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БИЛТЕН
за семејно планирање



Жените, Ромите/ките, 

маргинализираните групи, 

болните од малигни заболувања, 

дијабетес и пациентите со алергии 

секојдневно се судираат со низа 

проблеми и предизвици во 

пристапот до здравствени услуги, 

терапија и лекување.  

Пет граѓански организации, 

вклучително и Коалицијата за 

сексуални и здравствени права на 

маргинализираните заедници, 

ХЕРА, ХОПС, ЕСЕ и Солидарност 

во изминатиов период подготвија 

Повик за акција до политичките 

партии со цел тие да обезбедат 

поголема афирмација и заложба 

за унапредување на здравствената 

заштита и правата на жените, 

ранливите и маргинализираните 

заедници во рамките на своите 

политички програми и 

платформи. 

Билтен за семејно планирање

Важноста од инвестиции 
во здравјето на жените и на 
маргинализираните заедници во 
програмите на политичките партии

Подолу се неколку клучни 

здравствени проблеми што ги 

идентификуваа граѓанските 

организации. Предложени се и 

решенија за кои политичките 

партии во иднина можат да 

предлагаат иницијативи за 

посеопфатна инвестиција во 

здравјето на жените, ранливите и 

маргинализираните заедници. 

Реформите во здравствениот 

систем и во легислативата мора 

посеопфатно да ги вклучат 

здравствените потреби на овие 

групи граѓани, кои во минатото 

беа недоволни и потценети.

бр.5 мај, 
2016 година,  Скопје 

Почитувани претставници на политичките партии, 

Ви го претставуваме најновото издание од Билтенот за 

семејно планирање на Асоцијацијата за здравствена 

едукација и истражување – ХЕРА. ХЕРА повеќе од 10 

години работи на унапредување на сексуалното и на 

репродуктивното здравје и семејното планирање, особено 

кај ранливите и маргинализирани групи граѓани.

Концептот на ова издание е малку поинаков, имајќи ги 

предвид општествените и политичките околности. 

Претходните билтени ги подготвувавме за пратениците и 

пратеничките во Собранието, во кои подготвувавме 

детални анализи и препораки за унапредување на  

законските регулативи и државните политики како важни 

предуслови за успешно планирање на семејството и 

родителството. Оваа издание на Билтенот за семејно 

планирање го наменуваме за политичките партии 

во Република Македонија,  со цел да ја истакнеме 

важноста од приоретизирање на здравствените, 

економските и социјалните потреби на жените и 

маргинализираните заедници во политичките програми 

на партиите во екот на подготовките за овозможување 

регуларни и фер избори. 

Во периодот 25–27 септември 2016 година во Њујорк 

земјите членки на Обединетите нации ја усвоија 2030 

„Ние, Владите на земјите членки на Обединетите 
нации, сме подготвени да ги мобилизираме сите 
расположливи ресурси за спроведување на 2030 

Агендата за одржлив развој преку ревитализирање на 
глобалното партнерство и засилена солидарност, 
особено за најсиромашните и најранливите групи 

граѓани. Ние сме подготвени максимално да се 
заложиме за обезбедување безбедни, праведни и 

инклузивни општества, кои се ослободени од страв и 
насилство.“

Transforming our World: The 2013 Agenda for Sustainable 
Development, 25 – 27 September New York UN Summit

Агендата за одржлив развој. Агендата содржи 17 цели и 

169 таргети и претставува континуитет на недовршените 

заложби од Милениумските развојни цели (2000–2015) за 

реализирање на човековите права на сите луѓе, особено 

преку унапредување на родовата еднаквост и омоќнување 

на девојките и жените во општествата. Посебно внимание 

со  оваа  Декларацијата  се  дава  на  потребите  на 

најсиромашните  и  маргинализирани  групи  во 

остварување на универзална здравствена заштита и 

пристапот до квалитетни здравствени услуги со цел „никој 

да не биде заборавен“. 

Се надевам дека проблемите и решенијата што ги 

идентификувавме и ги анализиравме за подобрување на 

статусот на жените и на маргинализираните заедници ќе 

најдат место во Вашите партиски програми и платформи,  

а понатаму како донесувачи и креатори на политики и во 

предложувањето и во спроведувањето на државните 

закони и политики. Реформи се особено потребни во 

здравствениот систем и  во легислативата со цел 

посеопфатно да се адресираат потребите на жените и на 

маргинализираните заедници, кои во минатото беа 

недоволни и потценети.

Ви стоиме отворени за сугестии и коментари. Пишете ни 

на hera@hera.org.mk и следете нè на 

facebook.com/hera.macedonia. 

Срдечен поздрав,

Бојан Јовановски, извршен директор

Вовед
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Проблем 1 Неизвесна одржливост на 

воспоставените програми за превенција за ХИВ 

меѓу групи под особен ризик по повлекувањето 

на Глобалниот фонд на крајот на 2016 год. 100% 

од превентивните програми за групите што се 

под особен ризик од ХИВ последната деценија се 

финансираат само од овој меѓународен донатор, 

без поддршка од државниот буџет. 

Решение 1 Министерството за здравство да 

издвои финансиски средства за сервисите на 

граѓанските организации во Програмата за 

заштита на населението од ХИВ/СИДА и да 

воспостави ефикасни механизми за навремено 

финансирање на граѓанските организации што 

спроведуваат активности за превенција кај 

групите кои се под особен ризик од ХИВ. 

ЛИЦА ПОД ОСОБЕН РИЗИК ОД ХИВ-ИНФЕКЦИЈА 
(Мажи што имаат секс со мажи, сексуални работници/чки, лица што инјектираат дрога)

Проблем 1 Во Македонија постои правен вакуум 

во регулирањето на здравствената заштита на 

трансродовите луѓе и нема стручен и обучен 

кадар што ќе обезбеди квалитетни услуги за 

промена на полот. Фондот за здравствено 

осигурување не ги идентификува овие 

здравствени услуги како основна здравствена 

заштита и не обезбедува финансиски средства за 

лекување во странство.

Решение 1 Да се усвои протокол за здравствена 

заштита на трансродовите лица во процесот на 

транзиција кон посакуваниот род, како и да се 

воспостави институционална и кадровски 

опремена установа што ќе им дава здравствена 

заштита на овие лица. До обезбедување на 

неопходните здравствени услуги Фондот за 

здравствено осигурување во брза постапка да 

одобрува барања за лекување во странство. 

