
Информирајте се за вашите права поврзани со 
здравствената заштита во текот на бременоста!



Додека сте бремена, во текот на породувањето и во периодот 
потоа, вие и вашето новородено имате загарантирано право на 
здравствена заштита и здравствени услуги кај матичен лекар, 
кај лекар-специјалист и во болница. 

Како можете да ги остварите овие права?

За да имате право на овие услуги, потребно е да поседувате 
здравствено осигурување и да изберете матичен гинеколог, кај 
кого ви се бесплатни сите прегледи во текот на бременоста, 
односно за нив не се плаќа партиципација, вклучувајќи и 
ЕХО-преглед. Бројот на прегледите кај матичниот гинеколог не е 
ограничен.

За стекнување статус на здравствен осигуреник, обратете се во 
најблиската подрачна единица на Фондот за здравствено 
осигурување, каде што ќе ви ја објаснат постапката. 
Информации може да најдете и на веб-страницата на Фондот – 
www.fzo.org.mk. Побарајте објаснување и помош и од ромските 
здравствени медијатори кои што дејствуваат во вашата 
заедница. 



Освен прегледите кај матичниот гинеколог, 
бесплатни се и следниве услуги:

породување во болница, вклучувајќи и оперативно породување 
(со царски рез);

болничко лекување на доенчето до 12-месечна возраст

специјалистички и ортопедски лекарски преглед со ЕХО на 
доенчето до 12-месечна возраст

посети од патронажна сестра во текот на бременоста и по 
породувањето

Партиципација  ќе треба да платите за прегледите за кои 
матичниот гинеколог ќе ви даде упат (лабораториски преглед на 
крв и на мочка, микробиолошки брис од грлото на матката и 
вагината, преглед на крвта за откривање на вродени 
пореметувања на плодот, болничко лекување доколку постојат 
здравствени ризици кои можат да ви наштетат вас или на плодот). 

Кога треба да се јавите на гинеколог?
Првиот гинеколошки преглед, како и изборот на матичен гинеколог, 
треба да се случи што порано, по можност уште пред да забремените. 
Но, доколку веќе се сомневате дека сте бремена, прегледот во првите 
три месеци од бременоста е НАЈВАЖНИОТ преглед  за вас!

За да имате здраво новороденче ...

 ... треба да посетувате гинеколог навремено и 
редовно, но и да знаете што да очекувате од него!



Гинекологот вообичаено го прави следново:

Ќе ви даде информации за сите видови 
испитувања што ќе бидат потребни во 
текот на бременоста, вклучувајќи ги 
можните ризици и придобивки од 
испитувањата

Ќе ви даде совет за употреба на 
препарат на фолна киселина

Ќе ви ја мери телесната тежина

Ќе ви го мери крвниот притисок и ќе ви 
даде упат за испитување на мочка при 
секоја посета

Ќе ве упати на лабораториски прегледи 
на крвта за да се одредат крвната група, 
постоењето слабокрвност и нивото на 
шеќер во крвта. 



Ќе го провери растот на матката, односно 
плодот и доколку има потреба, ќе ви 
направи ЕХО-преглед (важни се три 
ЕХО-прегледи, и тоа околку 12. недела, 
меѓу 20. и 22. недела и во 30. недела од 
бременоста)

Ќе ви земе брис од вагината и од грлото 
на матката за микробиолошко испитување 
за да провери дали имате инфекција што 
бара лекување.

Ќе ви даде совет за исхраната и за 
однесувањето во текот на бременоста, 
вклучувајќи престанок на пушењето и на 
употребата на алокохол, како и совет како 
да се намали ризикот од инфекции преку 
храна.

Ќе ви каже кои знаци на предупредување 
треба да ве натераат итно да се јавите на 
гинеколог.



Побарајте од матичниот гинеколог да ја даде вашата 
адреса на патронажна сестра, која набрзо ќе ве посети 
во вашиот дом. Од неа треба да го очекувате следново:

Совет за тоа како да се справите со проблемите во текот на 
бременоста: мачнина, киселини, запек и хемороиди, хигиена, 
патување, одмор, застој на венската крв во нозете, стрии, болки 
во грбот, нега на забите.

Да ве информира кога треба да се јавите на гинеколог и што да 
очекувате од него.

Совет за правилна исхрана и однесување. 

По породувањето (меѓу 5. и 12. недела), потребно е да 
посетите гинеколог, кој ќе го направи следново:

Гинеколошки преглед

Mерење крвен притисок и проверка на мочка

Совет за контрацепција (чување од бременост)

Утврдување дали постојат знаци на депресија по породувањето.

Разговор за можно крвавење, исцедок, температура, болка, 
воспоставување на доењето 



Доколку нешто не сте разбрале добро, побарајте од гинекологот 
или од медицинската сестра појаснување за целта на секој 
преглед и на секое испитување, слободно поставувајте 
прашања и дискутирајте за сè што ве интересира. 
Информацијата, препораката и советот можат да ви бидат од 
корист само ако сте ги разбрале целосно!

За да добиете дополнителни информации во врска со вашите права 
во периодот на бременост, обратете се до социјалниот работник во 
младинскиот центар на ХЕРА „Сакам да знам” во Шуто Оризари.

Исто така, доколку немате здравствено осигурување или сметате 
дека вашите права не се почитуваат (пример Вашиот матичен лекар 
ви наплаќа за прегледи кои се бесплатни или лекарот одбива да го 
изберете како ваш матичен лекар кога тоа го барате од него) 
повторно обратете се во младинскиот центар и побарајте помош и 
поддршка од социјален работник или правник.

Дополнително во младинскиот центар „Сакам да знам” во Шуто 
Оризари може да ги добиете и следните услуги за сексуално и 
репродуктивно здравје кои се бесплатни и доверливи, и за кои не 
ви е потребен упат и здравствена книшка:

Младински центар „Сакам да знам” – Шуто Оризари 02/2651-955

Дерматолошки прегледи

Mерење крвен притисок и проверка на мочка

Тестирање и третман за сексуално преносливи инфекции

ХИВ тестирање и советување

Советување за сексуалност 

Сексуална едукација




