблети, посочи
министерот, се намалува процентот

на предвремени породувања, анемии,
дефекти на невралната туба, докажано
е помал и процентот на деца родени
со ниска родилна тежина. Особено е
забележителна појавата на анемија кај
бремените жени и децата, на што укажаа
и здруженијата на хематолози и на
гинеколози и педијатри.
- Истражувањата за јодниот дефицит
кај бремените жени и доилките
во Македонија, покажаа дека над
40 отсто од испитаните бремени
жени имале недоволен внес на јод.
Недостатокот на јод во организмот
за време на бременоста може да
предизвика сериозни пореметувања
во развојот на мозокот на фетусот со
ментална ретардација и намалување
на коефициентот на интелигенција кај
новороденчето, додека недоволниот
внес на фолна киселина може да
предизвика дефекти во развојот на
невралната туба, појасни Тодоров.
Укажа дека со превентивното земање

фолна киселина пред или во почетокот
на бременоста, можно е да се избегнат
до 70 отсто од дефектите на невралната
туба кај бебињата. – Фолатите имаат
огромна улога за правилен развој
на бебето, бидејќи учествуваат во
формирањето на невралната туба, од
која се развиваат мозокот, рбетниот
мозок и рбетниот столб на бебето.
Развојот на невралната туба се одвива
во самиот почеток на бременоста и
завршува околу 28 ден по зачнувањето,
и токму затоа во овој период особено
значајно е конзумирањето фолна
киселина, рече Тодоров.
Согласно протоколите за антенатална
заштита, препорачаната количина на
фолна киселина кај бремените жени
изнесува 400 микрограми дневно (0,4
милиграми) во првите 13 недели од
бременоста, додека препорачаното ниво
на јод за бремените жени изнесува 100
микрограми дневно во форма на јодни
таблети.
Министерот посочи дека согласно
препораките на СЗО и светските
протоколи, конзумирањето таблети
фолна киселина и јодни таблети (во
држави кои се јодно дефицитарни
подрачја) за време на бременоста
значително придонесува за заштита на
здравјето на мајката и правилен развој
на бебето.
- Во некои држави како Канада,
САД, Велика Британија, воведени
се задолжителни програми за
суплементација на фолна киселина
за време на бременоста, а во дел од
државите од САД суплементацијата
е и бесплатна. Во Канада и дел од
САД се препорачува и конзумирање
мултивитамини кои содржат фолна
киселина, нагласи Тодоров.
Додаде дека Министерството за
здравство продолжува со интегрираниот
пристап во унапредување на здравјето
на мајките, преку примена на мерките на
планирање на семејството, пренаталната
заштита, како и здравствена заштита во
текот на породувањето и леунството.

Free folic acids and iodine for every
pregnant woman in the period from the
early pregnancy till the end of the 13th
gestation week, will be secured by the
Ministry of health, starting from the
first half of March. It is really important preventive measure for improved
health monitoring and health protection of pregnant women.
For this purpose, the Ministry secured
12 million denars from its own budget within the preventive programmes,
which are enough to cover these supplements for around 23 thousand pregnant women annually.

With the funds from the Programme
of the Ministry, each health home will
have to conduct its own procedure for
supplies of folic acid pills and iodine.
This was pointed out by the Ministry of
health, Nikola Todorov at a press conference today adding that the introduction of this measure is connected with
the creation of electronic mother card,
which by March will be put in use and
will contain a database of every pregnant woman in the country.
He also pointed out that based on this
electronic mother’s card, a patronage services in every health home will

Taken from MIA

get the data for every pregnant woman, which will help for patronage visits
to be arranged for these women, during which the supplements will be provided.

At the same time, the patronage service will advise the pregnant women on
healthy pregnancy, good nutrition and
healthy habits, advises also available
in the “Healthy Pregnancy” brochure,
which will also be provided.
- With this we want to enable access for
these important supplements for every pregnant woman, particularly for
the women coming from socially vulnerable groups, for which the securing of these tablets would have been
additional financial burden. From now
on, they will get these supplements for
free and their health and the health of
their baby will be much more protected, Todorov said.

According to analyses from professional associations in this field, the regular
intake of folic acid pills and iodine tablets, the Minister said, lowers the percentage of premature deliveries and
defects, as well as of babies with low
birth weight. This is particularly important for prevention of anemia among
pregnant women and babies, as it was
pointed out by the associations of haematologists, of gynaecologists and of
paediatricians.
For more information about this, you
can read on: http://www.ednomagazine.com/zdravstveni-prava/besplatnitableti-folna-kiselina-i-jod-za-sekojabremena-zena
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Free folic acid and iodine for
every pregnant woman

frozen shot

смрзнат кадар/frozen shot
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