ТРАНСРОДОВИ ЛИЦА
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Проблем 1 Непостоење програми за третман, 

социјализација и рехабилитација на деца што 

употребуваат дроги.

Решение 1 Отворање сеопфатна програма за 

третман, која е базирана на медицина на докази, 

за социјализација и рехабилитација на деца што 

употребуваат дроги, кои ќе одговараат на 

потребите на децата во практиката, независно од 

возраста. 

Проблем 2 Органичувачко правно регулирање 

на канабисот за медицинска употреба, кое 

исклучува многу здравствени состојби; 

преголеми барања за условите за одгледување на 

канабис, кои ги фаворизираат големите 

фармацевтски компании, што ќе предизвика 

голема цена на крајниот лек; неможност за 

одгледување од физички лица.

Решение 1 Правно регулирање на канабисот за 

медицинска употреба со посебен закон, кој ќе 

вклучува повеќе болести и здравствени состојби, 

во согласност со добрата практика во светот, со 

предвидени услови за одгледување и за афионот, 

со кое ќе се овозможи одгледување и од страна на  

физички лица. 

Проблем 1 Недоволен опфат на мајките и децата 

Роми со превентивни здравствени услуги во 

споредба со другите етнички групи, вклучувајќи 

ја вакцинацијата, посетите од патронажни сестри 

и здравствената едукација.  

Решение 1 Формирање мобилни тимови за 

идентификација и вакцинација на 

невакцинирани и делумно вакцинирани деца од 

ромските и од руралните средини. Обезбедување 

доволен број патронажни сестри и опрема за 

патронажните служби во сите општини, како и 

воспоставување систем за мониторинг на 

работата на патронажната служба.

Проблем 1 Има недостиг на релевантни и 

современи информации за заштита на 

сексуалното и на репродуктивното здравје  и 

права во наставните програми за учениците од 

основните и од средните училишта. Помалку од 

10% од младите изјавиле дека на училиште учат 

за употребата на орална контрацепција, помалку 

од 20% за употреба на кондом  и само 10% за 

заштита од сексуална злоупотреба.

Решение 1 (1) Ревизија на наставните програми 

и материјали, како и дополнителна обука и 

поддршка за наставниот кадар; (2) Воведување 

содржини во наставните програми за основно и 

средно образование за сите теми од сексуалното и 

репродуктивното здравје и права.

Проблем 1 Голема временска празнина во 

набавките на цитостатици и опасност од 

останување на пациентите без терапија на подолг 

временски период. 

Решение 1 Набавката на цитостатици да се 

спроведува на месечно ниво.  

Проблем 2 Пациенти што доаѓаат од други 

градови за да примат хемотерапија во Скопје се 

изложуваат на високи патни трошоци.

Решение 2 Фондот за здравствено осигурување 

да ги покрива патните трошоци за пациентите 

што примаат хемотерапија, а доаѓаат надвор од 

Скопје. 

Проблем 3 Големо оптоварување во работата на 

Клиниката за онкологија во Скопје

Решение 3 Децентрализирање на примањето на 

хемотерапија во амбулантски услови и во другите 

градови низ Македонија.  

КОРИСНИЦИ НА ДРОГИ

РОМИ

МЛАДИ

ПАЦИЕНТИ СО МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА

Проблем 1 Лош и неквалитетен инсулин.  Решение 1  Исфрлање на инсулинот од прва 

генерација, постар од 20 години, при 

дефинирање на критериумите за тендерска 

набавка. Квалитетот на инсулинска терапија 

треба да биде примарен критериум при 

набавките.

Проблем 2 Чест недостиг и високи цени на 

потрошниот медицински материјал за 

дијабетичарите.

Решение 2 Намалување на ДДВ-то за 

медицинскиот потрошен материјал и 

производите за дијабетичарите. 

ДИЈАБЕТИЧАРИ

Проблем 1 Постои мал број лекови 

антихистаминици, вклучително и креми што се 

со добар квалитет и се на позитивната листа на 

лекови.

Решение 1 Проширување на позитивната листа 

со лекови антихистаминици и креми што се со 

подобар квалитет и со помалку несакани ефекти. 

АЛЕРГИЧАРИ
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Проблем 1 Непостоење програми за третман, 

социјализација и рехабилитација на деца што 

употребуваат дроги.

Решение 1 Отворање сеопфатна програма за 

третман, која е базирана на медицина на докази, 

за социјализација и рехабилитација на деца што 

употребуваат дроги, кои ќе одговараат на 

потребите на децата во практиката, независно од 

возраста. 

Проблем 2 Органичувачко правно регулирање 

на канабисот за медицинска употреба, кое 

исклучува многу здравствени состојби; 

преголеми барања за условите за одгледување на 

канабис, кои ги фаворизираат големите 

фармацевтски компании, што ќе предизвика 

голема цена на крајниот лек; неможност за 

одгледување од физички лица.

Решение 1 Правно регулирање на канабисот за 

медицинска употреба со посебен закон, кој ќе 

вклучува повеќе болести и здравствени состојби, 

во согласност со добрата практика во светот, со 

предвидени услови за одгледување и за афионот, 

со кое ќе се овозможи одгледување и од страна на  

физички лица. 

Проблем 1 Недоволен опфат на мајките и децата 

Роми со превентивни здравствени услуги во 

споредба со другите етнички групи, вклучувајќи 

ја вакцинацијата, посетите од патронажни сестри 

и здравствената едукација.  

Решение 1 Формирање мобилни тимови за 

идентификација и вакцинација на 

невакцинирани и делумно вакцинирани деца од 

ромските и од руралните средини. Обезбедување 

доволен број патронажни сестри и опрема за 

патронажните служби во сите општини, како и 

воспоставување систем за мониторинг на 

работата на патронажната служба.

Проблем 1 Има недостиг на релевантни и 

современи информации за заштита на 

сексуалното и на репродуктивното здравје  и 

права во наставните програми за учениците од 

основните и од средните училишта. Помалку од 

10% од младите изјавиле дека на училиште учат 

за употребата на орална контрацепција, помалку 

од 20% за употреба на кондом  и само 10% за 

заштита од сексуална злоупотреба.

Решение 1 (1) Ревизија на наставните програми 

и материјали, како и дополнителна обука и 

поддршка за наставниот кадар; (2) Воведување 

содржини во наставните програми за основно и 

средно образование за сите теми од сексуалното и 

репродуктивното здравје и права.

