
Почитувани 
пратенички и 
пратеници,

Со задоволство ви го претставувам 

Билтенот за семејно планирање на 

ХЕРА – Асоцијација за 

здравствена едукација и 

истражување. ХЕРА повеќе од 

десет години работи на 

унапредување на сексуалното и 

репродуктивното здравје, а 

посветува посебно внимание на 

семејното планирање.

Затоа, во ова издание ќе Ви 

понудиме стручни анализи 

поткрепени со факти кои се важни 

предуслови за успешно  

планирање на семејството и на 

родителството. 

По дефиниција, семејното 

планирање им овозможува на 

поединците, паровите и брачните 

сопружници да носат правилни и 

информирани одлуки за 

репродуктивното здравје и 

благосостојба. Тоа значи дека ќе 

зборуваме за безбедното 

мајчинство, здравјето и грижата 

кон мајката и децата и нивните 

потреби, социјалните и 

економските аспекти да се биде 

родител. 

Во изминатите неколку години 

сме сведоци на засилени јавни 

дебати, кампањи и донесување на 

политики и мерки за 

унапредување на семејното 

планирање и репродуктивното 

здравје. Но дали се тие доволни да 

го постигнат својот ефект, дали се 

движиме по вистинскиот пат и 

што уште можеме да сториме за да 

го подобриме здравјето и статусот 

на семејството во општеството, а 

притоа не заборавајќи да го 

заштитиме достоинството и 

правата на индивидуите, особено 

на жените како главен столб во 

планирање на семејството?

Како пратеници Вие може да 

сторите многу за семејството, за 

жените, за децата.  Се надавам, 

информациите во овој билтен ќе 

ви помогнат да ги продлабочите 

вашите знаења, ќе ве поттикнат за 

идни акции како креатори на 

закони и јавни промотори, но ќе 

ви помогнат при подобро следење 

на спроведување на државните 

политики и предложување нови 

мерки. 

Семејството е велат големо 

богатство, но семејното 

планирање и репродуктивно 

здравје се клучот до „семејното 

богатството“. Следете не на 

hera.org.mk и пишувајте ни на 

hera@hera.org.mk. 

До скоро читање, 

Бојан Јовановски, извршен 

директор

бр.1 Септември, 
2014 година,  Скопје 

БИЛТЕН
за семејно планирање



Безбедното мајчинство опфаќа 

збир на мерки кои имаат за цел да 

и овозможат на жената  високо 

квалитетни услуги во доменот на 

семејното планирање, услуги во 

текот на бременоста, за време на 

породувањето и во периодот после 

породувањето. Очекувани 

резултати од овие мерки се 

завршување на бременоста без 

компликации и непотребни 

интервенции, раѓање на здраво 

новороденче и здрав период по 

породувањето, во средина која го 

поддржува физичкото и 

емоционалното здравје на  

жената, новороденчето и 

семејството.

Семејното планирање е еден од 6-

те столба на безбедното 

мајчинство (Слика 1),  и носи 

голем број на придобивки за 

мајката, детето, семејството и 

заедницата во целост.

Покрај големиот напредок во 

унапредувањето на здравјето на 

мајките и децата во Република 

Македонија во последната декада, 

сепак се уште не се достигнати 

Миленумските развојни цели 

(МРЦ 4 и 5), воедно постојните 

вредности се повисоки во 

Билтен за семејно планирање 03
бр.1 Септември, 
2014 година,  Скопје 

Важноста на семејното 
планирање за безбедното 
мајчинство

споредба со земјите од Европскиот 

регион (Табела 2).

Здравјето на мајките и децата 

отсекогаш е високо на 

политичката агенда, за што 

зборуваат и големиот број на 

постоечки стратешки документи. 

Како најважни се издвојуваат 

Стратегијата за безбедно 

мајчинство на Република 

ЕДНАКВА ДОСТАПНОСТ

ЕДНАКВОСТ И 
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЖЕНАТА

БЕЗБЕДНО 
МАЈЧИНСТВО
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Слика 1. Есенцијални 
интервенции на здравствениот 
систем за безбедно мајчинство

Македонија 2010-2015 година и 

Акциониот план за намалување 

на матернална, перинатална и 

доенечка смртност  за 2013-2014. 

