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Сите мајки да имаат пристап
до антенатална заштита!
Република Македонија се залага да ги следи светските трендови за да го унапреди здравјето
на мајките и на децата. Но, сепак постојат одредени препреки кои ги ограничуваат мајките и
децата да имаат еднаков пристап кон услугите од антенатална и постпартална заштита
Во дефинирањето на антенаталната заштита стои:
„Антенаталната заштита е пакет на превентивни
мерки со цел да се реализираат редовни прегледи,
кои ќе им овозможат на лекарите или бабиците
да лекуваат или пак, да делуваат превентивно и
да спречат потенцијални здравствени проблеми
за време на бременост, паралелно промовирајќи
здрави животни стилови од кои ќе имаат корист и
мајката и бебето.
Можноста за достапност на рутинските антенатални
прегледи во Светот е позната како мерка за
намалување на мајчината смртност, спонтаните
абортуси, малформациите кај плодот, ниската
родилна тежина кај новородените, како и
останати здравствени проблеми”.
Република Македонија се залага да ги следи
светските трендови за да го унапреди
здравјето на мајките и на децата. Но,
сепак постојат одредени препреки кои ги
ограничуваат мајките и децата да имаат еднаков
пристап кон услугите од антенатална и
постпартална заштита.
На пример, државата се погрижи да
спроведе пакет на потребни и задолжителни
прегледи во текот на антенаталниот период.
Благодарение на институцијата матичен
гинеколог, државата наложила овие услуги да
бидат бесплатни. Но, колку и дали навистина се
бесплатни? Колку жените, идни мајки знаат за овие
бесплатни услуги? Колку сме свесни дека овие
прегледи се важни за секоја мајка и за секој плод
кој се развива во нејзината утроба?
Сведоштвата на жените кои ги сретнавме во Крива
Паланка, Кочани, Штип, Куманово и во Битола
покажуваат нешто друго. Посочуваат дека жените
плаќаат за ехо, но и плаќаат за услугите кои треба
да ги направат на секундарно и терцијарно ниво,
како што се лабораториските анализи, деталните
анализи за проверка на правилен раст на плодот
итн. Жените не знаат за своите права и тука се
наоѓаат пречките што треба да се отстранат со
цел сите мајки да имаат пристап до антенатална
заштита.

Преку практичното остварување на правото
на антенатална заштита се отвора простор за
размислување како да се подобри состојбата со
доенечката смртност во Република Македонија,
која според статистичките податоци во 2011
година изнесувала 7,5 умрени доенчиња на 1.000
живородени.
Она што исто така загрижува
е реалноста дека бројот на
новородени со ниска родилна
тежина во 2011 година
изнесувал близу 1.700
новородени.

кои

Квалитетната и достапната
антенатална заштита ќе
овозможи овој број да се
намали, а со самото тоа ќе се
намалат и болничките трошоци кои се
повисоки во ситуации кога треба да се
згрижи бебе со ниска родилна тежина
(инкубатор, повеќедневен престој во
болница, терапија) и ред други услуги
се користат за да се спаси еден нов живот.

Поради тоа, тимот на Национален ромски центар,
преку нашиот гласник ЕДНО си постави задача да
застапува пред сите институции и заинтересирани
граѓани на Република Македонија за да покрене
акции кои ќе дадат можност на повеќе мајки да
имаат безбедна бременост и да овозможат здрави
поколенија.
„Преку засилен глас до подобри здравствени
услуги” ве повикува и апелира да се приклучите кон
нашата заедничка цел. Да им дадеме можност на
жените без разлика на националната и на верската
припадност да имаат сигурна бременост и да родат
здрави бебиња.
За ЕДНО здравство за сите!
Еден ЦВЕТ за сите!
Себихана Скендеровска
Координатор на проектот
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Десет организации
со извештај
до Обединетите
нации
Потребно е да се почитуваат обврските кои произлегуваат
од ратификуваните меѓународни договори и од
националното законодавство кое регулира материја од
областа на здравствените права, посочи Здружението ЕСЕ,
кое го водеше процесот во кој граѓанските организации го
подготвија извештајот во сенка за човековите права
Република Македонија ќе известува
за состојбите на човековите права
на осумнаесеттата сесија (јануари/
февруари 2014 година) пред Советот
за човекови права во вториот период
од универзалниот периодичен
преглед. Таква информација беше
објавена од официјалната интернет
страница на Високиот комесар за
човекови права при ООН. Посебно
што беше отворена можноста за
поднесување на извештај во сенка од
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страна на граѓански организации, како
механизам за проверка на степенот
на исполнување на обврските кон
кои државите – членки на ООН
се обврзале со потпишувањето
меѓународни договори од оваа област.
И од оваа информација почна сè.
ЕСЕ – Здружение за еманципација,
солидарност и еднаквост на жените
на Република Македонија поттикна
соработка помеѓу неколку граѓански

организации од земјата за подготовка на
таков извештај. Подготовката вклучуваше
разни консултации, обуки и средби за
насоки и подготовка на документ со цел
да се постигнат што подобри резултати.
Целта на подготовката на овој документ,
како што наведоа претставниците на ЕСЕ,
е да се подигне свеста кај надлежните
државни органи во Република
Македонија за потребата од почитување
на обврските кои произлегуваат од
ратификуваните меѓународни договори
и од националното законодавство кое
регулира материја од
областа на здравствените
права, како и да се преземат
мерки насочени кон
унапредување на состојбата
во оваа област.
Во изработката на овој
извештај во сенка, а во
организација на ЕСЕ се
приклучија граѓанската
асоцијација КХАМ,
Коалицијата „Сексуални
и здравствени права
на маргинализираните
заедници“, Асоцијацијата
за здравствена едукација и
истражување ХЕРА, ХОПС,
ЛГБТИ Центар за поддршка – Хелсиншки
Комитет за човекови права, Македонија,
Национален ромски центар – Куманово,
Републичкиот центар за поддршка на
лица со интелектуална попреченост
– Порака, Ромскиот ресурсен центар,
Ромската организација за мултикултурна
афирмација – Рома СОС Прилеп и
Отворена порта – Ла страда.
Секоја од организациите даде свој
придонес согласно областите во кои
работи. Националниот ромски центар
(НРЦ) ги презентираше истражувањата
на кои претходно работеше во областа на
здравствените права, односно на правата
во сексуалното и репродуктивно здравје.
НРЦ извештајот го помогна со следните
истражувања:

Резиме и препораки за применети
политики за намалување на
здравствените нееднаквости во
антенаталната и постнаталната грижа
кон Ромките во Република Македонија –
http://www.nationalromacentrum.org/mk/
publikacii/istrazuvanja/rezime-i-primenetipolitiki-za-namaluvanje-na-zdravstveni-razlik/,
Извештај од фокус групи и интервјуа за
услуги од репродуктивен период – http://
www.nationalromacentrum.org/mk/publikacii/istrazuvanja/izvestaj-od-fokus-grupi/,