Проблем 1 Голема временска празнина во 

набавките на цитостатици и опасност од 

останување на пациентите без терапија на подолг 

временски период. 

Решение 1 Набавката на цитостатици да се 

спроведува на месечно ниво.  

Проблем 2 Пациенти што доаѓаат од други 

градови за да примат хемотерапија во Скопје се 

изложуваат на високи патни трошоци.

Решение 2 Фондот за здравствено осигурување 

да ги покрива патните трошоци за пациентите 

што примаат хемотерапија, а доаѓаат надвор од 

Скопје. 

Проблем 3 Големо оптоварување во работата на 

Клиниката за онкологија во Скопје

Решение 3 Децентрализирање на примањето на 

хемотерапија во амбулантски услови и во другите 

градови низ Македонија.  

КОРИСНИЦИ НА ДРОГИ

РОМИ

МЛАДИ

ПАЦИЕНТИ СО МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА

Проблем 1 Лош и неквалитетен инсулин.  Решение 1  Исфрлање на инсулинот од прва 

генерација, постар од 20 години, при 

дефинирање на критериумите за тендерска 

набавка. Квалитетот на инсулинска терапија 

треба да биде примарен критериум при 

набавките.

Проблем 2 Чест недостиг и високи цени на 

потрошниот медицински материјал за 

дијабетичарите.

Решение 2 Намалување на ДДВ-то за 

медицинскиот потрошен материјал и 

производите за дијабетичарите. 

ДИЈАБЕТИЧАРИ

Проблем 1 Постои мал број лекови 

антихистаминици, вклучително и креми што се 

со добар квалитет и се на позитивната листа на 

лекови.

Решение 1 Проширување на позитивната листа 

со лекови антихистаминици и креми што се со 

подобар квалитет и со помалку несакани ефекти. 

АЛЕРГИЧАРИ



Проблем 1 Недоволен опфат на жените со 
примарна гинеколошка здравствена заштита 
поради недостиг од матични гинеколози во некои 
општини во Р. Македонија (пр. Општина Шуто 
Оризари, каде што повеќе од 8000 жени немаат 
матичен гинеколог од 2006 година).

Решение 1 Континуирано обезбедување 
финансиски средства за специјализации по 
гинекологија за матични гинеколози во 
Примарна здравствена заштита во општините 
каде што воопшто нема или нема доволно 
матични гинеколози сè до постигнување на 
предвидениот критериум за опфат (еден матичен 
гинеколог и медицинска сестра на 3000 жени). 
Субвенционирање на матични гинеколози за 
општини со социјално ранливо население со кои 
ќе се стимулира отворање на ординација на 
матичен гинеколог во Шуто Оризари.

Проблем 2 Недоволен опфат на жените со 
здравствените услуги предвидени во Програмата 
за скрининг на рак на грло на матка и 
Програмата за скрининг на рак на дојка.

Решение 2 Зголемување на опфатот на жените 
со Програмата за скрининг на карцином на грло 
на матка и Програмата за скрининг за карцином 
на дојка, преку континуирано зголемување на 
буџетите  на овие програми и обезбедување на 
потребните услови за доследно спроведување на 
планираните активности.

Проблем 3 Употребата на контрацептивни 
средства изнесува само 12,8%, со што Македонија 
е меѓу европските земји со најниска стапка на 
користење на контрацепцијата. Цената на 
оралните контрацептиви на пазарот е многу 
повисока од земјите во Западна Европа и е една 
од главните причини за ниската стапка на 
употреба во земјава. Дополнително, ниту едно 
контрацептивно средство не се наоѓа на 
позитивната листа на Фондот за здравствено 
осигурување. 

Решение 3 Минимум едно орално 
контрацептивно средство да биде вклучено на 
позитивната листа на лекови од Фондот за 
здравствено осигурување, во согласност со 
Националната стратегија за сексуално и 
репродуктивно здравје 2010–2020 усвоена од 
страна на Владата на Р. Македонија во 2011 
година. 

Проблем 4 Законот за прекинување на 
бременоста содржи административни бариери, 
меѓу кои писмено барање за абортус, 
задолжително советување, три дена чекање по 
советувањето, кои не се во согласност со 
медицината базирана на докази и со кои се 
ограничува слободниот избор и правото на 
жената да ја прекине бременоста. Со тоа се влијае 
на зголемување на бројот на нелегални абортуси, 
но и на менталното здравје и социјалната 
благосостојба на жената.

Решение 4 (1) Бришење на сите пристрасни и 
медицински нерелевантни процедури што го 
ограничуваат правото на жената слободно да 
одлучува за планирање на родителството и (2) 
донесување нов закон, во согласност со насоките 
на Светската здравствена организација, кој 
целосно ќе обезбеди гаранција и заштита на 
достоинството, здравјето и на животот на жените 
во Македонија.
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ЖЕНИТЕ И РЕПРОДУКТИВНОТО ЗДРАВЈЕ И ПРАВА

Република Македонија е една од 

земјите во светот што успеа да 

обезбеди мултисекторски пристап 

кон одговорот за ХИВ. Токму овој 

пристап обезбеди задржување на 

ниското ниво на стапката на 

инфекцијата, која е локализирана 

кај групите под особен ризик од 
1ХИВ . Од 1987 год., кога е 

регистрирано првото лице со ХИВ, 

до декември 2015 год. во земјава 

се регистрирани вкупно 275 
2случаи на ХИВ . Благодарение на 

научните достигнувања во 

медицината, денес лицата што 

живеат со ХИВ можат успешно да 

го планираат родителството и, 

притоа, шансите за пренос на ХИВ 

од мајката на новороденото дете се 

исклучително ниски (помалку од 
31%) .

Во изминативе 12 години 

Министерството за здравство 

воспостави широка мрежа  на 

стационарни и теренски услуги за 

ХИВ, раководени од граѓанските 

организации, кои стигнуваат до 

групите граѓани под особен ризик 

од ХИВ (лица што инјектираат 

дрога, сексуални работнички, 

мажи што имаат секс со мажи и 

лица што живеат со ХИВ). Тоа е 

направено преку Националната 

програма за ХИВ, која покрај од 

државниот буџет, изминатите 12 

години во најголем дел е 

финансиски поддржана и од 
4Глобалниот фонд , кој до 2015 

година инвестираше вкупно 

23.017.228 долари за ХИВ во 
5Република Македонија .