Со двата документи се предвидени 

мерки кои имаат за цел да ја 

унапредат достапноста до високо 

квалитетни услуги за безбедно 

мајчинство, вклучувајќи и услуги 

за семејно планирање.

Главни предизвици во 
доменот на безбедното 
мајчинство во Република 
Македонија

 Намалување на доенечката 

смртност преку намалување на 

постојните диспаритети во однос 

социо-економските 

карактеристики на мајката (во 

2013 година, доенечката смртност 

кај мајките со некомплетирано 

основно образование изнесува 16,4 

а кај мајките со високо 

образование  5,9 на 1000 
2живородени)

 Интегрирање на услугите за 

семејно планирање со останатите 

услуги за безбедно мајчинство 

 Унапредување на достапноста до 

квалитетни услуги за контрола на 

бременоста, породување и грижа 

после породување, со посебен 

фокус на ранливите групи жени.

Препораки

 Пратениците треба да 

соработуваат со сите 

заинтересирани страни кои 

работат на унапредување на 

репродуктивното здравје, и 

да земат активно учество во 

јавни расправи во 

Собранието и да го дадат 

своите препораки до 

извршната власт за 

прашања поврзани со 

безбедното мајчинство

 

ЗА МАЈКИТЕ

Ја намалува смртноста 
и заболувањата кај 
мајките за 25% и тоа 
поради:

соодветно растојание 
помеѓу две бремености;

спречување на високо 
ризични бремености;

превенција на  
индуцирани и спонтани 
абортуси; 

ЗА ДЕЦАТА

Ја намалува доенечка 
смртност за 20% преку:

постигнување на минимум 
интервал помеѓу две 
раѓања од 2 години;

Намалување на 
предвремени раѓања и 
раѓања на бебиња со мала 
родилна тежина (под 2500 
грама);

ЗА СЕМЕЈСТВОТО
И ЗАЕДНИЦАТА

Ги намалува на 
здравствените трошоци; 

Овозможува 
редистрибуција на 
средствата за други 
намени;

Поголема шанса за 
подобро образование на 
жената и подобро платена 
работа...

...а со тоа и поголема 
благосостојба на 
семејството;

Соодветното растојание 
помеѓу две бремености и 
помага на жената да дои 
подолго;

превенција на сексуално 
преносливи инфекции;

превенција на 
компликации како што е 
инфертилитетот.

поголем развој на 
општеството.подобро физичко, емотивно 

и ментално здравје на 
детето и на мајката.

Табела 1. Придобивки од семејното планирање 

ИНДИКАТОР 

Матернална смртност 
(на 100.000 
живородени) 

Доенечка смртност 
(на 1000 живородени) 

% на живородени со 
ТТ под 2500 грама 

Употреба на 
контрацепција (%) кај 
жени на возраст од 

1 15-49 години

ЕВРОПСКИ РЕГИОН 
(ПОСЛЕДНИ  
ПОДАТОЦИ) 

РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 
(2013) 

4- 33

4.2

6.9

33-83% 

4.3 

10.2

7.4

13% 

Табела 2. Споредба на вредностите на 
индикаторите за безбедно мајчинство во 
Европскиот регион и во Република Македонија

1. Мултинидикаторско кластерско истражување. УНИЦЕФ, 2011.
2. Информација за здравјето на мајките и децата во Република Македонија во 2013 
година. Завод за здравствена заштита на мајки и деца, Здравствен Дом на Скопје, 2014.

 Министерството за 

здравство и ФЗОМ треба да 

им овозможат на жените 

полесен пристап до 

квалитетна здравствена 

заштита во текот на 

бременоста преку 

укинување на 

партиципација за 

здравствени услуги за 

бремени жени.



Безбедното мајчинство опфаќа 

збир на мерки кои имаат за цел да 

и овозможат на жената  високо 

квалитетни услуги во доменот на 

семејното планирање, услуги во 

текот на бременоста, за време на 

породувањето и во периодот после 

породувањето. Очекувани 

резултати од овие мерки се 

завршување на бременоста без 

компликации и непотребни 

интервенции, раѓање на здраво 

новороденче и здрав период по 

породувањето, во средина која го 

поддржува физичкото и 

емоционалното здравје на  

жената, новороденчето и 

семејството.

