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Помалку е повеќе
Од премногу реформи во секоја област, па, така и во здравството, ги
заборавивме наједоставните, а најважни работи во секојдневниот живот
на еден обичен граѓанин
Точно, потребни се повеќе гинеколози по
глава на жител, потребни се систематски
промени во здравството, потребни се
нови апарати, но, и обучен кадар којшто
ќе може да ги ракува, потребна ни е
студиска размена заради дообразување
и специјализација… Но, од премногу
реформи во секоја област, па, така
и во здравството, ги заборавивме
наједоставните, а најважни работи во
секојдневниот живот на еден обичен
граѓанин. А, обичните граѓани во
Република Македонија го сочинуваат
мнозинството. А, многу од нив живеат
од социјална помош, некои дури и
немаат ни минимални, па, дури ни
никакви приходи!
А, сите тие имаат право на глас,
мора да плаќаат за лични
документи, за здравствено и
пензинско осигурување (доколку
исполнуваат услови), данок
на имот (доколку го имаат), данок на
додадена вредност, радиодифузна
такса, одредена цена на чинење за
бесплатни електронски здравствени
книшки (иронија)… Од набројувањево не
е многу тешко да се воочи дека досега
зборувавме за обврските на обичниот
граѓанин во Република Македонија. А,
кои се обврските и одговорностите на
државата кон истиот тој обичен граѓанин?
Сѐ е толку едноставно и вградено во
Уставот, во законите, во програмите,
акциските планови од областа на
здравството… Да не усложнуваме
повторно. Сѐ е така едноставно и

загарантирано во Уставот и во законите!
Така, добро е често да се потсетиме
дека државата не треба да треба, сака
или да може. Државата МОРА зашто
здравствената заштита е
човеково право.
Така пишува и во
Членот 39 од Уставот
на Република
Македонија:
„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.”
Добро е почесто да се
потсетуваме на едноставните
работи кои се вградени во темелите на
нашето општество и конечно да почнеме
да мислиме како да ги решиме основните
потреби на обичниот граѓанин. Откако
ќе го направиме тоа, може да почнеме
да ја градиме структурата. Вака, освен
хаотичност во реформите во кои не се
знае кои се приоритет, а кои не, може
само да ја поткопаме едноставноста на
основната здравствена заштита која му
е потребна на секој човек во земјава. А,
многу лесно се доведуваат на граница
на живот и смрт тие што живеат со
помалку од 100 денари дневно. Ако
сме се декларирале како социјална
држава, време е да почнеме и така да се
однесуваме!
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Минимум четири
антенатални прегледи
за сите социјално –
загрозени бремени жени
„Здравствената заштита обезбедена од државата за сите социјалнозагрозени идни мајки ќе придонесе за едно поздраво потомство во
Република Македонија и за зачувување на здравјето и благосостојбата
на жената. Трошоците за таа намена се мали во споредба со добивките
од здраво дете, иден здрав човек корисен за општеството“, рече
доктор Глигор Тофоски од Универзитетската клиника за гинекологија и
акушерство во Скопје.
Оптимално е да се обезбедат четири
рутински основни антенатални прегледи
за сите мајки кои спаѓаат во социјално –
економски загрозената група граѓани во
Македонија, сѐ со цел да имаат побезбедна
бременост и да родат здрави бебиња.
Ова беше кажано на тркалезната маса
„Антенаталната заштита во Република
Македонија
– можности и
предизвици” од
доктор Глигор
Тофоски од
Универзитетската
клиника за
гинекологија
и акушерство
во Скопје,
која се одржа
во Скопје на
први октомври
годинава.
Настанот беше дел од проектот „Преку
засилен глас до подобри здравствени
услуги” чија цел е сите жени во земјата што
се приматели на социјална помош да бидат
ослободени од партиципативните трошоци
за антенатални прегледи.
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Според антенаталните упатства донесени од
Министерството за здравство на Република
Македонија во 2010 година, бремените
жени треба да имаат 10 антенатални
прегледи. Наспроти тоа, податоците
зборуваат дека просечно тие имаат по 5
прегледи, меѓутоа еден дел од популацијата
има само еден до два прегледи во текот
на бременоста, а
дел воопшто не
одат на гинеколог.
„Дали се потребни
10 прегледи?
Тоа во различни
земји различно е
регулирано. За дел
од популацијата
во Македонија
овие прегледи
се финансиско
оптоварување, а
дел од пациентките
не се доволно здравствено едуцирани и не
ја разбираат вредноста на прегледите во
бременоста”, рече Тофоски.
Според последните медицински сознанија,
најголем дел од неповолните исходи за
мајката и плодот може да се спречат со

минимумот од четири прегледи во текот на
бременоста. Тие не ја чинат државата многу,
а ќе помогнат многу.
Најмалку задолжително!
Првиот задолжителен преглед потребно
е да се направи две до три недели од
изостаната менструација (6 – 7 недела од
бременост) за да се утврди и локализира
бременоста со ехосонографски преглед,
да се определи гестациската старост
и веројатниот термин на породување.
Се препорачува да се внесува фолна
киселина во првите три месеци од
бременоста.
Вториот преглед треба да се направи
од 11 до 14 недела од бременоста за
скрининг на хромозомски аномалии (ехо и
PRISCA 1 тест). Од тој период, па до крај на
бременоста, важно е матичниот гинеколог
да обрне внимание и на крвниот притисок
на пациентката, преглед на крв и на урина,
да се утврди крвната група и RH факторот на
бремената жена.
Д-р Тофоски посочува и дека гинеколозите
треба да ги советуваат мајките за можните
симптоми во текот на бременоста кои
можат да бидат знак за
загрозувачки состојби
во бременоста, како
вагинални инфекции,
болки во стомакот
(контракции на матката),
главоболки, повраќања,
кои се можни предзнаци
за предвремено
породување,
прееклампсија и други
ризични состојби во
бременоста.
„Исто така, маана која
што ја има и кај лекарите и кај пациентите
е што лекарите немаат доволно време,
а пациентите забораваат да прашаат. А,
тие прашања се клучни и може да бидат
загрижувачки за пациентката”, појаснува д-р
Тофоски.
Со тоа се дојде до третиот задолжителен
преглед, а тој треба да се направи од 21 до
24 недела од бременоста, каде се прави