Наодите од Проценката на 

капацитетите на граѓанските 

организации што спроведуваат 

превентивни програми за ХИВ 
6покажуваат дека :

Ÿ  вкупно 15 граѓански 

организации спроведуваат 

активности за превенција и 

поддршка за ХИВ во рамките на 

националната програма за ХИВ и 

годишно опслужуваат над 15 

илјади припадници на групите 

што се под особен ризик од ХИВ; 

Ÿ годишно граѓанските 

организации обезбедуваат повеќе 

од 200 илјади услуги за 

превенција, грижа и поддршка, 

кои вклучуваат делење стерилна 

опрема за инјектирање, кондоми и 

лубриканти, брзи тестови за ХИВ 

и хепатитис Ц, социјална и 

психолошка поддршка, 

гинеколошка грижа, ПАП-

тестирање, контрацепција и др.;

Важноста од државно 
финансирање на граѓанските 
организации што нудат услуги 
за превенција на ХИВ кај групите 
под особен ризик 

Ÿ сите воспоставени сервиси за 

ХИВ се под ризик да престанат 

со работа по повлекувањето на 

Глобалниот фонд, бидејќи не 

постојат други донатори што 

инвестираат во регионот во обем 

како што тоа го прави Глобалниот 

фонд. 

Хрватска е единствена земја од 

Балканот што успеа по 

повлекувањето на Глобалниот 

фонд целосно да ги поддржи 

програмите за ранливите групи 

граѓани раководени од 

граѓанските организации преку 

програмите и буџетот на 

Министерството за здравство, 

локалната самоуправа и 

жупаниите. Од друга страна, 

Романија е земја пример што се 

соочи со неуспешна транзиција по 

повлекувањето на Глобалниот 

фонд и која не успеа да воспостави 

механизми за поддршка на 

услугите за превенција на ХИВ, 

вклучително и размена на 

стерилна опрема за лицата што 

инјектираат дрога. Како резултат 

на ова, земјата се соочи со 

специфична епидемија на ХИВ кај 

корисниците на дрога во 2011 

година,  која е директно поврзана 

со значителниот пад на услугите 

за намалување на штетите по 

повлекувањето на меѓународната 

1. Национална стратегија за ХИВ 2012–2016: 
http://arhiva.vlada.mk/registar/les/STRATEGIJA_HIV_2012-2016.pdf 
2. Годишен извештај за ХИВ за 2015, Институт за јавно здравје. 
3. http://www.cdc.gov/hiv/risk/gender/pregnantwomen/facts/index.html
4. ХИВ нè засега сите – водич за Пратеници во Собранието на Република Македонија:  
http://hera.org.mk/?p=2543 
5. Глобален фонд, преглед на земја: Македонија: 
http://www.theglobalfund.org/en/portfolio/country/?loc=MKD
6. Проценка на капацитетите на граѓанските организации што спроведуваат програми за 
ХИВ:  http://hera.org.mk/?p=3925
7. HIV/AIDS among  injecting drug users in Romania Report of a recent outbreak and initial 
response policies 
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_192024_EN_HIV_outbreak_Romania_
2012.pdf  



Проблем 1 Недоволен опфат на жените со 
примарна гинеколошка здравствена заштита 
поради недостиг од матични гинеколози во некои 
општини во Р. Македонија (пр. Општина Шуто 
Оризари, каде што повеќе од 8000 жени немаат 
матичен гинеколог од 2006 година).

Решение 1 Континуирано обезбедување 
финансиски средства за специјализации по 
гинекологија за матични гинеколози во 
Примарна здравствена заштита во општините 
каде што воопшто нема или нема доволно 
матични гинеколози сè до постигнување на 
предвидениот критериум за опфат (еден матичен 
гинеколог и медицинска сестра на 3000 жени). 
Субвенционирање на матични гинеколози за 
општини со социјално ранливо население со кои 
ќе се стимулира отворање на ординација на 
матичен гинеколог во Шуто Оризари.

Проблем 2 Недоволен опфат на жените со 
здравствените услуги предвидени во Програмата 
за скрининг на рак на грло на матка и 
Програмата за скрининг на рак на дојка.

Решение 2 Зголемување на опфатот на жените 
со Програмата за скрининг на карцином на грло 
на матка и Програмата за скрининг за карцином 
на дојка, преку континуирано зголемување на 
буџетите  на овие програми и обезбедување на 
потребните услови за доследно спроведување на 
планираните активности.

Проблем 3 Употребата на контрацептивни 
средства изнесува само 12,8%, со што Македонија 
е меѓу европските земји со најниска стапка на 
користење на контрацепцијата. Цената на 
оралните контрацептиви на пазарот е многу 
повисока од земјите во Западна Европа и е една 
од главните причини за ниската стапка на 
употреба во земјава. Дополнително, ниту едно 
контрацептивно средство не се наоѓа на 
позитивната листа на Фондот за здравствено 
осигурување. 

Решение 3 Минимум едно орално 
контрацептивно средство да биде вклучено на 
позитивната листа на лекови од Фондот за 
здравствено осигурување, во согласност со 
Националната стратегија за сексуално и 
репродуктивно здравје 2010–2020 усвоена од 
страна на Владата на Р. Македонија во 2011 
година. 

Проблем 4 Законот за прекинување на 
бременоста содржи административни бариери, 
меѓу кои писмено барање за абортус, 
задолжително советување, три дена чекање по 
советувањето, кои не се во согласност со 
медицината базирана на докази и со кои се 
ограничува слободниот избор и правото на 
жената да ја прекине бременоста. Со тоа се влијае 
на зголемување на бројот на нелегални абортуси, 
но и на менталното здравје и социјалната 
благосостојба на жената.

Решение 4 (1) Бришење на сите пристрасни и 
медицински нерелевантни процедури што го 
ограничуваат правото на жената слободно да 
одлучува за планирање на родителството и (2) 
донесување нов закон, во согласност со насоките 
на Светската здравствена организација, кој 
целосно ќе обезбеди гаранција и заштита на 
достоинството, здравјето и на животот на жените 
во Македонија.