Семејното планирање е еден од 6-

те столба на безбедното 

мајчинство (Слика 1),  и носи 

голем број на придобивки за 

мајката, детето, семејството и 

заедницата во целост.

Покрај големиот напредок во 

унапредувањето на здравјето на 
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сепак се уште не се достигнати 
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(МРЦ 4 и 5), воедно постојните 

вредности се повисоки во 
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мајчинство

споредба со земјите од Европскиот 

регион (Табела 2).
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отсекогаш е високо на 

политичката агенда, за што 

зборуваат и големиот број на 

постоечки стратешки документи. 

Како најважни се издвојуваат 
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мајчинство на Република 
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Слика 1. Есенцијални 
интервенции на здравствениот 
систем за безбедно мајчинство

Македонија 2010-2015 година и 

Акциониот план за намалување 

на матернална, перинатална и 

доенечка смртност  за 2013-2014. 

Со двата документи се предвидени 

мерки кои имаат за цел да ја 

унапредат достапноста до високо 

квалитетни услуги за безбедно 

мајчинство, вклучувајќи и услуги 

за семејно планирање.

Главни предизвици во 
доменот на безбедното 
мајчинство во Република 
Македонија

 Намалување на доенечката 

смртност преку намалување на 

постојните диспаритети во однос 

социо-економските 

карактеристики на мајката (во 

2013 година, доенечката смртност 

кај мајките со некомплетирано 

основно образование изнесува 16,4 

а кај мајките со високо 

образование  5,9 на 1000 
2живородени)

 Интегрирање на услугите за 

семејно планирање со останатите 

услуги за безбедно мајчинство 

 Унапредување на достапноста до 

квалитетни услуги за контрола на 

бременоста, породување и грижа 

после породување, со посебен 

фокус на ранливите групи жени.

Препораки

 Пратениците треба да 

соработуваат со сите 

заинтересирани страни кои 

работат на унапредување на 

репродуктивното здравје, и 

да земат активно учество во 

јавни расправи во 

Собранието и да го дадат 

своите препораки до 

извршната власт за 

прашања поврзани со 

безбедното мајчинство

 

ЗА МАЈКИТЕ

Ја намалува смртноста 
и заболувањата кај 
мајките за 25% и тоа 
поради:

соодветно растојание 
помеѓу две бремености;

спречување на високо 
ризични бремености;

превенција на  
индуцирани и спонтани 
абортуси; 

ЗА ДЕЦАТА

Ја намалува доенечка 
смртност за 20% преку:

постигнување на минимум 
интервал помеѓу две 
раѓања од 2 години;

Намалување на 
предвремени раѓања и 
раѓања на бебиња со мала 
родилна тежина (под 2500 
грама);

ЗА СЕМЕЈСТВОТО
И ЗАЕДНИЦАТА

Ги намалува на 
здравствените трошоци; 

Овозможува 
редистрибуција на 
средствата за други 
намени;

Поголема шанса за 
подобро образование на 
жената и подобро платена 
работа...

...а со тоа и поголема 
благосостојба на 
семејството;

Соодветното растојание 
помеѓу две бремености и 
помага на жената да дои 
подолго;

превенција на сексуално 
преносливи инфекции;

превенција на 
компликации како што е 
инфертилитетот.

поголем развој на 
општеството.подобро физичко, емотивно 

и ментално здравје на 
детето и на мајката.

Табела 1. Придобивки од семејното планирање 

ИНДИКАТОР 

Матернална смртност 
(на 100.000 
живородени) 

Доенечка смртност 
(на 1000 живородени) 

% на живородени со 
ТТ под 2500 грама 

Употреба на 
контрацепција (%) кај 
жени на возраст од 

1 15-49 години

ЕВРОПСКИ РЕГИОН 
(ПОСЛЕДНИ  
ПОДАТОЦИ) 

РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 
(2013) 

4- 33

4.2

6.9

33-83% 

4.3 

10.2

7.4

13% 

Табела 2. Споредба на вредностите на 
индикаторите за безбедно мајчинство во 
Европскиот регион и во Република Македонија

1. Мултинидикаторско кластерско истражување. УНИЦЕФ, 2011.
2. Информација за здравјето на мајките и децата во Република Македонија во 2013 
година. Завод за здравствена заштита на мајки и деца, Здравствен Дом на Скопје, 2014.