ехо преглед за конгениталните аномалии
кај плодот, како и вагинален гинеколошки
преглед, тест за откривање дијабетес, како
и рутинските прегледи за телесна тежина,

крвен притисок, преглед на крв и на урина.
И четвртиот преглед, според Тофоски, кој
треба да се направи од 28 до 32 недела
од бременоста опфаќа ехо за да се испита
правилниот раст на плодот, како и состојбата
на грлото на матката, телесна тежина, крвен
притисок, преглед на крв и на урина, шеќер
во крвта. Но, според него, исто толку важен
е и разговорот
со пациентката
за движењето
на плодот,
евентуални
контракции,
отоци, чешање…
„Со овие
прегледи се
намалува ризикот
од мајчина
смртност, како
и од доенечка
смртност. Се
намалува ризикот за сериозни последици
кај мајката, а уште повеќе ризикот по плодот
(бебето) кое ако се роди пред време, со
конатална инфекција, или со мала родилна
тежина може да биде катастрофален
или со долготрајни последици”, рече д-р
Тофоски за придобивките од редовните и
задолжителни антенатални прегледи кај
социјално загрозените бремени жени.

5

Министерството
за здравство
и НРЦ во иста линија
Со носењето на Акцискиот план за намалување на матернална,
перинатална и доенечка смртност за 2013 – 2014 година, Министерството
за здравство е во линија на целите на проектот на НРЦ – „Преку засилен
глас до подобри здравствени услуги”.
Целите на проектот „Преку засилен глас
до подобри здравствени услуги” се најдоа
во линија со намерите на Министерството
за здравство на Република Македонија.
Здружението Национален ромски центар
(НРЦ) од Куманово како организација
која го спроведува овој редок проект
за застапување за здравствени права
во Република
Македонија
и Себихана
Скендеровска,
како координатор
на проектот
испратија
писмо до
Министерството
за здравство,
со намера со
заеднички сили
да се обезбедат
пари од државата
со што сите социјално – загрозени жени
во репродуктивен период, на возраст
од 15 до 49 години да се ослобат
од партиципативните трошоци за
антенаталните прегледи.
Министерството за здравство возврати
со одговор, кој е во линија на целите на
проектот на НРЦ, со носењето на Акцискиот
план за намалување на матернална,
перинатална и доенечка смртност за 2013 –
2014 година.
„Министерството за здравство во насока на

6

континуирано подобрување на пристапот
кон здравствената заштита на сите жени во
Република Македонија, како и намалување
на доенечката и матерналната смртност
донесе и усвои на седница на Владата на
Република Македонија, Акционен план за
намалување на матернална, перинатална и
доенечка смртност за 2013 – 2014 година, во
кој е предвидено
ревидирање на
националните
клинички упатства
за антенатална
грижа и
разгледување на
можностите за
ослободување од
партиципација
за здравствени
услуги во текот
на бременоста
согласно
протоколот за антенатална грижа за
социјално загрозени групи жени –
невработени, приматели на социјална
помош и вработени со плата пониска од
просечната плата”
Писмото на Министерството за здравство до
НРЦ и до тимот на проектот во целост може
да го прочитате тука:
http://static.nationalromacentrum.org/
zdravstvo/edno-rubrika-dokumenti/0804-2151-pismo-MZ.pdf

Ромки во 11 ЕУ земји
во лоша здравствена
состојба
Истражувањето на Агенцијата
за основни човекови права на
Европската Унија покажало дека
жените Ромки на 50-годишна
возраст, кажале дека нивната
здравствена состојба е лоша или
многу лоша. Таквиот процент,
според истражувањето, е двојно
поголем отколку кај жените
не – Ромки (55% и 29%). Но,
од друга страна пак, повеќето
Роми не пријавиле проблеми во
достапноста на здравствената
заштита и грижа во ситуации кога
таа им била потребна.
Жените Ромки на возраст од 50 години
во 11 земји членки на ЕУ се соочуваат
со лоша или со многу лоша здравствена
состојба. Таквата состојба е изведена
во споредбата со жените не – Ромки на
истата возраст во истите земји. Сето тоа го
покажало истражувањето на Агенцијата
за основни човекови права на Европската
Унија, која во блиска соработка со
Европската Комисија, земјите – членки во
кои се вршело истражувањето, УНДП и со
Светската банка решиле дека итно треба да
поработат на создавањето индикатори и да
собираат податоци за стратегиите за ромска
интеграција, посебно на локално ниво.
Истражувањето беше спроведено во
соработка со Европската Комисија, УНДП
и Светска банка. Тоа се спроведуваше во
Бугарија, Чешка, Франција, Грција, Италија,
Унгарија, Полска, Романија, Словачка и во
Шпанија. Во него биле вклучени вкупно