Билтен за семејно планирање

бр.5 мај, 
2016 година,  Скопје 
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ЖЕНИТЕ И РЕПРОДУКТИВНОТО ЗДРАВЈЕ И ПРАВА

Република Македонија е една од 

земјите во светот што успеа да 

обезбеди мултисекторски пристап 

кон одговорот за ХИВ. Токму овој 

пристап обезбеди задржување на 

ниското ниво на стапката на 

инфекцијата, која е локализирана 

кај групите под особен ризик од 
1ХИВ . Од 1987 год., кога е 

регистрирано првото лице со ХИВ, 

до декември 2015 год. во земјава 

се регистрирани вкупно 275 
2случаи на ХИВ . Благодарение на 

научните достигнувања во 

медицината, денес лицата што 

живеат со ХИВ можат успешно да 

го планираат родителството и, 

притоа, шансите за пренос на ХИВ 

од мајката на новороденото дете се 

исклучително ниски (помалку од 
31%) .

Во изминативе 12 години 

Министерството за здравство 

воспостави широка мрежа  на 

стационарни и теренски услуги за 

ХИВ, раководени од граѓанските 

организации, кои стигнуваат до 

групите граѓани под особен ризик 

од ХИВ (лица што инјектираат 

дрога, сексуални работнички, 

мажи што имаат секс со мажи и 

лица што живеат со ХИВ). Тоа е 

направено преку Националната 

програма за ХИВ, која покрај од 

државниот буџет, изминатите 12 

години во најголем дел е 

финансиски поддржана и од 
4Глобалниот фонд , кој до 2015 

година инвестираше вкупно 

23.017.228 долари за ХИВ во 
5Република Македонија .

Наодите од Проценката на 

капацитетите на граѓанските 

организации што спроведуваат 

превентивни програми за ХИВ 
6покажуваат дека :

Ÿ  вкупно 15 граѓански 

организации спроведуваат 

активности за превенција и 

поддршка за ХИВ во рамките на 

националната програма за ХИВ и 

годишно опслужуваат над 15 

илјади припадници на групите 

што се под особен ризик од ХИВ; 

Ÿ годишно граѓанските 

организации обезбедуваат повеќе 

од 200 илјади услуги за 

превенција, грижа и поддршка, 

кои вклучуваат делење стерилна 

опрема за инјектирање, кондоми и 

лубриканти, брзи тестови за ХИВ 

и хепатитис Ц, социјална и 

психолошка поддршка, 

гинеколошка грижа, ПАП-

тестирање, контрацепција и др.;

Важноста од државно 
финансирање на граѓанските 
организации што нудат услуги 
за превенција на ХИВ кај групите 
под особен ризик 

Ÿ сите воспоставени сервиси за 

ХИВ се под ризик да престанат 

со работа по повлекувањето на 

Глобалниот фонд, бидејќи не 

постојат други донатори што 

инвестираат во регионот во обем 

како што тоа го прави Глобалниот 

фонд. 

Хрватска е единствена земја од 

Балканот што успеа по 

повлекувањето на Глобалниот 

фонд целосно да ги поддржи 

програмите за ранливите групи 

граѓани раководени од 

граѓанските организации преку 

програмите и буџетот на 

Министерството за здравство, 

локалната самоуправа и 

жупаниите. Од друга страна, 

Романија е земја пример што се 

соочи со неуспешна транзиција по 

повлекувањето на Глобалниот 

фонд и која не успеа да воспостави 

механизми за поддршка на 

услугите за превенција на ХИВ, 

вклучително и размена на 

стерилна опрема за лицата што 

инјектираат дрога. Како резултат 

на ова, земјата се соочи со 

специфична епидемија на ХИВ кај 

корисниците на дрога во 2011 

година,  која е директно поврзана 

со значителниот пад на услугите 

за намалување на штетите по 

повлекувањето на меѓународната 

1. Национална стратегија за ХИВ 2012–2016: 
http://arhiva.vlada.mk/registar/les/STRATEGIJA_HIV_2012-2016.pdf 
2. Годишен извештај за ХИВ за 2015, Институт за јавно здравје. 
3. http://www.cdc.gov/hiv/risk/gender/pregnantwomen/facts/index.html
4. ХИВ нè засега сите – водич за Пратеници во Собранието на Република Македонија:  
http://hera.org.mk/?p=2543 
5. Глобален фонд, преглед на земја: Македонија: 
http://www.theglobalfund.org/en/portfolio/country/?loc=MKD
6. Проценка на капацитетите на граѓанските организации што спроведуваат програми за 
ХИВ:  http://hera.org.mk/?p=3925
7. HIV/AIDS among  injecting drug users in Romania Report of a recent outbreak and initial 
response policies 
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_192024_EN_HIV_outbreak_Romania_
2012.pdf  
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7поддршка . Податоците за оваа 

земја покажуваат дека дури 29% 

од новите случаи на ХИВ во 2013 

година се лица што инјектираат 

дрога, во споредба со 3% во 2010 

година, кога во земјата сè уште 
8инвестираше Глобалниот фонд .

До повлекувањето на Глобалниот 

фонд Македонија има само осум 

месеци за целосно спроведување 

на Националниот план за 

транзиција од меѓународно кон 

домашно финансирање и 

воспоставување ефикасни модели 

за долгорочна одржливост на 

воспоставените програми со кои 

ќе ја одржи ниската стапка на ХИВ 

во иднина. Дел од овој план е во 

2016 година да се изготви новата 

Национална стратегија за ХИВ 

2017–2021, со која ќе се 

испланираат програмските и 

финансиските инвестиции за 

докажани интервенции со кои ќе 

се сведе на минимум бројот на 

новите случаи на ХИВ и бројот на 

луѓето што ќе починат од ХИВ во 

иднина. 

Постојат докази дека со 

инвестиции во докажани 

интервенции до 2030 година 

земјите целосно можат да ја стават 

под контрола епидемијата на 
9ХИВ , за што се потребни, пред сè, 

инвестиции во програми наменети 

за групи под особен ризик за ХИВ. 

Во Македонија единствено преку 

граѓанскиот сектор се обезбедува 

превенција и грижа кај овие групи 

граѓани, и тоа преку теренската 

работа на 15 граѓански 

организации каде од средства на 

Глобалниот фонд се издвојуваат 
10вкупно 1,1 милиони евра . За 

споредба, од Програмата за 

заштита на населението од ХИВ за 

2016 година за граѓанските 

организации државата ќе одвои 

само 29 илјади евра од државниот 
11буџет .