 Министерството за 

здравство и ФЗОМ треба да 

им овозможат на жените 

полесен пристап до 

квалитетна здравствена 

заштита во текот на 

бременоста преку 

укинување на 

партиципација за 

здравствени услуги за 

бремени жени.



Денес, со развојот на науката и 

технологијата,  луѓето имаат 

поголеми можности да ја користат 

модерната контрацепција при 

планирање на родителството (кога 

и колку деца да се има) и помалку 

да се потпираат на 

традиционалните и на природните 

методи кои се во голем дел 

небезбедни и помалку ефикасни. 

Во изминатите години на јасен 

начин е документирана 

безбедноста на модерната 

контрацепција, особено на 

хормонските методи. Модерната 

контрацепција ја штити плодноста 

на жената, односно овозможува,  

кога ќе се донесе одлука, да се 

имаат повеќе деца. Постојат 

докази дека преку оралните 

хормонски контрацептиви се 

намалува општиот ризик за 

заболување од рак до 12%. 

Утврдено е дека користењето на 

оралната контрацепција има 

силно заштитно влијание од 

појава на рак на јајниците или на 

ендометриумот, како и од појавата 

на карцином на дебелото црево 

или ректумот. Ризикот од појава 

на рак на јајници се намалува за 

40% при краткорочна употреба и 

до 80% при долгогодишна 

употреба (повеќе од 10 години). 

Пошироката примена на 

кондомите како контрацептивни 

средства го намалува 

пренесувањето на ХИВ и другите 

сексуално преносливи инфекции, 

помага да се намалат можностите 

за појава на повторувачки 

воспаленија на репродуктивните 

органи. Кондомот го спречува и 

стерилитетот, како најчеста 

последица од овие состојби. 

Во многу европски земји е 

докажано дека семејното 

планирање и контрацепцијата 

претставуваат многу исплатлива 

интервенција. Така анализите за 

економска исплатливост 

направени во Велика Британија 

посочуваат дека за секоја фунта 

која ќе се потроши за превенција 

од тинејџерска бременост и со 

нудење на субвенции за 

контрацепцијата ќе бидат 

заштедени најмногу 11 фунти. 

Република Македонија е при 

дното на земјите во Европа по 

стапката на употреба на модерната 

контрацепција. Според мулти - 

индикаторското истражување 

спроведено од страна на УНИЦЕФ 

во 2011 година, употребата на 

модерните методи на 

контрацепција (орални таблети, 

спирала, кондоми), изнесува 

само 12,8%. Инаку, употребата на 

контрацепција е еден од 

индикаторите преку кој се следи 

прогресот на земјите кон 

остварување универзалниот 

пристап до репродуктивно здравје 

во рамки на Милениумската 

развојна цел 5: Унапредување на 

матерналното здравје, 

предвиден со Милениумската 

декларација на ОН, чиј потписник 

е и Република Македонија.  За 

споредба, во 2010 година во 

извештајот на UNECE 

(Економската Комисија на Европа 

при Обединетите Нации) 

употребата на кој било 

контрацептивен метод во земјите 

во Европската Унија и други 

развиени земји кои не се членки 

изнесува 75%, а слични високи 

стапки се забележани и во Руската 

федерација (80%) и Турција (73%). 

Извештајот посочува и дека 

Македонија, заедно уште со Босна 

и Херцеговина и Црна Гора се 

меѓу земјите кои имаат најниски 

стапки на контрацепција меѓу 10 – 

20%. 

Според анализата направена од 

страна на УНФПА (Фонд за 

население при Обединетите 

Нации) во 2013 година во 

Македонија (Табела 3), се покажа 

дека цените на современите 

Семејството и модерната 
контрацепција 

Билтен за семејно планирање

бр.1 Септември, 
2014 година,  Скопје 

средства за контрацепција се 

високи во споредба со оние во 

другите земји во Западна Европа.  