10,811 Роми и 5,508 не – Роми, жители на
тие земји кои биле интервјуирани лице
в лице, со што се овозможило собирање
информации на приближно 61,000 членови
на домаќинства.
Истражувањето спроведено во 2011 година,
а објавено пред два – три месеци, покажува
дека 24% од жените Ромки на возраст
помеѓу 20 и 64 години се изјасниле дека
имаат платено вработување во споредба
со 40% на мажи Роми. Во областа на
здравството, жените Ромки на 50-годишна
возраст кажале дека нивната здравствена
состојба е лоша или многу лоша. Таквиот
процент, според истражувањето е двојно
поголем отколку кај жените не – Ромки
(55% и 29%). Но, од друга страна пак,
повеќето Роми не пријавиле проблеми
во достапноста на здравствената заштита
и грижа во ситуации кога таа им била
потребна. Само 5% од жените Ромки и 4%
од мажите Роми кажале дека иако итно
им била потребна медицинска грижа, не
можеле да видат доктор или да дојдат до
доктор во последните 12 месеци.
Повеќе информации од анализата на
Агенцијата за основни човекови права која
се темели на резултати добиени по полова
структура, може да најдете на следниот
линк:
http://fra.europa.eu/sites/default/files/eprequest-roma-women.pdf
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Политичарите од убави
зборови да преминат
во цврсти акции
Граѓанското општество ги притиска тие што одлучуваат да преземат
конкретни акции за да ги надминат здравствените нееднаквости.
Граѓанските организации сметаат дека ЕУ лидерите не сакаат да слушаат,
но оти сега е времето да се делува за да се намалат нееднаквостите во
здравствената заштита помеѓу најбогатите и најсиромашните.
Разликите во животниот век кај мажите
и кај жените се намалија во последната
декада, најмногу заради намалувањето на
доенечката смртност. Но, сѐ уште постојат
значајни разлики помеѓу тоа колку долго
луѓето живеат и колку од нив годините
ги минуваат во здрав живот. Всушност,
податоците покажале дека има двојно
повеќе изгубени години во болести и во
прерана смрт во сиромашните и во средно
богатите земји отколку во богатите земји.
„Зошто некој мора да страда само затоа што
тој или таа е роден/а и живее во погрешната
страна на Европа?“ праша Џоан Винсент,
генерален секретар на Европската алијанса
за детска безбедност.
„Нееднаквостите во условите за живот
може да се видат насекаде, дури и во
побогатите општества. Земете ја за пример
Белгија, каде Medicins du Monde известува
дека денес, во 21 век, само 6% од децата
Роми што живеат во Брисел, главниот град
на Европа се вакцинирани. Повредите
и несреќите создаваат уште поголема
нееднаквост за детската здравствена
заштита. И таа уште ќе се зголемува и
ситуацијата ќе станува полоша”, додаде
Винсент.
Овој повик на јавната здравствена заедница,
граѓанскиот сектор и обичните луѓе е во
остра спротивност во нивната итност на
недостаток на доволно внимание за овие
прашања во земјите – членки на Европската
Унија. Со ова се покренаа сериозни
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дискусии за способноста на политичките
лидери во ЕУ да слушаат и да се справат
со тие прашања. И уште поважниот факт
– кај луѓето што живеат во Европа постои
последователна ерозија на довербата
во Европа, во нејзините институции и
лидерство.
„Ако сакаме да сме сериозни и да ја
прекинеме оваа стагнација на затворање
на неоправдани и превентивни јазови во
здравствениот статус помеѓу најбогатите
и нашите најсиромашни членови на
општеството, сега е момент да се удри!
Актуелната економска ситуација треба да
биде можност за промена и цврста визија,
не можност за неактивност и уште од истата
игра”, рече Моника Косинска, генерален
секретар на Европската Алијанса за Јавно
Здравје (European Public Health Alliance –
EPHA).
„Знаеме што е причината за здравствените
нееднаквости и мора да бараме од
лидерството и посветеност од нашите
политичари кои се во позиција да
одлучуваат да преминат од убави зборови
во цврсти акции, во добро владеење и
инклузивен економски развој. Го знаеме
проблемот, ги знаеме причините, но и
решенијата – вистинското прашање е
политичарите да го сторат тоа што треба!”
заклучи Косинска.
Повеќе за ова може најдете тука: http://
www.epha.org/a/5817