како и Просперитет и здравје на жената
Ромка – Пат кон предизвици – http://
www.nationalromacentrum.org/mk/publikacii/istrazuvanja/publication/.
НРЦ даде посебен придонес во делот од
извештајот насловен како здравствени
права од перспектива на различни
ранливи групи. Прво, самостојно, како
Национален ромски центар, а потоа
во соработка со Ромскиот ресурсен
центар, граѓанската асоцијација КХАМ и
ромската организација за мултикултурна
афирмација – РОМА СОС Прилеп.
Извештајот во сенка беше официјално
испратен на 21 јуни 2013 година.
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Бесплатни
прегледи за
бремените жени
кои примаат
социјална помош
Во рамки на проектот „Преку засилен глас до подобри
здравствени услуги“ беше организиран работен состанок на
кој присуствуваа претставници од здравствени институции,
невладини организации и новинари
Во текот на проектните активности
од 2011 година НРЦ организираше
фокус групи, интервјуа и
истражување кај родилки Ромки
од Куманово, Кочани, Штип, Крива
Паланка и од Битола. Дел
од сознанијата одат во
насока на фактот дека 50%
од жените Ромки кои одат
на породување не знаат
која крвна група се и кој
РН-фактор, не одат навреме
на прегледи и поради тоа се
соочуваат со потешкотии и
компликации. Токму затоа
годинава НРЦ започна нов
проект со кој сакаме да им
помогнеме на сите жени
кои се дел од социјално
загрозените семејства
во земјава полесно да
ги реализираат своите
лекарски прегледи додека
се бремени.
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На работната средба беа разгледани
тековните сознанија и реалната
состојба на жените приматели на
социјална помош, како и можните
начини за надминување на

проблемите со кои се
соочуваат овие жени во
текот на бременоста.
Тргнувајќи од
основната идеја
дека превентивните
прегледи се подобри
отколку терапевтските,
д-р Глигор Тофоски го
презентираше предлог
пакетот на услуги
со четири основни
посети на лекар со цел
жената да има здрава
бременост и здраво
новороденче.
Учесниците на средбата се изјаснија
дека овие жени треба да бидат
ослободени од партиципација, бидејќи
за некој што прима социјална помош и
50 денари се многу за нивниот скромен
семеен буџет. Се дискутираше за
различни можни решенија се со цел
да се најде најдоброто преку кое ќе
се обезбеди еднаквост во поглед на
здравствената заштита.
Др Бранкица Младеновиќ посочи дека
на оваа тема треба да се разговара со
претставниците на Министерствата за
здравство и труд и социјална политика,
како и со претставници на Фондот за

здравствено осигурување со цел да се
зголеми пакетот на здравствени услуги
и без партиципација да се користат
сите дополнителни прегледи што
жената треба да ги реализира за време
на нејзината бременост.
Од средбата произлезе заклучок дека
е потребно надградување на некоја
од постојните превентивни програми
на Министерството за здравство. Оваа
мерка на ранливите категории ќе им
овозможи бесплатна здравствена
заштита во период на бременост.
Само така ќе се подобри квалитетот на
антенаталната заштита на сите жени од
земјава кои се среќаваат со социјални и
финансиски потешкотии.
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„Чувајте ги децата“
во 2013 година

Секоја година 40
милиони жени во
светот се пораѓаат дома,
без помош од стручни
лица. Секој ден, 800
жени во светот умираат
за време на нивната
бременост или за време
на породувањето
Секоја година 40 милиони жени во светот се
пораѓаат дома, без помош од стручни лица.
Секој ден, 800 жени во светот умираат за
време на нивната бременост или за време на
породувањето. Вкупно 8000 новороденчиња
умираат во првиот месец од нивниот живот.
Четириесет и пет проценти од вкупниот број
на смртност кај деца помали од пет години
отпаѓа на смртноста кај новороденчињата.
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Секоја година во светот умираат три
милиони новороденчиња. Најчесто умираат
поради инфекции при раѓање или поради
компликации при породувањето, па дури
и поради компликации пред терминот
за породување. Иронично, но сите овие
причини може да се отстранат и да се
реагира навреме за да не дојде до смрт кај
новороденчињата, но и кај мајките.

Ова се важните статистики кои годинава се
истакнати во „Да се преживее првиот ден“,
извештај на Фондацијата „Чувајте ги децата“
за 2013 година. Во извештајот, исто така, е
истакнато дека 60 проценти од малолетните
деца умираат во првата година од нивниот
живот. Од нив, три четвртини, односно два
милиони малолетни деца умираат уште во
првата недела од нивниот живот. А, повеќе
од една третина од овој број или еден
милион деца умираат на нивниот роден
ден. Високи 99 проценти од смртноста кај
новороденчињата и кај мајките се случуваат
во земјите во развој, каде за бремените
жени и новородените бебиња недостига
пристап до основни здравствени услуги и
основна здравствена заштита – пред, за
време и после породувањата.
Скоро две третини од вкупниот број на
смртност кај новороденчињата уште во
првиот ден на раѓање (673.000 од еден
милион во 2011 година) се случило само
во 10 земји. Најголем дел од овие земји се
високо населени (како Кина и Индонезија),
а другите имаат релативно висок процент
на доенечка смртност на нивниот роден
ден (Авганистан, Конго, Етиопија, Пакистан
и Танзанија). Индија е земја која е и
високонаселена и има висок процент
на доенечка смртност – 29 проценти од
светската бројка.
Постојат пет индикатори според кои се
проценува процентот на доенечка смртност
кај сите земји во светот, без разлика дали
тие се богати или сиромашни. Постои само
еден индикатор за секоја димензија на
мајчинската благосостојба, а тоа е мајчиното
здравје, благосостојбата на новороденчето,
образовниот, економскиот и политичкиот
статус.
Извештајот покажува дека образовниот
статус е важен бидејќи истражувања
покажале дека кога девојката/жената
е образована, нејзините деца ќе бидат
поздрави и пообразовани. Бруто
националниот приход по глава на жител
е најдобриот показател кој овозможува
поглед во пристапот на мајката на