Имајќи предвид дека ниту едно од 

овие средства не се покрива преку 

задолжителното здравствено 

осигурување,  сиромашните 

граѓани (40% од популацијата) не 

може да си го дозволат дури и 

најевтиното орално средство за 

контрацепција (Microgynon). 

Најсиромашните, пак, кои 

припаѓаат на 20% од популацијата 

не може да си дозволат ниту едно 

контрацептивно средство 

присутно на пазарот во 

Македонија. 

Препораки

 Пратениците треба да се 

заложат за исполнување на 

една од предвидените цели на 

Владата во согласност со 

усвоената „Национална 

стратегија за сексуално и 

репродуктивно здравје 2010 - 

2020“ за воведување на 

минимум едно 

контрацептивно средство на 

позитивната листа на лекови

 Министерството за 

здравство, преку своите 

превентивни здравствени 

програми, треба да овозможи 

бесплатна модерна 

контрацепција на 

најсиромашните категории 

на лица во земјата, односно 

на невработените, 

корисниците на социјална 

парична помош и 

корисниците на постојана 

парична помош 

 При спроведување на јавни 

кампањи за промоција на 

семејството да се вклучат и 

пораки за придобивките од 

употреба на модерната 

контрацепција во планирање 

на семејството.
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 МЕТОД

Орална контрацепција

Орална контрацепција

БРЕНД ПРОСЕЧНА ЦЕНА
ВО ДЕНАРИ

Yasmin

Diane 35

451

274-275

Орална контрацепција Microgynon 169-170

Орална контрацепција Yaz 585

Орална контрацепција Qlaira 694

Итна контрацепција Norlevo 494

Спирала Nova T 2.532-3.008

Спирала Mirena 7.154

Кондом Durex 27-36

Кондом Masculan 21

Кондом Sportex 15-25

Кондом Viza 15.0

Кондом KamaSutra 13-15

Кондом FeX 11

Кондом Romet 10.0

Табела 3. Цени на средствата за контрацепција коишто 
се присутни на пазарот во Република Македонија
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Младинскиот центари за сексуално 
и репродуктивно здравје „Сакам да знам“ 

Амбуланта Водно - 
Ул. Елисије Поповски бр.2, тел. 3176 950

Амбуланта Шуто Оризари 
-  Шуто Оризари бб, тел: 2 651 955

contact@sakamdaznam.org.mk 

ОВА СЕ НАШИТЕ СЕРВИСИ:

Мобилна амбуланта 
за ХИВ советување и тестирање 

testiranje@hera.org.mk 

Прв Семеен центар 
на Град Скопје против насилство

infopsc@hera.org.mk,  02 321 5 905, 
ул. Костурски Херои бр.51

Мобилна гинеколошка амбуланта hera@hera.org.mk 

Советувалиште за помош 
и поддршка на Лица кои живеат со ХИВ

Во соработка со Клиника за 
инфективни болести и фебрилни состојби, 
тел: 3147 752 

Бесплатна правна помош и советување pravo@hera.org.mk 

Билтен за семејно планирање

бр.1 Септември, 
2014 година,  Скопје 

Семејното планирање 
директно влијае на семејната 
благосостојба

Вкупниот фертилитет во 

Република Македонија во 

последните пет години бележи 

тренд на стагнација. Во периодот 

меѓу 2008 и 2012 година се 

забележа стагнација на вкупната 

стапка на фертилитет на околу 

1.50 промили. Во периодот од 

2003 до 2013 година се забележува 

намалување на стапката на 

наталитет од 11.6 промили во 

2003, на 11.2 промили 

(живородени на 1000 население) 

во 2013. Ова укажува дека досега 

остварените редовни или 

стимулирачки мерки, како 

родителско отсуство само за 

мајките или проектот „Трето дете“, 

не се доволни и дека е потребен 

еден посеопфатен пристап.