Дипломата креира лидери
– Учи медицина
Информацијата е преземена од www.doktori.mk
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Девојчињата помалку
внимаваат на себе
Ова е заклучокот од многу истражувања спроведени
во земји во развој, а кажани на Меѓународниот ден
на женското дете минатата недела, на 11 октомври.
„Нема ништо поважно од тоа да се биде
информиран. Тоа ни дава слобода на избор.
Сексуалното образование е неопходно за
да се биде подготвен за независен живот на
еден возрасен човек. Имав можност да учам
за тоа од мојата мајка, како и од можноста да
бидам волонтер во Младинскиот пријателски
здравствен центар Неовита. Навистина имам
среќа. Среќна сум што имав таква шансаˮ.
Ова е порака на 16-годишната Олга Бостан,
волонтерка од Молдавија, по повод 11
октомври, меѓународниот ден на женското
дете. Пораката е пренесена на официјалната
страница на Светската здравствена
организација, организација која како никогаш
досега посветува огромно внимание на
здравственото, а со тоа и на сексуалното
образование, подеднакво и кај момчињата и кај
девојчињата.
И покрај тој факт, истражувањата покажуваат
дека во земјите во развој девојчињата
значително помалку знаат како да се чуваат
себе си и своето здравје отколку момчињата.
Обезбедувањето здравствено образование
(вклучително сексуално и репродуктивно)
е ефективна стратегија за здравјето на
девојчињата насекаде во Светот. Една од
значајните придобивки е тоа што упатените
и едуцирани девојчиња поретко ќе бидат
предмет на детски бракови и рана бременост.
Дополнително, таквата едукација многу
помага во намалувањето на смртноста,
плодност и меѓугенерациска сиромаштија. Или
поедноставно кажано, образованите млади
девојки имаат помали семејства и поздрави
деца.
Порака од Бан Ки Мун, генералниот секретар на
Обединетите Нации:
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Како резултат на
тоа, покрената е
првата иницијатива
за Глобално
образование, која
има за цел да го
забрза процесот секое дете да има пристап до
образование, односно секое дете да се запише
на училиште. Посебно девојчињата.
„Имаме за цел да учиме повеќе од читање
и собирање. Се стремиме да подигнеме
глобални граѓани кои ќе може да се справат
со глобалните сложени предизвици на 21 век.
За да постигнеме значајни резултати, нам ни
требаат свежи решенија за предизвиците во
однос на образованието на девојчињата. Ние
мора да го слушнеме гласот на младите луѓеˮ,
се вели во обраќањето на генералниот секретар
на Обединетите Нации, Бан Ки Мун.
Кампањата е во насока на постигнување на
милениумските развојни цели до 2015 година и
мора да се има обликувана визија после тоа, со
што ќе се потенцираат главните грижи во однос
на образованието на сите девојчиња во светот.
Повеќе за говорот на генералниот секретар,
може да прочитате тука:
http://www.un.org/en/events/girlchild/2013/
sgmessage.shtml
Факти
Повеќе од 30% од девојчињата од земјите во
развој стапуваат во брак пред да наполнат 18
години. Околу 14% се мажат пред да наполнат
15 години. Раниот брак е ризичен фактор
за рана бременост, кој резултира со многу
сиромашно репродуктивно здравје.
Повеќе факти околу темата може да најдете
тука:
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/
adolescence/dayofgirl_msgs/en/index.html

Во Македонија годишно
умира по една населба
Над 70% од брачните парови во Европа имаат едно или две деца.
Статистиката вели дека за наталитетот да остане во позитива, тогаш
потребни се 2,5 деца од еден брак. Со само две деца се овозможува
условно одржување на населението.
Зошто старее Европа? Што го намалува
наталитетот? Каде исчезнуваат
Македонците? Сиромаштијата,
невработеноста, апатијата не се
единствените, а
можеби не се ниту
главните причини
што неколку децении
наназад во Европа
има сé повеќе умрени
отколку новородени.
Два аргумента се
сосема доволни како
доказ за побивање на
тезата дека младите
поради сиромашија
бегаат од брак и
деца. Првиот. Не само посиромашните
и посткомунистички земји од Европа,
кај кои е во опаѓање наталитетот, туку
поголема смртност од новородени бележат
и развиените, економски моќни држави
во Европа. Вториот аргумент, експлицитно
ја побива сиромаштијата како главна
причина. Најголем прираст на населението
во Европа има токму во држави кои според
статистиките се едни од најсиромашните.
За разлика од државите кои имаат
христијански корени, онаму каде исламот е
доминантна религија, статистиката бележи
раст на наталитетот. Реалните аналитичари,
кои се занимаваат со демографија сметаат
дека оваа состојба е резултат само на еден
нов, модерен стил на живеење. Стил на
живеење кој не овозможува ниту проста
демографска репродукција. Над 70% од