ПРЕПОРАКИ

Ÿ Политичките партии во 

своите програми може да се 

заложат за планирање на 

значителен износ на 

финансиски средства во 

државниот буџет за 

интегрирање на постојната 

мрежа на сервиси за ХИВ 

раководена од граѓанскиот 

сектор за да се одржи 

континуитет на достапноста 

на услуги меѓу ранливите 

групи граѓани.

Ÿ Политичките партии со 

претставници во парламентот 

Билтен за семејно планирање

бр.5 мај, 
2016 година,  Скопје 

Жените на пазарот на трудот 
и влијанието врз планирањето 
на семејството

Економските истражувања 

покажуваат поврзаност меѓу 

невработеноста на жените и 

намалената стапка на 
13фертилитет . Земјите од 

Европската Унија што во 

последните 10 години имаат 

највисока стапка на фертилитет 

(Шведска, Норвешка, Данска и 
14Франција)  имаат и највисоко 

учество на жените на пазарот на 

трудот. Во 2014 година стапката на 

вработеност на жените во 

Шведска е 76,1% и е една од 

највисоките во Европа. 

Дополнително, политиките на 

Шведска се насочени кон 

поттикнување на жените да се 

вклучат на пазарот на трудот пред, 
15но и по формирањето семејство . 

За споредба, земјите во ЕУ со 

најниски стапки на фертилитет 

(Словачка, Шпанија и Грција) 

имаат и значително пониска 

стапката на вработеност на 

жените. Македонија се надоврзува 

на овој тренд како земја со една од 

најниските вклучености на жените 

на пазарот на трудот, како и 

најниска стапка на фертилитет во 

регионот (табела 1). 

Значително изразените родови 

јазови на пазарот на трудот во 

Република Македонија  

дополнително го отежнуваат 

планирањето на родителството и 

на семејството. Стапката на 

неактивност кај жените во 
16Македонија е 54,7% , во споредба 

со стапката на неактивност на 

мажите, која е 30,7%, и со жените 

во ЕУ (28), каде што е 33,5%.  

Неактивноста на жените и 

недостигот на адекватни 

социјални политики се клучните 

фактор што го одложуваат 

планирањето на семејството. 

Според Државниот завод за 

статистика, во 2014 година 

просечната возраст на мајките при 

првото раѓање е 26,8 години, за 

разлика од 2004 година, кога 

просечната возраст на мајките при 
17првото раѓање е под 25 години . 

Овој показател укажува дека во 

Република Македонија во 

континуитет се одложува 

периодот за планирање на 

родителството/започнувањето на 

семејството. 

Една од специфичните цели на 

Стратегијата за демографски 

развој на Република Македонија 

(2008-2015) е намалување на 

постојните разлики и на 

нееднаквостите меѓу населението 

со цел да се зголеми социјалната 

кохезија во земјата и како 

резултат се наведува создавањето 

услови за еднакви можности и 

квалитет на живот меѓу мажите и 
18жените . Оттука важно е 

политиките да бидат насочени кон 

унапредување на родовата 

еднаквост, поттикнување на 

вклучување на жените на пазарот 

на трудот, олеснување на товарот 

на домашните обврски, како и 

достапност до институциите за 

грижа на деца, лица со посебни 
19потреби и стари . 

Со цел да се зголеми вклученоста 

на жените на пазарот на трудот, во 

предвид треба да се земат 

научните истражувања што ја 

посочуваат поврзаноста на 

социјалните и на економските 

детерминанти кои негативно 

влијаат врз планирањето на 

родителството. Финансиските 

импликации, како што се 

трошоците за згрижување на деца 

(градинки) и недостигот на 

скратено работно време, 

негативно влијаат и го одложуваат 
20планирањето на родителството . 

ПРЕПОРАКИ 

Ÿ Политичките партии во 

своите програми може да 

предвидат зголемување на 

буџетските средства за 

градење/реновирање/приспо

собување на градинки, чија 

може да извршат надзор од 

заклучоците од последната 

јавна парламентарна 

расправа на тема: 

„Обезбедување на 

одржливост на програмите на 

ХИВ“, одржана од Комисијата 

за здравство во декември 2015 
12година , преку организирање 

последователна расправа, со 

цел да се утврди постигнатиот 

прогрес во обезбедувањето на 

финансиска одржливост на 

воспоставените програми и 

на процесот на ангажирање 

граѓански организации во 

регистарот на здруженија 

како имплементатори и 

буџетски корисници на 

Програмата за заштита на 

населението од ХИВ/СИДА за 

2016 година.

8. Country Progress Report on AIDS, 2013 
http://www.unaids.org/sites/default/les/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogress
reports/2014countries/ROU_narrative_report_2014.pdf
9. 90/90/90 An ambitious treatment target to help end the AIDS epidemic 
http://www.unaids.org/sites/default/les/media_asset/90-90-90_en_0.pdf
10. Проценка на капацитетите на граѓанските организации што спроведуваат програми за 
ХИВ  http://hera.org.mk/?p=3925
11. Програма за заштита на населението од ХИВ/СИДА во Република Македонија за 2016 
година
http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/PROGAMA_ZA_ZDRAVSTVENA__ZASTITA_NA_
NASELENIETO_OD__HIV__SIDA_VO_REPUBLIKA_MAKEDONIJA_ZA_2016_GODINA.p
df
12. Заклучоци по јавната расправа на Комисијата за здравство и Платформата за ХИВ 
http://hera.org.mk/?p=3913

13. Види European Commisssion (2004) 
Study of low fertility in the regions of the 
European Union: places, periods and causes 
достапна на http://bit.ly/1N4KM37 и Currie, 
& Hannes, Schwand (2014) Short- and long-
term effects of unemployment on fertility 
достапно на - 
http://www.pnas.org/content/111/41/14734.f
ull.pdf 
14. Достапно на Euro stat – Fertility 
indicators 2003-2014, 
15. Види Hoem,M.J (2005) – Why does 
Sweden have such high fertility rate. 
Demographic research - 
http://www.demographic-
research.org/volumes/vol13/22/13-22.pdf 
16. Државен завод за статистика, „Анкета за 
работната сила, 2014“, достапно на 
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPoslednaPubl
ikacija.aspx?id=3, 2015, Скопје.
17. Државен завод за статистика – Жените 
и мажите во Република Македонија 2015 
достапно на  
http://www.stat.gov.mk/Publikacii/Gender20
15.pdf 
18. Стратегија за демографски развој на 
Република Македонија 2008–2015 година.
19. Демографските политики и родовата 
еднаквост во Република Македонија: 
Мерките за унапредување на еднаквоста 
помеѓу жените и мажите како мерки за 
зголемување на наталитетот достапно на - 
http://bit.ly/1VxPKfz 
20. Види - On the age-specic correlation 
between fertility and female employment: 
Heterogeneity over space and time in OECD 
countries Brehm, Uta; Engelhardt, Henriette. 
Demographic Research32 (Jan-Jun 2015): 
691-722. 
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Извор: Eurostat employment rates by sex and age 2014 (20-64)
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7поддршка . Податоците за оваа 

земја покажуваат дека дури 29% 

од новите случаи на ХИВ во 2013 

година се лица што инјектираат 

дрога, во споредба со 3% во 2010 

година, кога во земјата сè уште 
8инвестираше Глобалниот фонд .