Меѓу клучните фактори кои 

влијаат на намалувањето на 

наталитетот во една развиена 

држава, покрај другото се и: 

 ниското учество на жените во 

пазарот на трудот (во Македонија 

процентот во 2013 бил 40%, 

додека во 2011 44.7%) 

 и високата стапка на 

невработеност на младите (во 

Македонија во 2013 изнесува 

51.9%), која доведува до тоа 

младите луѓе да го одложуваат 

формирањето на семејство додека 

не постигнат основна финансиска 

стабилност.

Зголемувањето на економската 

активност на жената нема сама по 

себе да го зголеми фертилитетот, 

туку важна е и висината на 

приходите. Ако ја разгледаме 

состојбата во неколку развиени 

европски земји, може да видиме 

дека со порастот на приходите на 

мајката расте и фертилитетот. 

Така, во Данска и во Шведска 

каде, последните десет години, 

приходите на мајката се во пораст, 

фертилитетот е исто така во 

пораст.  Германија од друга 

страна, каде приходите не се 

менуваат, е земја со исклучително 

низок фертилитет (1.313). Овие 

два европски модели се 

разликуваат во социјалниот 

пристап и во политиките за 

вработувањето на мајките. 

Фактори кои може позитивно да 

влијаат на фертилитетот се:

 Флексибилност на работните 

места – можностите за работа од 

дома, работа со скратено работно 

време и флексибилно работно 

време.

 Зголемување на опфатот на деца 

во претшколско образование, што 

директно влијае на  зголемување 

на фертилитетот во државите од 

Европа. Моменталниот опфат на 

деца во претшколско образование 

во Република Македонија е 26%, а 

Стратегијата на Светската 

здравствена организација за 

здравје во ЕУ „Европа 2020“ 

поставува индикатор од 95% 

опфат.

 Понуда на комбинирани модели 

за родителско отсуство кои можат 

да ги користат и жените и мажите, 

вклучувајќи и стимулирачки 

фактори за користење на овие 

модели од страна на мажите, 

директно влијаат на зголемување 

на фертилитетот.

Кога зборуваме за зголемување на 

фертилитетот, а притоа сакаме да 

внимававме и на благосостојбата 

на семејството и на квалитетот на 

живот, на ум треба да ја имаме 

сиромаштијата во државата. Во 

Македонија 48,5% од 

сиромашните живеат во 

домаќинства со 5 или повеќе 

членови; 46% од сиромашните се 

невработени. Големите семејства 

со мали примања имаат поголема 

потреба за социјални услуги, а 

помалите семејства имаат средства 

кои ако се распределат меѓу 

членовите на семејството може да 

ги задоволат потребите за 

егзистенција без да имаат потреба 

во голема мера се потпираат на 

скапите социјални услуги кои се 

на товар на државата. Сето,ова 

имплицира дека семејното 

планирање и пристапот до 

контрацепција, во голема мера 

може да помогне во олеснување на 

економскиот товар на семејството 

и на државата.
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Препораки:

 Пратениците треба да 

гледаат на популационите 

политики низ призмата на 

социјалните реформи во 

државата. Унапредувањето на 

индивидуалната 

благосостојба да биде во 

директна корелација со 

сеопфатни популациони 

политики кои вклучуваат и 

семејно планирање

 Да се преземат мерки од 

страна на Министерството за 

труд и социјална политика за 

зголемување опфатот на деца 

во предучилишни установи

 Собранието треба да донесе 

законски промени со кои ќе 

се овозможи рамноправно 

користење на родителското 

отсуство како за мајките така 

и за татковците, вклучувајќи 

и стимулирачки фактори за 

татковците кои ќе го користат 

родителското отсуство.

Придонесот на ХЕРА

Ова се бесплатните и доверливи услуги  за семејно 
планирање кои ги обезбедуваме:

Кондоми, орална контрацепција, спирала, тестирање за 
ХИВ и сексуално преносливи инфекции, гинеколошки 
прегледи, ПАП тест, ЕХО прегледи, дерматолошки услуги, 
советувања за сексуалност и здравје, психо-социјална 
поддршка и третман на жртви на родово-базирано и семејно 
насилство, 



Младинскиот центари за сексуално 
и репродуктивно здравје „Сакам да знам“ 

Амбуланта Водно - 
Ул. Елисије Поповски бр.2, тел. 3176 950

Амбуланта Шуто Оризари 
-  Шуто Оризари бб, тел: 2 651 955

contact@sakamdaznam.org.mk 

ОВА СЕ НАШИТЕ СЕРВИСИ:

Мобилна амбуланта 
за ХИВ советување и тестирање 

testiranje@hera.org.mk 

Прв Семеен центар 
на Град Скопје против насилство

infopsc@hera.org.mk,  02 321 5 905, 
ул. Костурски Херои бр.51

Мобилна гинеколошка амбуланта hera@hera.org.mk 

Советувалиште за помош 
и поддршка на Лица кои живеат со ХИВ

Во соработка со Клиника за 
инфективни болести и фебрилни состојби, 
тел: 3147 752 

Бесплатна правна помош и советување pravo@hera.org.mk 

Билтен за семејно планирање

бр.1 Септември, 
2014 година,  Скопје 

Семејното планирање 
директно влијае на семејната 
благосостојба

Вкупниот фертилитет во 

Република Македонија во 

последните пет години бележи 

тренд на стагнација. Во периодот 

меѓу 2008 и 2012 година се 

забележа стагнација на вкупната 

стапка на фертилитет на околу 

1.50 промили. Во периодот од 

2003 до 2013 година се забележува 

намалување на стапката на 

наталитет од 11.6 промили во 

2003, на 11.2 промили 

(живородени на 1000 население) 

во 2013. Ова укажува дека досега 

остварените редовни или 

стимулирачки мерки, како 

родителско отсуство само за 

мајките или проектот „Трето дете“, 

не се доволни и дека е потребен 

еден посеопфатен пристап.

Меѓу клучните фактори кои 

влијаат на намалувањето на 

наталитетот во една развиена 

држава, покрај другото се и: 

 ниското учество на жените во 

пазарот на трудот (во Македонија 

процентот во 2013 бил 40%, 

додека во 2011 44.7%) 

 и високата стапка на 

невработеност на младите (во 

Македонија во 2013 изнесува 

51.9%), која доведува до тоа 

младите луѓе да го одложуваат 

формирањето на семејство додека 

не постигнат основна финансиска 

стабилност.

Зголемувањето на економската 

активност на жената нема сама по 

себе да го зголеми фертилитетот, 

туку важна е и висината на 

приходите. Ако ја разгледаме 

состојбата во неколку развиени 

европски земји, може да видиме 

дека со порастот на приходите на 

мајката расте и фертилитетот. 

Така, во Данска и во Шведска 

каде, последните десет години, 

приходите на мајката се во пораст, 

фертилитетот е исто така во 

пораст.  Германија од друга 

страна, каде приходите не се 

менуваат, е земја со исклучително 

низок фертилитет (1.313). Овие 

два европски модели се 

разликуваат во социјалниот 

пристап и во политиките за 

вработувањето на мајките. 

Фактори кои може позитивно да 

влијаат на фертилитетот се:

 Флексибилност на работните 

места – можностите за работа од 

дома, работа со скратено работно 

време и флексибилно работно 

време.

 Зголемување на опфатот на деца 

во претшколско образование, што 

директно влијае на  зголемување 

на фертилитетот во државите од 

Европа. Моменталниот опфат на 

деца во претшколско образование 

во Република Македонија е 26%, а 

Стратегијата на Светската 

здравствена организација за 

здравје во ЕУ „Европа 2020“ 

поставува индикатор од 95% 

опфат.

 Понуда на комбинирани модели 

за родителско отсуство кои можат 

да ги користат и жените и мажите, 

вклучувајќи и стимулирачки 

фактори за користење на овие 

модели од страна на мажите, 

директно влијаат на зголемување 

на фертилитетот.