брачните парови во Европа имаат едно
или две деца. Статистиката вели дека за
да наталитетот остане во позитива, тогаш
потребни се 2,5 деца од еден брак. Со само
две деца се
овозможува
условно
одржување на
населението.
Голем дел
од земјите
во Европа
посветуваат
сериозен
пристап на
ова прашање.
Постојат редица стратегии и анализи и за
причините, но и за начините како да се
ублажи овој тренд. Само во Македонија
оваа тема служи за потсмев. Каков било
разговор и да отворите на оваа тема бидете
подготвени да се соочите, во најмала рака,
со епитетот „затуцан примитивец”.
СРБИЈА ИМА ПОВЕЌЕ ПЕНЗИОНЕРИ ОД
РАБОТНИЦИ
Но, за да не биде дека оваа тема е
„млатење празна слама”, ќе направиме
еден мал пресек на статистиката. Чисто да
се знае како стојат работите. Па, ако потоа
има потреба некој може да дебатира и
анализира.
Македонија изминативе неколку години
сéуште има каков таков позитивен прираст
на населението и сéуште не е во оние
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држави кои со години имаат тренд на
умирање. Но, Македонија е во позитива
единствено поради сéуште големиот
процент на наталитет кај Албанците, Турците
и Ромите.
Демографските бројки за 2012 за неколку
земји од регионот покажуваат сериозни
резултати. Бројките за 2012 за Македонија ја
покажуваат тенденцијата на демографијата.
Македонија: Во 2012 во Македонија биле
родени 11.995 лица етнички Македонци,
а истата година умреле 14.823. Тоа е
биланс од минус 2.828 лица. Истата 2012
во Македонија биле родени 8.035 лица
етнички Албанци, а починале 3.416, што е
плус од 4619.
Албанија: Истата ланска година во Албанија
биле родени 35.380 лица, а починале
20.849. Тоа е позитивен прираст од 14.446
лица.
Косово: Држава која има изразит прираст
на население, биле родени 27.743 лица, а
починале 7.556, што оваа не така економски
развиена држава за една година има плус
од 20.187 лица.
Србија: Северниот сосед го има истиот
проблем. Во Србија лани биле родени
66.925 лица, а умреле 102.355. Негативниот
демографски биланс на Србија за една
година е 35.430 помалку жители. Кај Србија
има еден интересен статистички податок,
кон кој се движи и Македонија. Веројатно
малкумина знаат дека во февруари оваа
година во Србија биле исплатени повеќе
пензии отколку плати. Да! 1.680.000 лица
примиле пензија во тој месец, а 1.630.000
Срби плата. (Бројот на пензионери во
Србија е 1.680.000, а на вработени 1.770.000
(140.000 Срби според статистиката тој месец
не примиле плата)). Со ваква демографија
Србија веќе има изедначен број на
пензионери и работници, а со ваков тренд
за неколку години ќе има далеку повеќе
пензионери од вработени.
Бугарија: Оваа држава на исток од
Македонија веќе трета деценија мака мачи
со намалениот наталитет. Таму во 2012 биле
родени 69.121 лице, а умреле 109.281. Само
лани Бугарија има минус од 40.160 граѓани.
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Статистиката покажува дека овие бројки не
важат за тамошните етнички Турци и Роми,
кои бележат константно зголемен наталитет.
Турција: Турција е најспецифичен пример од
овој дел на Европа. Таму дневниот прираст
на наталитетот е во плус од околу 2.500
лица. Во 2012 биле родени 1.279.864 лица,
а умреле 374.855. Годишно овие бројки
даваат позитивна разлика од рекордни
905.009 лица.
Грција: Во Грција тешко се доаѓа до бројка
по етникуми, но достапните податоци велат
дека ланската 2012-та, Грција ја завршила со
минус 4.000 лица.
МАКЕДОНЦИТЕ ПОСТЕПЕНО, НО СИГУРНО
ИЗУМИРААТ
Како овие бројки се одразуваат во
секојдневниот живот на прв поглед никој не
може да перцепира. Но, затоа статистиката
ја открива реалноста. Споредбата на
првачиња за последните десетина години.
Во 2000 година во Македонија во прво
одделение биле запишани 29.956
правачиња. Денес 2013-та таа бројка е
помала за 9000. Оваа година се запишале
20.774 правачиња. Според статистичките
проценки за десет години, ако продолжи
овој тренд тогаш во 2023 во Македонија ќе
има 14.000 или помалку правачиња.
Бројката на ученици во основното
образование од година во година опаѓа.
Во 2000-та имало 256.000 ученици, а
лани само 195.000. Неколку податоци по
општини. На пример општина Могила. Во
основното училиште во село Могила во 1990
имало 260 ученици, во 2012-та 110. Дали
и колку ученици ќе има во 2020 година со
ваков тренд е прашање за анализа. Истата
општина во селото Добрушево во 1990-та
во основното училиште имало 250 ученици,
лани само 70.
За да биде појасна сликата за споредба две
населени места во западна Македонија,
пример од кој се гледа јасната тенденција.
Лабуништа и Вевчани. Во Лабуништа со
околу 6.000 жители оваа година се запишале
110 првачиња. Вевчани пак, со 2.400 жители
оваа година има само 18 првачиња. Ако

соодносот на жители меѓу овие места е 2.5
наспроти 1, тогаш соодносот на запишани
правачиња е 6.1 наспроти 1.
За да биде дебатата попровокативна не е
лошо да се знаат и статистичките податоци
по етнички заедници за скопскиот регион.
По години процент на родени:

Тенденцијата е сосема очигледна. Но, не
е сé така едноставно и за потсмев, како
што голем дел опозициски аналитичари и
новинари гледаат на оваа тема. Неколку
статистички податоци за првиот квартал
од 2013 во Скопскиот регион. Во општина
Карпош во првите три месеци оваа година
биле родени 128 деца, а починале 175 лица.
Студеничани: родени 109, умреле 23. Во
Арачиново за три месеци се имаат родено
49 новороденчиња, а починале 16 лица.
Ова е општина која има иднина. Чаир е
општина со убедливо највисок наталитет
во Скопје. Се родиле 272 деца за само 3
месеци, а починати има 148. На ред со ваков
наталитет се Сарај и Шуто Оризари.
Но, за да не биде дека само Скопје и
околината има проблем, еве неколку
податоци за некои општини во
внатрешноста на државата.
Тоа се бројките што на крајот од секоја
година немилосрдно и без фингирања
ги брои статистиката. Тоа се бројки кои
ја одредуваат иднината на една држава,
народ, нација. За да биде поинтересна
анализата, според податоците од 2012
година како изгледаат ТОП 10 општини
со најголем и со најмал наталитет во
Македонија.
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СИРОМАШТИЈАТА НЕ Е ПРИЧИНА ЗА
НЕРАЃАЊЕ
Статистиката е најдобар доказ дека
економската состојба не е аргумент за
причината за намалениот наталитет. Тоа
го покажала историјата и во Македонија.
Во годините на многу поголема
сиромаштија македонските семејства имале
карактеристика на многудетност. Но, да
не биде муабетот на празно, повторно ја
викаме статистиката на помош. Споредба
на Германија и Бразил. Две држави и
економски и по многу параметни различни.
Во 1960 Германија имала околу 73 милиони
население, Бразил истата година имал 70
милиони. 2010-та Германците ја завршиле
со околу 82 милиони население, а Бразил
истата година со 194 милиони. Таа 2010-та
во Германија се родиле 677.947 бебиња, а
починале 858.768 лица. Минусот од 180.821
сигурно не е поради сиромаштијата и
невработеноста и беспарицата во Германија.
За потсетување таа година според
статистиката државата имала БДП од 43.700
долари по жител.
Во 2010 во Бразил се родиле 3.129.000
бебиња, а починале 1.214.000 лица. Само
во оваа година Бразил има зголемен
наталитет од 1.915.000. И мислите дека тоа е
заради моментот дека Бразил е топ држава
за живеење? Семејствата таму ги имаат
најдобрите услови за живот? За споредба
со економската големина на Германија, таа
2010 година Бразил имал БДП од 12.600
долари по глава на жител.
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Втор пример на споредба. Австрија и
Азарбеџан. Во Австрија, државата на
„класни мир”, што би рекол Џони Штулиќ,
во 1960 година имала население од 7.1
милиони, а во 2011-та, 8.4 милиони.
Азербеџан во 1960 имал 3.8 милиони, а во
2011-та 9.2 милиони жители. Интересно
е да се потенцира дека за овој период
од Азербеџан заминале 900.000 луѓе, а
во Австрија се доселиле 1.200.000 лица.
Таа 2011-та статистиката на Австрија
забележала 77.159 новородени, а 74.576
умрени. Во Азербеџан истата година се
родиле 176.000, а починале 53.762, или
плус 122.310 новороденчиња. Навистина
би било несериозно да ја споредуваме
економската моќ на Виена и на Баку, но
еве за оние кои сéуште тврдат дека во
Македонија младите не се одлучувале
за деца поради невработеноста и
сиромаштијата, статистиката го покажува
следното: 2011-та БДП по глава на жител во
Австрија бил 49.707 долари. Азербеџан таа
година бележи, скромни 6.916 долари БДП
по жител.
Оваа скромна анализа е само обид да се
поттикне дебата. Разговор врз основа на
податоци и потребата од стратегија. Дали
некому ќе му служи за потсмев, секако е
демократски избор во едно општество.