До повлекувањето на Глобалниот 

фонд Македонија има само осум 

месеци за целосно спроведување 

на Националниот план за 

транзиција од меѓународно кон 

домашно финансирање и 

воспоставување ефикасни модели 

за долгорочна одржливост на 

воспоставените програми со кои 

ќе ја одржи ниската стапка на ХИВ 

во иднина. Дел од овој план е во 

2016 година да се изготви новата 

Национална стратегија за ХИВ 

2017–2021, со која ќе се 

испланираат програмските и 

финансиските инвестиции за 

докажани интервенции со кои ќе 

се сведе на минимум бројот на 

новите случаи на ХИВ и бројот на 

луѓето што ќе починат од ХИВ во 

иднина. 

Постојат докази дека со 

инвестиции во докажани 

интервенции до 2030 година 

земјите целосно можат да ја стават 

под контрола епидемијата на 
9ХИВ , за што се потребни, пред сè, 

инвестиции во програми наменети 

за групи под особен ризик за ХИВ. 

Во Македонија единствено преку 

граѓанскиот сектор се обезбедува 

превенција и грижа кај овие групи 

граѓани, и тоа преку теренската 

работа на 15 граѓански 

организации каде од средства на 

Глобалниот фонд се издвојуваат 
10вкупно 1,1 милиони евра . За 

споредба, од Програмата за 

заштита на населението од ХИВ за 

2016 година за граѓанските 

организации државата ќе одвои 

само 29 илјади евра од државниот 
11буџет .

ПРЕПОРАКИ

Ÿ Политичките партии во 

своите програми може да се 

заложат за планирање на 

значителен износ на 

финансиски средства во 

државниот буџет за 

интегрирање на постојната 

мрежа на сервиси за ХИВ 

раководена од граѓанскиот 

сектор за да се одржи 

континуитет на достапноста 

на услуги меѓу ранливите 

групи граѓани.

Ÿ Политичките партии со 

претставници во парламентот 

Билтен за семејно планирање

бр.5 мај, 
2016 година,  Скопје 

Жените на пазарот на трудот 
и влијанието врз планирањето 
на семејството

Економските истражувања 

покажуваат поврзаност меѓу 

невработеноста на жените и 

намалената стапка на 
13фертилитет . Земјите од 

Европската Унија што во 

последните 10 години имаат 

највисока стапка на фертилитет 

(Шведска, Норвешка, Данска и 
14Франција)  имаат и највисоко 

учество на жените на пазарот на 

трудот. Во 2014 година стапката на 

вработеност на жените во 

Шведска е 76,1% и е една од 

највисоките во Европа. 

Дополнително, политиките на 

Шведска се насочени кон 

поттикнување на жените да се 

вклучат на пазарот на трудот пред, 
15но и по формирањето семејство . 

За споредба, земјите во ЕУ со 

најниски стапки на фертилитет 

(Словачка, Шпанија и Грција) 

имаат и значително пониска 

стапката на вработеност на 

жените. Македонија се надоврзува 

на овој тренд како земја со една од 

најниските вклучености на жените 

на пазарот на трудот, како и 

најниска стапка на фертилитет во 

регионот (табела 1). 

Значително изразените родови 

јазови на пазарот на трудот во 

Република Македонија  

дополнително го отежнуваат 

планирањето на родителството и 

на семејството. Стапката на 

неактивност кај жените во 
16Македонија е 54,7% , во споредба 

со стапката на неактивност на 

мажите, која е 30,7%, и со жените 

во ЕУ (28), каде што е 33,5%.  

Неактивноста на жените и 

недостигот на адекватни 

социјални политики се клучните 

фактор што го одложуваат 

планирањето на семејството. 

Според Државниот завод за 

статистика, во 2014 година 

просечната возраст на мајките при 

првото раѓање е 26,8 години, за 

разлика од 2004 година, кога 

просечната возраст на мајките при 
17првото раѓање е под 25 години . 

Овој показател укажува дека во 

Република Македонија во 

континуитет се одложува 

периодот за планирање на 

родителството/започнувањето на 

семејството. 

Една од специфичните цели на 

Стратегијата за демографски 

развој на Република Македонија 

(2008-2015) е намалување на 

постојните разлики и на 

нееднаквостите меѓу населението 

со цел да се зголеми социјалната 

кохезија во земјата и како 

резултат се наведува создавањето 

услови за еднакви можности и 

квалитет на живот меѓу мажите и 
18жените . Оттука важно е 

политиките да бидат насочени кон 

унапредување на родовата 

еднаквост, поттикнување на 

вклучување на жените на пазарот 

на трудот, олеснување на товарот 

на домашните обврски, како и 

достапност до институциите за 

грижа на деца, лица со посебни 
19потреби и стари . 

Со цел да се зголеми вклученоста 

на жените на пазарот на трудот, во 

предвид треба да се земат 

научните истражувања што ја 

посочуваат поврзаноста на 

социјалните и на економските 

детерминанти кои негативно 

влијаат врз планирањето на 

родителството. Финансиските 

импликации, како што се 

трошоците за згрижување на деца 

(градинки) и недостигот на 

скратено работно време, 

негативно влијаат и го одложуваат 
20планирањето на родителството . 