Кога зборуваме за зголемување на 

фертилитетот, а притоа сакаме да 

внимававме и на благосостојбата 

на семејството и на квалитетот на 

живот, на ум треба да ја имаме 

сиромаштијата во државата. Во 

Македонија 48,5% од 

сиромашните живеат во 

домаќинства со 5 или повеќе 

членови; 46% од сиромашните се 

невработени. Големите семејства 

со мали примања имаат поголема 

потреба за социјални услуги, а 

помалите семејства имаат средства 

кои ако се распределат меѓу 

членовите на семејството може да 

ги задоволат потребите за 

егзистенција без да имаат потреба 

во голема мера се потпираат на 

скапите социјални услуги кои се 

на товар на државата. Сето,ова 

имплицира дека семејното 

планирање и пристапот до 

контрацепција, во голема мера 

може да помогне во олеснување на 

економскиот товар на семејството 

и на државата.
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Препораки:

 Пратениците треба да 

гледаат на популационите 

политики низ призмата на 

социјалните реформи во 

државата. Унапредувањето на 

индивидуалната 

благосостојба да биде во 

директна корелација со 

сеопфатни популациони 

политики кои вклучуваат и 

семејно планирање

 Да се преземат мерки од 

страна на Министерството за 

труд и социјална политика за 

зголемување опфатот на деца 

во предучилишни установи

 Собранието треба да донесе 

законски промени со кои ќе 

се овозможи рамноправно 

користење на родителското 

отсуство како за мајките така 

и за татковците, вклучувајќи 

и стимулирачки фактори за 

татковците кои ќе го користат 

родителското отсуство.

Придонесот на ХЕРА

Ова се бесплатните и доверливи услуги  за семејно 
планирање кои ги обезбедуваме:

Кондоми, орална контрацепција, спирала, тестирање за 
ХИВ и сексуално преносливи инфекции, гинеколошки 
прегледи, ПАП тест, ЕХО прегледи, дерматолошки услуги, 
советувања за сексуалност и здравје, психо-социјална 
поддршка и третман на жртви на родово-базирано и семејно 
насилство, 



Билтен за семејно планирање

бр.1 Септември, 
2014 година,  Скопје 

Мобилната гинеколошка 
амбуланта на ХЕРА

Во април 2013 година заедно со 

Министерството за здравство, а со 

поддршка на Глобалниот Фонд 

беше отворена првата мобилна 

гинеколошка амбуланта. Ова е прв 

ваков сервис во Македонија кој 

треба да обезбеди подобар 

пристап до гинеколошки и СРЗ 

услуги за жени и девојки кои 

припаѓаат на ранливите заедници, 

и оние кои живеат во рурални 

средини, особено во средини каде 

не постојат гинеколошки 

ординации во блиска околина.  Во 

период за 9 месеци вкупно 304 

жени добија гинеколошки услуги 

во рамки на мобилната амбуланта, 

вклучувајќи бесплатни прегледи, 

ЕХО дијагностика, ПАП 

тестирање, микробиолошки 

брисеви за кламидија, бесплатна 

орална контрацепција и спирали. 

Мобилната гинеколошка 

амбуланта во 2014 беше активна 

во следниве општини и околните 

села: Тетово, Куманово, Охрид, 

Струмица, Делчево. Мобилната 

гинеколошка клиника беше 

особено значајна за жени од 

руралните средини каде што 

побарувањето за гинеколошки 

услуги беше големо, особено за 

ПАП тестирање. 

ХЕРА
Асоцијација за здравствена едукација и 

истражување

web:
 www.hera.org.mk

e-mail: 
hera@hera.org.mk

ул. Дебарца 56 1000 Скопје Македонија
Тел. 02/3290-395 факс 02/2556-002 

СЕРВИС

Младински центар „Сакам да знам - Водно“

Младински центар  „Сакам да знам – Шуто Оризари“

Теренско доброволно советување и тестирање за ХИВ

Советувалиште за ХИВ/СИДА

ВКУПЕН 
БРОЈ НА 
КЛИЕНТИ

ВКУПЕН 
БРОЈ НА 
ЖЕНИ (%)

755

1784

1704

298

449 (59%)

1280 (72%)

293 (26%)

83 (28%)

Прв Семеен центар

Советувалиште за превенција од употреба на дроги

Мобилна гинеколошка клиника

Сервис за правна помош

27

150

248

207

15 (56%)

89 (59%)

247 (99,5%)

163 (79%)

ВКУПНО 5173 2619 (57%)

Во текот на 2013 година ХЕРА ги постигна следниве резултати во 
рамки на напорите да ја подобри состојбата со репродуктивното 
здравје на жените во Македонија :