Извор: http://www.novini.mk/read/381589/
vo-makedonija-godishno-umira-po-ednanaselba

Новороденчиња умираат
од сепса, бројот од лани
веќе надминат
Информацијата е преземена од www.novatv.mk
Македонија не само што може повторно да
биде рекордер по умрени новороденчиња
во Европа, туку постои опасност овој број да
биде двојно поголем од лани.
Според податоците од Државниот завод
за статистика само во првите шест месеци
од годинава регистрирани се 208 починати
бебиња, од кои 103 мртвородени и 105
новороденчиња. Според овој месечен
статистички извештај, во првите три месеца
47 бебиња се мртвородени, а во второто
тромесечје 56. Вкупно 46 доенчиња
починале во првите три месеци од годината,
а во второто тромесечје 59.
Минатата година Македонија се најде
на врвот од топ листата на табелата на
Еуростат, по смртност на новороденчиња, со
бројка од 212 починати бебиња.
-Овие шокантни податоци од Државниот
завод за статисика укажуваат дека државата
не само што го надмина просекот од цела
изминатата година за само шест месеци,
туку тој број може да се зголемува до крајот
на годината коментираат гинеколози за
НОВА кои сакаат да останат анонимни.

Откако НОВА пред две недели ја објави
информацијата дека Македонија повторно
чекори кон врвот од земјите каде најмногу
умираат новороденчиња, во Мистерството
за здравство многу се вознемириле, се
дигнала голема галама, по што итно бил
свикан состанок на Комитетот за безбедно
мајчинство од каде што ни беа потврдени
информациите.
Најновите податоци од Државниот завод
за статистика укажуваат дека ситуацијата
е уште по алармантна. Според извештајот
на Заводот за статистика од минатата
година, најмногу новороденчиња умиреле
во првите шест дена по раѓање, како и по
првите седум до 27 дена по раѓањето. Но,
фрапантен е податокот што најголем дел
од нив починале од сепса и инфективни
паразитски болести.
Причина за ваквата состојба гинеколозите
ја гледаат во лошата здравствена политика
и недостигот на матични гинеколози, како
и немањето на финансиски средства за да
се реализираат програмите наменети за
жените во текот на бременоста.
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Бебе од епрувета уште
во 5 болници
Министерството за здравство деновиве ќе распише оглас за доделување
нови лиценци за биомедицинско потпомогнато оплодување

16

Ин витро ќе се прави уште во 5 болници.
Министерството за здравство деновиве
ќе распише оглас за доделување нови
лиценци за биомедицинско потпомогнато
оплодување. Со постоечките 7, од Нова
година оваа метода ќе се прави во вкупно 12
гинеколошки установи. Целта да нема гужви
со стартот на проектот Ин Витро и за второ
дете до три обиди.
- Од 1 јануари 2014 година ќе почне
доделување ваучер за второ дете (повторно
до трет обид) со што, како што рече, се
очекува зголемен број барања и поголема
побарувачка за
оваа услуга на
товар на ФЗОМ. За
наредната година
се предвидени 1,5
милион евра за ин
витро за второ дете,
покрај постојните
1,5 милион евра кои
се предвидуваат
секоја година за ин
витро, рече Никола
Тодоров, министер
за здравство.
Здравствените
установи кои ќе се јават на огласот треба да
имаат обучен кадар и соодветни просторни
услови. На овој начин според Тодоров ќе се
зголеми конкуренцијата бидејќи граѓаните
сами бираат каде ќе одат за Ин витро.
- Во моментов во државата има седум
овластени здравствени установи за
спроведување на ин витро и заедно
со новите пет лиценци ќе се зголеми
конкурентноста и осигурениците ќе добијат
поголема можност да избираат каде ќе ја
извршат оваа услуга, рече Тодоров.
Тој ги повика сите физички лица