економските ресурси, а оттука и нејзината
можност и способност на своите деца
да им овозможи пристоен живот. Во
однос на политичкиот статус, извештајот
укажува на условите за учество на жените
во националните Влади. Колку жените
имаат право на глас во политиката, во
националните политики за приоритети
од области кои се важни за мајките и
за нивните деца. Војните, насилствата,
корупцијата и непочитувањето на правото
исто така се многу важен и многу влијателен
фактор за недостигот на основни услови за
правилна мајчинска и доенечка здравствена
заштита.
Согласно индикаторите за мајчинската
грижа и за заштитата на новороденчињата,
согласно индикаторите содржани во
извештајот “Чувајте ги децата” на Гејтс
Фондацијата, европските земји, заедно
со Австралија доминираат на врвот, на
највисоките позиции, додека суб-сахарска
Африка е најниско рангирана по ова
прашање. Првите 10 земји кои се рангирани
се земји кои имаат најдобри здравствени
услови за мајките и за новороденчињата,
како и најдобар образовен, економски и
политички статус. Највисоко рангирана е
Финска. Најниско – Конго.
После Финска, високо рангирани се
Шведска, Норвешка, Исланд, Холандија,
Данска, Шпанија, Белгија, Германија,
Австралија, Австрија, Швајцарија,
Португалија… Македонија на пример,
е рангирана на 40 место. Од земјите во
регионот, Македонија е после Србија.
Србија на пример, се наоѓа на 36 место,
Хрватска на 34 место, Грција е рангирана на
19 место. Словенија пак, на 14 место. Зад
Македонија пак, е Црна Гора, која се наоѓа
на 42 место, Бугарија е 43 место, Босна и
Херцеговина – 47.
Повеќе информации може да најдете во
извештајот „Чувајте ги децата“:
http://static.nationalromacentrum.org/pdf/
Save-the-children-report.pdf
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Исхрана
за новороденчето
Храната за новороденчето секогаш мора да биде свежо
подготвена! Исто така, многу е важно таа да се подготвува во
чисти садови и со чисти раце!

Која е идеална храна? Идеална
храна за вашето бебе во првите
шест месеци од неговиот живот е
мајчиното млеко. Ексклузивно доење
значи исхрана со мајчино млеко без
додавање други течности, како на
пример, чај, сок, вода, друго млеко.
Прераното воведување дополнителна
храна може да предизвика алергија
кај некои бебиња. Во исто време тоа
придонесува бебето да не цица толку
често, а тоа води до намалување
на количината на мајчиното млеко.
По шестиот месец детето треба да
продолжи да се дои (пожелно е до
втората година од животот) и тогаш да
му се дава дополнителна исхрана.
Дополнителна храна…што и кога?
Дополнителната храна треба постепено
да се воведува, односно една до две
кафени лажички дневно и не треба да
се воведува кога детето е најгладно или
кога тоа е болно. Храната не треба да
се миксира, туку да се пасира или ситно
да се исечка за да може детето да се
поттикне да научи да џвака.
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Дополнителната храна треба да биде
разновидна, богата со енергија, со

белковини и со витамини. Овошјето
треба да биде свежо и излупено, во
вид на овошни каши или рендано.
Зеленчукот треба да биде во вид на сок
или зеленчукови каши.
После првата година од животот на
бебето, се воведува јајцето и тоа
најпрво тврдо варена жолчка, па тврдо
варена белка. Млечни производи, како
на пример, јогуртот и киселото млеко,
сирењето, урдата се воведуваат после
шестиот месец од животот на бебето.
Тогаш се воведува и по една кафена
лажичка масло или путер во секој
оброк приготвен со месо и со зеленчук.
Медот пак, се воведува по првата
година од животот на новороденчето.
Која храна треба да се избегнува?
Треба да се избегнува храна богата
со шеќер или храна со вештачки
засладувачи, бисквити, крекери,
газирани пијалоци, зачини, готови
сокови, оцет, чај. Храната за
новороденчето секогаш мора да биде
свежо подготвена! Исто така, многу е
важно таа да се подготвува во чисти
садови и со чисти раце!

Доењето
спречува
дијабетес
тип-2
Доењето има неколку краткорочни
користи за понатамошниот живот на
новороденчето, посебно во намалувањето
на морбидитетот и на морталитетот
поради заразни болести и инфекции
во текот на детството. Истражување на
Светската здравствена организација (СЗО)
кое беше направено во земји со средни
и ниски приходи покажа дека доењето
значително го намалува ризикот од смрт
поради заразни инфекциски болести во
првите две години од животот на детето.
Сите заклучоци во извештајот насловен
како „Долготрајни ефекти од доењето“
се засновани на широка истражувачка
и научна основа, врз основа на факти,
вклучувајќи 60 дополнителни веќе објавени
студии во последните пет години.
Засновано на силни докази во однос на
краткорочната корист од доењето во
најголем дел од земјите каде граѓаните
имаат високи месечни приходи, се
покажало дека разни болести може да
се превенираат, посебно во гестацискиот
период во првите пет години од животот
на детето (5-7 години). Се покажало дека
раната исхрана, вклучувајќи го и видот на
млекото кое им се дава на децата е едно од
клучните изложувања на децата кои може
да влијаат на нивниот развој, подоцна во
нивниот живот.
Според истражувањето на СЗО во однос
на значајните ефекти на доењето, тоа
влијае во спречување на дебелината и
прекумерната тежина, крвниот притисок,
холестеролот, дијабетес тип-2, ефикасност
во тестовите на интелегенција.
Дијабетесот тип-2 е еден од најчестите

Сите заклучоци во извештајот
насловен како „Долготрајни
ефекти од доењето“ се
засновани на широка
истражувачка и научна
основа, врз основа на факти,
вклучувајќи 60 дополнителни
веќе објавени студии во
последните пет години.
видови дијабетес, кој е поврзан
со зголемување на ризикот од
кардиоваскуларни болести. Овој тип
дијабетес стана многу чест кај децата и кај
адолесцентите во денешно време, дури и
во епидемични размери. Овој епидемичен
дијабетес е поврзан и со дебелината и со
малата физичка активност денес. Постојат
и докази каде дијабетесот тип-2 може да
биде програмиран преку начин на исхрана
уште во раната возраст.
Постојат најмалку три биолошки начини
кои се предложени за објаснување на
заштитниот ефект на доењето против
дијабетес тип-2. Во мајчиното млеко
присутни се низа полинезаситени
масни киселини, вклучувајќи ја и
докосахексаноичната киселина (ДХА), како
и арахидоничната киселина (АА). Тие се
предложени како можен механизам за
заштита од појава на дијабетес тип-2 во
мајчиното млеко. Доењето ги зголемува
полинезаситените масни киселини во
мембраната на скелетот и мускулите, кој
пак за возврат е неповратно поврзан со т.н.
постење на глукоза. Така, раната промена
во скелетната и мускулна мембрана,
како резултат на заситувањето од
полинезаситените масни киселини може
да создадат заштита против отпорност
на инсулин, недостиг на бета-клетки и
дијабетес тип-2.
Повеќе за долгорочните ефекти на
доењето, може да најдете во извештајот на
Светската здравствена организација:
http://static.nationalromacentrum.org/pdf/
Long-term-effects-of-breastfeeding.pdf
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НЕХИГИЕНСКИТЕ
породувања
причина за
ТЕТАНУС
Штом се востанови заразата, нејзината фатална стапка на смртност,
без болничко лекување е 100 проценти. А, помеѓу 10 и 60 проценти
е фаталната стапка на смртност доколку оваа зараза се лекува во
болнички услови, откако таа ќе се утврди дека постои.
Елиминација на мајчинскиот и
неонаталниот тетанус. Иницијатива и
предизвици. Светската здравствена
организација (СЗО) месецов го постави
прашањето: Зошто елиминација на
овој тетанус? Одговорот е следен: во
многу земји породувањата се одвиваат
во нехигиенски услови, загрозувајќи ги
животите на мајките и новороденчињата,
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соочувајќи се со ризични инфекции.
Мајчинскиот и неонаталниот тетанус беше
меѓу најчестите смртоносни последици
заради нехигиенски породувања и
практики на пресекување на папочната
врвка. Штом се развие тетанусот, стапката
на смртност е исклучително висока,
посебно ако нема соодветна медицинска
заштита.