и здравствените установи кои се
заинтересирани за добивање лиценца за
ин витро да учествуваат во постапката.
Ги охрабри да се пријават здравствените
установи и физички лица надвор од Скопје
бидејќи засега најголем број установи кои
вршат ин витро се во главниот град, како и
по една во Битола и во Штип.
Тодоров појасни дека здравствената
установа што ќе врши ин витро треба да
исполнува услови регулирани со посебен
Правилник. Потребни се точно дефиниран
простор, опрема и кадар за биохемиска
лабораторија, опрема за специјалистичка
ординација по гинекологија и акушерство
и стручен кадар утврден со Законот за
биомедицинско потпомогнато оплодување.
Во спроведувањето ин витро можат
да учествуваат лекар специјалист по
гинекологија и акушерство, специјалист по
ендокринологија, специјалист по урологија,
сите со најмалку пет години работно
искуство во оваа област. Земање, тестирање,
обработка, чување и дистрибуција може
да врши дипломиран биолог со најмалку
три години работно искуство во областа
или лекар или фарамацевт со посебна
дополнителна едукација и соодветна обука
за системот на квалитет.
Биомедицинско потпомогнато оплодување
се доделува на принцип на ваучер, односно
ФЗОМ одобрува, а осигурениците сами
одлучуваат каде ќе извршат ин витро. По
поднесување на барањето, пропратено со
соодветна документација, постапката во
ФЗО за граѓаните трае околу 2 недели за
добивање на потребниот ваучер.
Годишно во земјава се вршат околу 750
Ин витро оплодувања. Ако има поголем
интерес Фондот за здравство дава
дополнителни средства.

Породилното отуство ќе се
продолжи на 12 месеци?
Министерството за труд и социјална политика предлага продолжување на
породилното отсуство. Наместо девет месеци, да трае дванаесет.
Идејата е, по редовните девет месеци,
да се воведе можност за користење уште
три неплатени месеци отсуство. За тие
месеци младите мајки нема да земаат
надомест но работодавачите имаат
обврска да им го чуваат работното место.
Овие дополнителни месеци може да се
искористат додека детето наполни три
години. За предлогот што денеска во
општина Конче го изнесе министерот Диме
Спасов треба да расправаат економскосоцијалниот совет, синдикатите и Владата.
Извор: http://telma.com.mk

И натаму бариери за сини
картони за невработените
Невладините организации тврдат дека невработените остануваат без
сини картони ако не достават пријава за приходи еднаш годишно, што е
неуставно
Невработените остануваат без сини картони
за лекување ако не достават пријава за
приходи, иако оваа одредба е неуставна и
создава само административни бариери.
Невладината организација РОМА СОС од
Прилеп реагира дека одлуката на Уставен
суд од ноември 2012 година државните
институции не ја применуваат во целост.
Според оваа одлука на граѓаните со закон
не може да им се наметнуваат вакви
обврски, бидејќи тие може да ги спроведат
надлежните државни институции, односно

Управата за јавни приходи, нејзините
надлежни органи и институции за социјално
осигурување.
Во јануари годинава државните институции
направиле измени во Законот за здравствено
осигурување, и при тоа, како што велат од
РОМА СОС биле избришани некои одредби
на кои укажал Уставниот суд, но не и оваа за
пријавување приходи.
А поради недоставување изјава за приходи
веднаш по рокот за пререгистрација, во
април околу 100.000 невработени останале

17

18

без здравствено осигурување, што е околу
половина од вкупниот број невработени
во земјава. Во меѓувреме, повеќето од нив
успеале да добијат сини картони, бидејќи
како имале потреба од здравствена помош,
така се пријавувале.
За овој проблем од април годинава досега
во невладината организација од Прилеп се
обратиле околу 280 случаи кои се пожалиле
дека не можеле да се лекуваат на товар на
државата, иако претходно биле здравствено
осигурани.
„Поради недоволна информираност овие
граѓани не доставиле изјава за приходи,
туку за тоа дознале во моментот кога им
била потребна
здравствена
помош. Така имаше
една бремена
жена која кога
ја напуштила
прилепската
болница по
породувањето и’
соопштиле дека
треба да плати
13.000 денари“,
објаснува Несиме Салиоска, извршен
директор на РОМА СОС. Таа потенцира дека
оваа обврска не е одговорност на граѓаните,
туку на државните институции, посебно што
има одлука на Уставниот суд.
Невладината организација побарала
објаснување од надлежните институции,
министерствата за финансии и за здравство
зошто не се почитува оваа одлука.
„Државните институции не го признаваат
согледувањето дека нецелосно се применува
одредбата и пријавувањето на приходите.
За институциите оваа обврска не е голема.
Според Народниот правобранител неуставно
е да се пријавуваат приходите и затоа
треба да се направат измени во Законот за
здравствено осигурување“, објасни Тање
Тренкоска.
Според Уставниот суд, обврската за
поднесување изјава не е во функција на
обезбедување поголема социјална сигурност,
и не е соодветна, зашто контрола и увид
во остварените приходи треба да имаат
Управата за јавни приходи. И таа треба да