Што значи, како што заклучува Светската
здравствена организација, смртноста
поради мајчинскиот и неонатален тетанус
може лесно да се превенира со хигиенски
породувања, со соодветни практики каде
папочната врвка ќе се пресече според
одредени медицински правила и со
вакцинација на мајките против тетанус.
Иницијативата за елиминација на
мајчинскиот и неонатален тетанус (МНТ)
треба да придонесе до намалување на
бројот на случаи на таков тетанус и тоа
до така ниски граници каде МНТ нема
повеќе да претставува здравствен проблем.
За разлика од полиото и од вариолата,
тетанусот не може да се искорени бидејќи
спорите на тетанусот се присутни насекаде
во животната средина, но, тој сепак може
да се елиминира преку имунизација на
бремените жени, како и преку промоција
на што похигиенски услови за породувања
на жените.
Според податоци на УНИЦЕФ кои заедно
со Светската здравствена организација се
дел од оваа иницијатива, мајчинскиот и
неонатален тетанус е брза и многу болна

зараза и само во 2010 година таа убила
58.000 новороденчиња. Значително голем
број мајки умираат од оваа зараза секоја
година. Штом се востанови заразата,
нејзината фатална стапка на смртност, без
болничко лекување е 100 проценти. А,
помеѓу 10 и 60 проценти е фаталната стапка
на смртност доколку оваа зараза се лекува
во болнички услови, откако таа ќе се утврди
дека постои.
Целта на иницијативата е елиминација
на мајчинскиот и неонатален тетанус. Од
јануари 2013 година, 29 земји постигнале
елиминација на МНТ. Остануваат уште
30 држави кои што сè уште ја немаат
елиминирано оваа болест.
Повеќе за иницијативата, како и за тоа кои
меѓународни организации се дел од неа,
со цел да се елиминира мајчинскиот и
неонатален тетанус, може да прочитате на:
http://www.who.int/immunization_monitoring/diseases/MNTE_initiative/en/
и на:
http://www.unicef.org/health/index_43509.
html
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Што му направи
економската криза на
здравството?
За да постигнат краткорочни штедења на државните буџети,
многу земји крателе и на персоналот вработен во министерствата
за здравство, јавните здравствени институции и установи,
разни здравствени агенции. Македонија не е во оваа група. Но,
затоа пак, Македонија инвестирала во е-здравството, како и во
протоколите за здравствена заштита. Но и ги намалила трошоците
на јавните здравствени услуги
Министри за здравство, претставници
на мултилатерални организации,
технички експерти како и високи владини
претставници на 53 земји членки на
Светската здравствена организација
на европскиот регион (во кој спаѓа и
Македонија) во април годинава се
сретнаа во Осло, Норвешка за да го
разгледаат влијанието што економската
криза го имаше и сè уште го има врз
здравствените системи од овој регион
(http://www.euro.who.int/en/what-wepublish/information-for-the-media/sections/
latest-press-releases/european-expertsmeet-to-discuss-impact-of-economic-crisison-health).
Тие своите ставови, диускусии и решенија
ги насочија на студија изработена од
страна на Европската Обсерваторија
на здравствените системи и политики,
заедно со Светската здравствена
организација/Европа. Студијата е со
наслов „Здравството, здравствените
системи и економската криза во Европа:
влијание и импликации врз политиките”
(http://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0011/186932/Health-and-economic-crisis-in-Europe4.pdf).
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Таргетирање и заштита на луѓето со

ниски примања. Неколку земји презеле
чекори за заштита на луѓето со ниски
примања, кога се обиделе да го заштитат
повратот за здравствениот сектор.
Така, Црна Гора воспоставила систем на
селективно намалување на придонесите
за луѓето со ниски примања. Пред сè,
тоа биле пензионерите во Црна Гора.
Селективно зголемување на придонесите
за побогатите граѓани (самовработени
луѓе со многу високи примања во
Франција, побогатите пензионери во
Романија), намалување на придонесите
за работодавачите за работниците
во јавниот сектор. Тоа било случај во
Португалија на пример. Во Португалија
се укинале и даночните субвенции за
побогатите домаќинства.
Во просек, според студијата,
здравствениот систем е пресметан
со околу 13% од државното, буџетско
трошење во Европскиот регион на
Светската здравствена организација.
Делот за здравството од државниот
буџет останал стабилен или пораснал
во многу земји во текот на 2010 година
во околу 20 земји од овој регион.
Најголем пад во овој сектор, согласно
влијанието на економската криза се
случил во Исланд и во Ирска. Околу

половина од земјите на Европската Унија
доживеале пад во финансирањето на
здравството. Македонија на пример,
според оваа студија, бележи намалување
на јавното трошење во здравството
по глава на жител во 2009 година. Во
групата со Македонија се Андора,
Бугарија, Хрватска, Естонија, Унгарија,
Ирска, Латвија, Литванија, Романија
и Сан Марино. Во студијата пишува
дека Македонија е и во групата земји

криза. Поради кризата, се покажало
дека е неоходно реструктурирање и
реорганизација на здравствените системи
низ Европа.

кои се обиделе да го одржат или да го
зголемат нивото на државна финансиска
интервенција во трансферот на пари од
буџетот за здравственото осигурување.
Во оваа група земји, кои се обиделе да
го сторат истото, според студијата се и
Германија, Унгарија, Литванија, Црна Гора,
Романија, Швајцарија.

спојуваат или централизираат болници.
Македонија, според студијата е една од
тие земји, во група заедно со Бугарија,
Кипар, Чешка, Данска, Грција, Унгарија,
Исланд, Италија, Португалија, Романија,
Словачка, Словенија и Шпанија.

Во периодот на светската економска
криза, која ја погоди и сè уште ја тресе
Европа, околу 30 земји известиле дека
презеле здравствени реформи во една
или повеќе области, најчесто како дел од
веќе почнати реформи во здравствениот
сектор. Според студијата, Македонија е во
таа група земји кои презеле здравствени
реформи и покрај економската

Заради зајакнување на примарната
здравствена заштита, потребно било да се
намали потребата од болничка нега и да
се спојува здравствената инфраструктура
за да се намалат трошоците. Поради тоа,
многу земји известиле дека затвораат,

За да постигнат краткорочни штедења
на државните буџети, многу земји
крателе и на персоналот вработен
во министерствата за здравство,
јавните здравствени институции и
установи, разни здравствени агенции.
Македонија не е во оваа група. Но,
затоа пак, Македонија инвестирала во
е-здравството, како и во протоколите за
здравствена заштита. Но и ги намалила
трошоците на јавните здравствени услуги.
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Сексуалното
и репродуктивно
здравје и права
Младите луѓе сè порано стапуваат во сексуални односи, а притоа
не користат соодветна заштита, односно половина од жените и
половина од мажите не користеле никаква заштита во првиот
сексуален однос, покажало истражувањето на Здружението за
еманципација, солидарност и еднаквост на жените во Република
Македонија – ЕСЕ
Жените и мажите немаат доволни познавања
во однос на различните средства и методи за
контрацепција односно помеѓу 52 отсто до 69
отсто од жените испитанички немаат никакви
знаења за ефикасноста на различните
средства за контрацепција како што е
хормонската контрацепција и бариерните
средства за контрацепција (интраутерината
спирала и дијафрагмата), исто така помеѓу
64 отсто до 76
отсто од мажите
испитаници немаат
никакви знаења
за ефикасноста
на овие средства
за контрацепција.
Ова се дел од
резултатите до кои
дошло Здружението
за еманципација,
солидарност и
еднаквост на жените
во Република
Македонија –
ЕСЕ, а се дел од
истражувањето
за сексуланото и
репродуктивно
здравје и права
на населението
во Република
Македонија.
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Истражувањето претставува проспективна
студија на пресек и беше спроведено во текот
на 2009 и 2010 година, на репрезентативен
примерок, составен од 2691 испитаници на
возраст од 15 до 49 години од вкупно осум
статистички региони во Македонија, од кои
1346 испитанички жени и 1345 испитаници
мажи. За двата примерока се користени
стратификувани систематски примероци,
каде што единиците
на примерокот беа
бирани во рамките
на одредените страти
по систематски пат.
Анкетирањето беше
спроведено според
претходно составени
анкетни прашалници.
Собраните податоци
од анкетното
истражување беа
внесени во две бази
на податоци (за жени
и за мажи), подготвени
во програмата за
статистичка обработка
на податоци Epi Info.
Истражувањето
понатаму покажало
дека испитаниците
немаат доволни познавања во однос
на различните СПИ, пред сè во однос на

симптомите за препознавање на различните
СПИ, така што една петтина од жените не
знаат да препознаат ниту еден симптом на
СПИ кај жена, а една третина од мажите не
знаат да препознаат ниту еден симптом на
СПИ кај маж. Испитаниците немаат доволни
познавања за начините на пренос и заштита
од ХИВ инфекцијата, па така помеѓу 40 до
60 отсто од мажите и жените не знаат дека
ХИВ може да се пренесе преку различните
сексуални односи, а од друга страна пак
помеѓу 25 до 39 отсто од испитаниците
сметаат дека ХИВ може да се пренесе преку
безбедни медицински процедури.
Незнаење
Кај жените постои и недоволно
препознавање на потребата од редовни
превентивни гинеколошки прегледи односно
43 отсто од жените од руралните средини
и 23 отсто од жените од градските средини
не знаат дека редовните превентивни
гинеколошки прегледи можат да помогнат
во раното откривање и излекувањето на
карциномот на грлото на матката. Воедно
жените не се доволно запознаени и со
потребата од правење на самопреглед на
дојките, бидејќи 55 отсто од жените изјавиле
дека не прават самопреглед на дојките,
а притоа од овие жени 31 отсто изјавиле
дека мислат оти немаат потреба да прават
самопреглед, а 16 отсто од жените не знаат
како да го направат самопрегледот.
Однесувањата на испитаниците жени и
мажи се во насока на негативно влијание
на нивното репродуктивно здравје. Пред
сè младите луѓе сè порано стапуваат во
сексуални односи, а притоа не користат
соодветна заштита, односно половина од
жените и половина од мажите не користеле
никаква заштита во првиот сексуален однос.
За оваа состојба придонесува и ниската
стапка на користење контрацепција односно
помеѓу жените испитанички во изминатите
12 месеци само 5,7 отсто користеле
хормонска контрацепција, а бариерни
средства за контрацепција (интраутерина
спирала и дијафрагма) користеле само 2,2
отсто од жените. Иако кондомот е најчесто
користено средство за контрацепција,
сепак се забележува нередовна употреба
на кондом во сексуалните односи односно