доставува докази од таков карактер, се вели
во образложението од Уставниот суд.
Иако, Фондот за здравствено осигурување
во неколку наврати јавно повикуваше дека
ако невработените не се пререгистрираат,
ќе бидат избришани од евиденција за сини
картони, недоставувањето на изјавите за
приходи за Салисока не е граѓански бојкот.
За неа ваквите повици се неуставни, и
одговорноста не треба да се префрла на
граѓаните, кога веќе има одлука на Уставен
суд.
„Сакаме овој проблем да го превенираме
и затоа ќе поведеме иницијатива за
законски измени кои ќе бидат во функција
на здравствените
реформи,
’здравствено
осигурување за сите
граѓани‘“, додава
Салиоска.
Од Фондот за
здравствено
осигурување
велат дека мора
да ја почитуваат
законската
регулатива, која предвидува невработените
секоја година да се пререгистрираат и да
доставуваат изјава дали имаат приходи во
изминатата година.
Од Министерствата за финансии и за
здравство не објаснија дали ја испочитувале
во целост одлуката на Уставниот суд.
Во одговорите кои ресорните министерства
ги доставиле до РОМА СОС се вели дека
со изјавата се олеснува пристапот кон
здравственото осигурување и сите граѓаните
се изедначуваат пред законот. Изјавата се
бара зашто Управата за јавни приходи може
да задоцни со обработка на податоците
за приходите и лицата да останат неколку
месеци без сини картони, стои меѓу другото
во одговорот на Министерството за финансии
до РОМА СОС.
За Министерството за здравство изјавата не
е големо оптоварување за невработените
ако се земе предвид дека здравствено
осигурување е на товар на државата.
Извор: http://www.utrinski.mk

Сè за тестовите
за бременост
Во време кога тестовите за бременост сè почесто се употребуваат, доаѓа и
до голем број забуни – како правилно се користат, колку се сигурни, како
функционираат?
На кој начин функционира тестот за
бременост?
Хормонот HCG e супстанцата која се мери со
тестот за бременост. HCG (human chorionic
gonadotrophin) e хормон кој се појавува
уште во најраниот период од бременоста,
започнува рапидно да се зголемува во
6-тата недела, а врвот го достигнува некаде
од 9 до 12 недела.
Колку време после ризичниот сексуален
однос можам да направам тест?
Тестот за бременост нема да ви даде
релевантен резултат една недела по
сексуалниот однос или ако менструалниот
циклус ви касни само ден или два. Доколку
тестот за бременост се покаже како
негативен, а вие сепак се сомневате дека
сте бремени или
мислите дека сте
имале ризичен
сексуален однос
во ризичен
период од
месецот, тогаш
почекајте
неколку дена и
повторете го.
Тестот за
бременост може
да даде лажни резултат доколку го правите
во период кога менструалниот циклус ви
доцни два или три дена, но доколку го
правите кога менструалниот циклус ви
доцни повеќе од пет дена со сигурност ќе
биде точен.
Важно е да знаете дека е тенка границата
на нивото на хормонот кој тестот може да го
забележи, а исто така и нивота на хормонот

се различни во зависност од жената, па
затоа бидете трпеливи и тестот направете го
малку подоцна за сигурност на добиениот
резултат.
Дали тестот за бременост може да даде
погрешен резултат ако го имам купено
порано и стои неупотребен?
Доколку е запазен начинот на чување,
температурата и влажноста нема проблем.
Но тестот може да покаже неточен резултат
доколку му е поминат рокот на употреба!
Дали матната линија кај некои тестови може
да покаже дека сте бремени?
Да, и матната линија е знак дека сте
бремени, а се јавува како последица на
ниското ниво на хормонот. Но без разлика, и
тоа укажува на бременост.
Колку време е потребно за тестот
да даде точен резултат?
Денеска се присутни на пазарот
многу софистицирани тестови
кои ветуваат точни резултати и
во вториот ден по доцнењето
на менструацијата. Важно е да
знаете дека тестот за бременост
функционира на начин што го
детектира нивото на HCG. Така,
за да добиете со сигурност точен резултат,
потребно е да почекате две недели по
ризичниот однос или една недела по
доцнењето на менструацијата. Нивото на
овој хормон драстично се зголемува од ден
на ден по зачнувањето, како што пишавме
погоре, затоа доколку малку почекате ќе
бидете посигурни.
Извор: http://centarnews.net
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Профункционира
телемедицината
во Македонија
Преземено од www.zdravstvo24.mk
Профункционира телемедицината во
Македонија. Скопските клиники се поврзаа
со 5 болници во Македонија.
Пациент од Битола имал многу висок
притисок. Здравјето му се влошило па
побарал помош во Клиничката болница каде
бил задржан на лекување, пренесува Сител.
За неговата состојба и кои дополнителни
испитувања да се направат интернист од
битолската болница преку видео врска се
консултираше со колега од Кардиологија.
-Што е направено со пациентот? Праша
доц.д-р Маријан Бошевски, кардиолог од
Клиниката за Кардиологија.
-На неговите прашања одговараше д-р
Петар Аврамовски, интернист во клиничката
болница во Битола.Доктор Бошевски
предложи да се направат уште неколку
испитувања.
Проектот телемедицина кој пред една
недела го најави министерот за здравство
Никола Тодоров денеска ги поврза лекарите
од Клиниката за Кардиологија со нивните
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колеги од неколку болници од Македонија.
-Го најдовме досието на пациентот, тој бил
наш пациент. Вграден му е стент,добри му
се параметрите, нема потреба сега да доаѓа
во Скопје, нека си дојде на закажаната
контрола, рече д-р Беким Поцеста, од
клиниката за Кардиологија во разговор со
негова колешка од болницата во Струмица.
Целта на проектот е пациентите да не се
препраќаат на дополнителни прегледи во
Скопје и да се подобри комуникацијата меѓу
лекарите.
50-тина специјалисти од Скопје во точно
утврден термин еден ден во неделата
ќе комуницираат со нивни колеги од
Клиничките болници во Битола, Штипи
Тетово и болниците од Струмица и Велес,
пишува Сител.
Ова е прва фаза од овој проект. Во втората
предвидено е во истовреме лекарите
од Скопје заедно со нивните колеги од
внатрешноста преку прецизна видео
комуникација да ги гледаат снимките на
пациентите.
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