постојано користење кондом во сексуалните
односи се бележи кај 23,4 отсто од мажите
испитаници и кај 16,6 отсто од жените
испитанички.
Користењето на средства и методи за
контрацепција е особено ниска помеѓу
жените Ромки, односно стапката на
користење на контрацепција помеѓу
жените Ромки во последните 12 месеци за
различните средства и методи е следната: 1,9
отсто користеле хормонска контрацепција,
1,9 отсто користеле интраутерина спирала,
5,7 отсто користеле кондом, прекинат
однос користеле 1,9 отсто, а ниту една жена
Ромка не користела дијафрагма. Постои и
несоодветно семејно планирање помеѓу
испитаниците, па така 20,7 отсто од жените
изјавиле дека кога им се родило првото
дете, иако било посакувано, сепак не било
планирано за дадениот временски период.
Уште еден фактор кој придонесува за оваа
состојба е релативно високата стапка на жени
што извршуваат абортус, односно 14,5 отсто
од жените извршиле најмалку еден абортус,
а истите жени во просек имаат направено по
1,6 абортуси. Кај жените Ромки оваа состојба
е уште повеќе загрижувачка, бидејќи 34
отсто од нив изјавиле дека во животот имаат
направено најмалку еден абортус.
Негативни навики
Однесување што негативно се одразува
на репродуктивното здравје на жените е и
нередовното извршување на превентивни
гинеколошки прегледи односно половина од
жените не се обраќаат редовно на гинеколог
за превентивни гинеколошки прегледи.
Одредени навики на жените за време на
бременоста можат негативно да влијаат
врз нивното здравје како и врз здравјето
на плодот, пред сè загрижува податокот
дека речиси 40 отсто од жените што родиле
пушеле за време на првата бременост со
различен интензитет. Однесувањето на
жените за време на доењето може да има
влијание врз здравјето и развојот на децата.
Генерален заклучок е дека жените недоволно
долго ги дојат своите деца, бидејќи 15 отсто
од испитаничките што имаат деца воопшто
не го доеле своето прво дете, а 25 отсто од
жените своето прво дете го доеле помалку
од шест месеци.
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Ставовите на жените испитанички
укажуваат на тоа дека помеѓу жените
постои ниско ниво на свесност за
репродуктивните права на жената. Тоа
пред сè може да се заклучи од фактот
што жените ги претпочитаат кондомот и
традиционалните методи како средства
и методи за контрацепција за разлика од
хормонската или бариерната контрацепција,
иако кондомот и прекинатиот однос се
методи за контрацепција што претежно
зависат од мажот, за разлика од хормонската
и бариерната контрацепција, чија употреба
зависи само од жената. Во изминатите 12
месеци 21,7 отсто од жените изјавиле дека
користеле кондом, 5,7 отсто користеле
хормонска контрацепција, додека 2,2
отсто користеле механички средства за
контрацепција. Во овој прилог се и ставовите
на жените во однос на абортусот, односно
55 отсто од жените сметаат дека одлуката за
абортусот треба да биде на двата партнери,
занемарувајќи го репродуктивното право
на жената, додека 28 отсто сметаат дека таа
одлука треба да биде само на жената.
Дополнително загрижуваат предрасудите
што жените и мажите ги имаат спрема
абортусот како и нивните ставови за
потребата од законско ограничување на
правото на абортус. Имено, 38,3 отсто
од жените сметаат дека абортусот треба
законски да се ограничи, наспроти 30,2
отсто од жените што сметаат дека абортусот
треба да остане легален како што е и досега.
Исто така 41,4 отсто од мажите сметаат дека
абортусот треба законски да се ограничи,
наспроти 25,4 отсто од мажите, кои сметаат
дека абортусот треба да остане легален како
што е и досега.
Во однос на здравствената заштита
во однос на репродуктивното здравје на
жените, може да се заклучи дека постои
недоволен опфат на жените со матични
гинеколози, особено во руралните средини
и во малите градски населени места.
Односно 34,1 отсто од сите жени изјавиле
дека немаат избрано матичен гинеколог,
при што 42,9 отсто од жените што живеат во
рурални средини немаат избрано матичен
гинеколог, а 31,5 отсто од жените што живеат
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во градски средини немаат избрано матичен
гинеколог. Исто така, постои несоодветен
опфат на жените со превентивните прегледи
за карцином на дојка, односно само 11,5
отсто од жените во изминатите 12 месеци се
обратиле кај лекар за превентивен преглед
на дојките, додека мамографија имаат
направено 12,3 отсто од жените.
Жените се претежно задоволни од
здравствените услуги добиени кај своите
матични гинеколози, вклучувајќи ги
и услугите за време на бременоста,
меѓутоа постои незадоволство помеѓу
жените од здравствените услуги добиени
при подготовката за породување, при
самото породување како и за време на
постпарталната нега. Во здравствените
услуги поврзани со абортусот недостасува
соодветно советување на жените во однос на
постапката за извршување на абортусот како
и советување за контрацепција.
Информации
Од истражувањето произлегле неколку
клучни наоди и заклучоци. Со цел
младите лица навремено и правилно да
се информираат за потребата од безбедни
сексуални односи и правилна заштита
во сексуалните односи и со тоа да се
избегнат последиците по сексуалното
и репродуктивното здравје, потребно е
воведување на задолжително сексуално
образование за младите во последните
години на основното образование и во
сите години од средното образование.
Потребно е воведување и на родова
компонента во сексуалното образование.
Потребно е воведување на активности и
мерки за едукација на општата популација
во однос на сексуалното и репродуктивно
здравје, со посебен акцент на заштита на
употреба на контрацепција и планирање на
семејството, пред сè во руралните средини
и помеѓу ромското население. Во оваа
смисла треба да се зајакне патронажната
служба за поголем опфат на населението
со овој вид на едукација, треба да се
спроведуваат едукативни кампањи, треба
да се организираат едукативни настани од
страна на Советувалиштата за репродуктивно
здравје и слични активности.

За да се зголеми информираноста на жените
за различните теми поврзани со сексуалното
и репродуктивно здравје, потребно е
матичните гинеколози задолжително да ги
советуваат своите пациентки за различните
средства за контрацепција и за користење
на контрацепцијата, за СПИ и за потребата
од превентивни гинеколошки прегледи за
навремено откривање на СПИ, како и да
вршат задолжително советување за семејно
планирање.
Неопходно е поставување на препаратите
за хормонска контрацепција на позитивната
листа на лекови, со што ќе се намали нивната
цена и ќе се подобри достапноста до нив.
Бидејќи економските причини се главен
фактор поради кој жените и мажите не
можат да го имаат посакуваниот број на
деца, потребно е донесување на низа на
економски мерки што ќе им помогнат
на младите брачни парови да го имаат
посакуваниот број на деца.
Како до податоците?
Со анкетното истражување организацијата
собрала податоци во однос на следните
области:
- демографски и социоекономски
карактеристики;
- сексуални односи, вклучувајќи ги
податоците за првиот сексуален однос,
сексуалното однесување и користењето на
заштита во сексуалните односи;
- контрацепцијата, вклучувајќи ги податоците
за знаењата на испитаниците во однос на
контрацепцијата, користењето на
контрацепцијата и факторите што влијаат врз
него како и ставовите во однос на употребата
на контрацепцијата;
- кондомите односно знаењата и ставовите
на испитаниците во однос на употребата
на кондомите, самата употреба на
кондомите како и факторите што влијаат врз
користењето на кондомите;
- СПИ и ХИВ-СИДА, вклучувајќи ги знаењата и
ставовите на испитаниците во однос на овие
прашања;
- семејното планирање, вклучувајќи ги
знаењата, ставовите и однесувањата
на испитаниците во однос на семејното
планирање како и однесувањата на

испитаниците за време на склопувањето на
првиот брак и основањето на семејството;
- грижата за време на бременоста,
породувањето и постнаталната грижа,
вклучувајќи податоци во однос на
однесувањата на жените за време на нивната
прва бременост, опфатот со здравствена
заштита во првата бременост, задоволството
на жените од добиените здравствени услуги
за време на контролите и породувањето во
првата бременост, опфатот со услугите на
патронажната служба за време на првата
бременост и по породувањето, однесувањата
на жените за време на доењето на првото
дете и однесувањата на мажите за време
на првата бременост на нивните сопруги
(партнерки);
- абортусот, вклучувајќи податоци за стапката
на абортуси, здравствените услуги поврзани
со абортусот како и знаењата и ставовите на
жените и мажите поврзани со абортусот;
- здравствени услуги поврзани
со репродуктивното здравје и
репродуктивните права, вклучувајќи го
опфатот на жените со матичен гинеколог,
задоволството
од
здравствените
услуги добиени
кај матичен
гинеколог како
и знаењата,
ставовите и
однесувањата
на жените
испитанички
во однос на
превентивните
гинеколошки
прегледи и
превентивните
прегледи на
дојката.
Автор:
Борјан Павловски од Здружението за
еманципација, солидарност и еднаквост на
жените во Република Македонија – ЕСЕ
Целосниот извештај од истражувањето
можете да го преземете од www.esem.org.mk
и www.healthrights.mk
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Повторно нецелосна
информираност
Повеќето од жените присутни на средбата се пожалиле дека од
нивните матични гинеколози не ги добиваат истите услуги како
останатите пациенти – од средбата на тимот на НРЦ со 18 жени од
Куманово
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Некои матични гинеколози не се
однесуваат исто кон сите пациентки.
Многу од жените-Ромки од Куманово
не знаат кои
гинеколошки
услуги се
бесплатни и
зошто мора
да ги плаќаат
како приватни
услуги. Многу
од нив не
знаат која
крвна група и
кој RH-фактор
имаат, а ниту
знаат пак кои
се нивните
права како
пациенти. Ова се дел од заклучоците
од сведоштвата на 18 жени-Ромки од
Куманово кои на 19 јуни се сретнаа со
претставници на Националниот ромски
центар (НРЦ). Поводот за средбата беше
запознавање со проектот за застапување,
токму на нивните права во периодот
кога тие се бремени и после тоа, каков
треба да биде односот на нивните
матични гинеколози, кои услуги им се
загарантирани со закони и со други
регулативи. Но, и кои им се нивните
одговорности како пациенти. На пример,
одговорноста дека мора редовно да одат
на гинеколог, пред сè заради нивното
сопствено и здравјето на нивните деца,

а потоа и заради законските обврски на
тие што имаат трето или повеќе деца,
согласно кампањата за многудетство
на Владата
на Република
Македонија.
Повеќето од
жените присутни
на средбата се
пожалиле дека
од нивните
матични
гинеколози не
ги добиваат
истите услуги
како останатите
пациенти.
Само една од
присутните
жени се изјаснила дека нема матичен
гинеколог и оти не посетила гинеколог
цели 18 години. Последен пат била
кога го родила третото дете. Сите
имаат здравствено осигурување и се
информирани за новите електронски
здравствени книшки.
Сите жени би сакале редовно да
посетуваат гинеколог, но не се во
можност да си дозволат такво нешто
затоа што немаат пари. Од нив, пет
добиваат социјална парична помош од
државата.
Повеќето од жените не знаат кој им е RH
фактор, а на трудниците им е утврден при
преглед од страна на нивниот матичен

гинеколог. Само една жена знаеше
што е тоа фолна киселина. Во
просек имаат по две – три деца.
Скоро никој не знаеше дека во текот
на годината има право на еден
бесплатен ПАП тест. Останатите не
слушнале за такво нешто и никој
не ги информирал. Голем број
од присутните посведочија дека
има гинеколози кои наплаќаат за
гинеколошки услуги иако имаат
истакнато тарифник со цени и
список на бесплатни прегледи.
И тоа, цените се различни за
различни пациентки. Имало случаи
каде гинеколози телефонски
се нагодувале за цените за
здравствени прегледи. Некои жени
рекоа дека морале да се однесуваат
непристојно со цел да добијат
подобра услуга и да платат помалку.
Само на четири од вкупно 18 жени
на средбата за време на бременост
со нив биле и нивните сопрузи.
Додека имало и случај во Куманово
каде на еден од сопрузите му
дозволиле да присуствува на
породување на неговата жена,
затоа што неговата претходна
сопруга починала за време на
породување. Четири се породиле со
царски рез.
На присутните жени им се допадна
целта на проектот затоа што
навистина се скапи прегледите и
поради тоа не можат редовно да
посетуваат гинеколог. Тие би сакале
да има вакви средби почесто, но и
да има присуство на гинеколог за да
може да се информираат повеќе.
Текстот е напишан со помош на
Мартина Асановска, асистент на
проектот „Преку засилен глас до
подобри здравствени услуги”. На
средбата со жените од Куманово
учествуваше и Катерина Шојиќ,
правник во НРЦ и правен советник
во проектот „Преку засилен глас
до подобри здравствени услуги”.
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Лобирање
и во
Европа
Себихана Скендеровска на средби со претставничката која што
работи на процесот на проширување на Република Македонија
во Европската Унија, Kaarin–Anna Maandi, претставничката на
македонската делегација во ЕУ Биљана Костовска, имаше средби со
European Women Lobby -Pierrette Pape, Save the children – Manuela
Smolinski, MEP Minodora Cliveti која работи на извештајот „The gender
aspect on National Integration Strategies for Romaˮ
За да се зајакнат капацитетите за
застапување за здравствени права,
посебно на социјално загрозени групи и
за да се споделат и споредат методите,
начините и условите за застапување
на европско ниво, координаторот
на проектот „Преку засилен глас до
подобри здравствени услугиˮ Себихана
Скендеровска е дел од програмата EU
Roma Health Champion, програма на
Европската алијанса за јавно здравје.
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Во периодот помеѓу јануари – јуни 2013
година, координаторите на програмата,
како и експерти за застапување од
Брисел ни дадоа вредно совети за
промовирање на активностите во
рамки на проектот. Паралелно со тоа,
координаторот на проектот, Скендеровска
оствари средби на европско ниво и тоа
со претставничката која што работи на
процесот на проширување на Република
Македонија во Европската Унија,
Kaarin –Anna Maandi, претставничката
на македонската делегација во ЕУ
Биљана Костовска, имаше средби со
European Women Lobby -Pierrette Pape,
Save the children – Manuela Smolinski,
европарламентарката Minodora Cliveti

која работи на извештајот „The gender
aspect on National Integration Strategies
for Romaˮ, за кој извештај Скендеровска
и Националниот ромски центар (НРЦ)
препорача парламентарците да дадат
својa поддршка и да се застапуваат
за препораките и мислењето на овој
извештај. Скендеровска се сретна и
со членката на европскиот парламент
Edite Estrela која имаше извештај
за сексуалното и репродуктивното
здравје на кој извештај, НРЦ даде свои
коментари.
Од сите овие средби всушност
заклучивме дека прашањето на
антенатална заштита е исто така
недоволно актуелно на европско ниво
и дека навистина се потребни чекори
за унапредување и на овој дел од
здравствената заштита.
Нашата идеја беше позитивно
прифатена од претставниците со
кои имавме состаноци. И наша цел
е преку овие состаноци да добиеме
поддршка за нашето застапување како
и да идентификуваме идни партнери за
соработка на европско ниво.

Права за здравство
на Роми
во Македонија,
Романија и Србија
Овој извештај ја анализира
моменталната состојба на
легалното застапување за
правата на здравство на Роми
во Македонија, Романија и
Србија. Извештајот се обидува
да воспостави референца и да
развие рамка на евалуација
на поддршката за легално
зајакнување, документација
и застапување, медиуми и
стратешка судска постапка од
страна на Фондацијата Отворено
Општество.
Националниот Ромски Центар
беше вклучен во подготовката
на оваа проценка како
прелиминарен резултат на
Иницијативата на Фондацијата
Отворено Општество за Законско
Застапување за Права за
Здравство на Роми, кој започна
во 2010 година од страна на
Законската и Здравствена
Иницијатива и Проектот за
Здравство на Роми од Јавната
Програма за Здравство при
Фондацијата Отворено Општество.
http://www.opensocietyfoundations.
org/reports/roma-health-rights-macedonia-r omania-and-serbia-baselinelegal-advocacy
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Глобалните цели
2025 на Светската
здравствена
организација
(СЗО)

Да се подобри исхраната
на мајките, бебињата
и на малите деца

Земјите – членки на Светската здравствена
организација (СЗО) ги прифатија глобалните
цели за подобрување на исхраната за мајките,
новороденчињата и за малите деца. Овие
глобални цели, според организацијата се
значајни за одредување на приоритетните
области во кои треба да се дејствува и со кои
треба да се постигне промена на глобално ниво.
Кои се глобалните цели 2025?
40 % намалување на бројот на деца на возраст
до пет години кои имаат проблем со нивниот
раст и развој.
50% намалување на анемијата (слабокрвноста)
кај жените во репродуктивниот период.
Недостатокот на железо, односно анемијата
ги тангира 30% од жените во репродуктивниот
период (468 милиони жени во светот) и 42%
од бремените жени (56 милиони). Мајчинската
анемија е тесно поврзана со ниската родилна
тежина и со зголемување на ризикот за
мајчинска смртност. Бројот на случаи на анемија
кај жените во репродуктивниот период не се
подобрил значително во последните дваесет и
повеќе години.
Анемијата кај децата пак, влијае кај 47.4% или
293 милиони деца на глобално ниво и тоа во
предучилишна возраст. Вкупно 33.3% или 190
милиони деца на предучилишна возраст имаат
недостаток на витамин А.
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30% намалување на случаите со ниска родилна
тежина. Се проценува дека секоја година, околу
13 милиони деца се раѓаат со ограничен раст
уште во матката. А, 20 милиони деца се раѓаат
со ниска родилна тежина. Дете родено со ниска
родилна тежина се соочува со поголем ризик од
смртност и со опасност да развие болести како
што се дијабетесот и хипертензичноста, подоцна
во животот.
Во 2010 година околу 115 милиони деца
во светот биле со ниска телесна тежина, 55
милиони имале помала тежина од нивната
висина и 171 милион деца помали од пет
години имале проблем со нивниот раст и
развој. Во периодот помеѓу 1995 и 2010 година

значителни напори направени се во Азија и
во Латинска Америка, но сè уште треба да
се работи во Африка. Во исто време пак, во
развиените земји и во земјите во развој се
бележат случаи на деца со прекумерна телесна
тежина, односно дебелина. Зачестената појава
на дебелина кај децата забрзано расте во
земјите со низок и во земјите со среден животен
стандард. Дебелите деца често изразнуваат во
дебели возрасни.
Неправилната и недоволната исхрана е причина
за смртноста кај доенињата и кај малите деца
до пет години и тоа кај 35% од нив. Повеќе од
два милиони деца годишно во светот умираат
како резултат на неухранетост. Вкупно 11%
од глобалните причини за разни болести
се засноваат на мајчинската и на детската
неухранетост.
Така, уште една глобална цел на Светската
здравствена организација е да не се
зголемуваат случаите на прекумерна тежина
во период на детството.
Зголемување на нивото на ексклузивно доење
во првите шест месеци на новороденчето и тоа
најмногу до 50%.
Намалување и одржување на тоа намалено
ниво на недоволна исхранетост и следствено
на тоа недоволен раст и развој кај децата на
помалку од 5%.
Засновано на анализи на политиките за исхрана,
Светската здравствена организација заклучува
дека земјите – членки на СЗО имаат разни
политики и програми за исхрана на мајките,
бебињата и на малите деца, но дека тие
политики не се следат и не се спроведуваат до
крај. Во голем дел од случаите, тие програми и
политики не определуваат кој ќе ги спроведува
нив, кој е вклучен и одговорен во тие политики
и програми, а уште помалку одредуваат кој ќе ја
следи и оценуца нивната имплементација.
Повеќе за глобалните цели на Светската
здравствена организација може да најдете на
http://www.who.int/nutrition/topics/nutrition_globaltargets2025/en/

Витамин А за силен
имунолошки систем
Корисен е за видот, кожата, имунолошкиот систем, а е добар „борецˮ
против малите сипаници, дијарејата, маларијата, ХИВ, како и против
вагинални, синусни инфекции и дијабетес
Помеѓу 140 и 250 милион деца на
возраст под пет години се соочуваат
со недостиг на А витамин. Овие деца
страдаат од драматично зголемен ризик
на смртност, слепило и разни заболувања,
посебно се склони на мали сипаници и
на дијареја. Витаминот А е значаен за
функционирањето на имунолошкиот
систем и за здрав раст и развој на децата.
Вака покажува статистиката на Светската
здравствена организација (СЗО).

Кој и на која возраст треба да го зема
витаминот А, согласно целните групи
предвидени од страна на Светската
здравствена организација?

Витаминот А е основен и многу значаен
витамин за имунолошкиот систем и игра
клучна улога во создавањето на белите
крвни зрнца, кои се борат против секоја
инфекција во човечкото тело. Многу
научни студии покажуваат дека бетакаротенот и витаминот А го намалуваат
ризикот од многу типови рак. Но,
витаминот А мора да се прима како храна
со многу свеж зеленчук каде овој витамин
е присутен, а не се примаат заменски
препарати.

Каде го има витаминот А?

Сите мајки до шест недели после
породувањето, доколку не зеле витамин
А веднаш по породувањето. Деца на
возраст помеѓу 9 и 11 месеци, деца на
возраст помеѓу 12 месеци и постари од
една година. Деца на возраст помеѓу една
и четири години*.
Но, голема доза на витамин А треба да
се избегнува за време на бременоста
поради опасност од неправилен развој
на бебето. Витаминот А треба да се
зема после породувањето, кога бебето,
условно кажано е во „сигурна зонаˮ.
Согласно тоа, безбедна доза на витамин
А може да се обезбеди во текот на
шесте недели после породувањето. Тоа
се однесува на мајките.

Овој витамин може да се најде во црн
дроб (мисирка, риба, свинско и говедско
месо, пилешко месо), морков, брокула,
благ компир, путер, јајце, тиква, спанаќ,
кајсија, праски, диња, патлиџан, кељ и
други темно зелени растенија, масни
морски риби, црвена пиперка.
*http://www.who.int/vaccines/en/vitamina.
shtml
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