ПРЕПОРАКИ 

Ÿ Политичките партии во 

своите програми може да 

предвидат зголемување на 

буџетските средства за 

градење/реновирање/приспо

собување на градинки, чија 

може да извршат надзор од 

заклучоците од последната 

јавна парламентарна 

расправа на тема: 

„Обезбедување на 

одржливост на програмите на 

ХИВ“, одржана од Комисијата 

за здравство во декември 2015 
12година , преку организирање 

последователна расправа, со 

цел да се утврди постигнатиот 

прогрес во обезбедувањето на 

финансиска одржливост на 

воспоставените програми и 

на процесот на ангажирање 

граѓански организации во 

регистарот на здруженија 

како имплементатори и 

буџетски корисници на 

Програмата за заштита на 

населението од ХИВ/СИДА за 

2016 година.

8. Country Progress Report on AIDS, 2013 
http://www.unaids.org/sites/default/les/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogress
reports/2014countries/ROU_narrative_report_2014.pdf
9. 90/90/90 An ambitious treatment target to help end the AIDS epidemic 
http://www.unaids.org/sites/default/les/media_asset/90-90-90_en_0.pdf
10. Проценка на капацитетите на граѓанските организации што спроведуваат програми за 
ХИВ  http://hera.org.mk/?p=3925
11. Програма за заштита на населението од ХИВ/СИДА во Република Македонија за 2016 
година
http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/PROGAMA_ZA_ZDRAVSTVENA__ZASTITA_NA_
NASELENIETO_OD__HIV__SIDA_VO_REPUBLIKA_MAKEDONIJA_ZA_2016_GODINA.p
df
12. Заклучоци по јавната расправа на Комисијата за здравство и Платформата за ХИВ 
http://hera.org.mk/?p=3913

13. Види European Commisssion (2004) 
Study of low fertility in the regions of the 
European Union: places, periods and causes 
достапна на http://bit.ly/1N4KM37 и Currie, 
& Hannes, Schwand (2014) Short- and long-
term effects of unemployment on fertility 
достапно на - 
http://www.pnas.org/content/111/41/14734.f
ull.pdf 
14. Достапно на Euro stat – Fertility 
indicators 2003-2014, 
15. Види Hoem,M.J (2005) – Why does 
Sweden have such high fertility rate. 
Demographic research - 
http://www.demographic-
research.org/volumes/vol13/22/13-22.pdf 
16. Државен завод за статистика, „Анкета за 
работната сила, 2014“, достапно на 
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPoslednaPubl
ikacija.aspx?id=3, 2015, Скопје.
17. Државен завод за статистика – Жените 
и мажите во Република Македонија 2015 
достапно на  
http://www.stat.gov.mk/Publikacii/Gender20
15.pdf 
18. Стратегија за демографски развој на 
Република Македонија 2008–2015 година.
19. Демографските политики и родовата 
еднаквост во Република Македонија: 
Мерките за унапредување на еднаквоста 
помеѓу жените и мажите како мерки за 
зголемување на наталитетот достапно на - 
http://bit.ly/1VxPKfz 
20. Види - On the age-specic correlation 
between fertility and female employment: 
Heterogeneity over space and time in OECD 
countries Brehm, Uta; Engelhardt, Henriette. 
Demographic Research32 (Jan-Jun 2015): 
691-722. 

 

Табела 1

 

 

 

Извор: Eurostat employment rates by sex and age 2014 (20-64)
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крајна цел е да се постигне 

зголемен опфат на деца во 

претшколско образование, 

особено во руралните 

средини.

Ÿ Политичките партии во 

своите програми може да 

предложат да се воведат 

мерки за вработување преку 

Агенцијата за вработување 

кои специфично ќе ги 

таргетираат неактивните и 

долгорочно невработените 

жени. 

Ÿ Политичките партии во 

своите програми може да 

предложат мерки за 

стимулирање и наградување 

на јавните и на приватните 

претпријатија што 

вработуваат лица со скратено 

работно време.

Ÿ Политичките партии во 

своите програми може да 

иницираат воведување на 

субвенции за користење на 

градинките, кои ќе се одредат 

според 

примањата/социјалната 

помош на семејствата. На овој 

начин ќе се намали 

финансискиот товар, кој 

влијае врз одложувањето на 

родителството. 

Ÿ Политичките партии со 

претставници во парламентот 

може да се заложат да се 

организира јавна расправа во 

Комисијата за еднакви 

можности на мажите и 

жените, во соработка со 

граѓанските организации, 

посветена на економската 

неактивност/невклученост на 

жените на пазарот на трудот и 

влијанието врз планирањето 

на семејството.

11

Сексуалната злоупотреба кај 
лицата со интелектуална 
попреченост и влијанието кон 
семејните односи и здравјето

Насилството врз основа на 
попреченост вклучува различни 
видови однесување и насилство, 
како и сексуално и семејно 
насилство каде што жртвата е 
лице со попреченост поврзана со 
злоупотреба, криминал од омраза, 
занемарување, употреба на 
ограничувања или рестриктивни 
практики, како и 
институционално насилство 
(ригидни режими, неетички или 
неовластени практики, според 
потребата на лицата со 
попреченост, како и прекршување 
на професионалните граници од 
страна на вработените).

Светските статистики говорат дека 
лицата со попреченост се два до 
три пати почесто жртви отколку 
лицата без попреченост. 
Споредено со жените без 
попреченост, кај жените со 
попреченост има поголема 
веројатност да доживеат 
насилство и да го трпат подолг 
период.  Жените со попреченост се 
жртви на сексуална злоупотреба 
најмалку двапати повеќе од 
генералната популација на жени.

Кога станува збор за децата, 
насилството врз децата со 
попреченост се случува во просек 
1,7 пати повеќе во споредба со 
насилството врз децата без 
попреченост. Некои студии 
упатуваат дека дури 80% од 
лицата со интелектуална 
попреченост во некоја фаза од 
својот живот ќе доживеат некаков 
тип сексуална злоупотреба, 
најчесто од член на фамилијата 
или, пак, од друго лице од 
потесното опкружување.

Истражувањата, исто така, 
покажуваат дека  во просек меѓу 
40 и 90% од сексуалните 

21напади  врз лицата со 
попреченост поминуваат 
непријавено. Насилството и 
сексуалната злоупотреба може да 
имаат штетни и трајни последици 
на жртвата, семејствата и на 
средината. Последиците може да 
се поделат во неколку категории:

1. Физички: несакана бременост, 
хронична болка, гинеколошки 
компликации, сексуално 
преносливи инфекции, 
гастроинтестинални нарушувања, 
рак на грлото на матка, генитални 
повреди, мигрена и чести 
главоболки.

2. Психолошки: жртвите се 
соочуваат со моментални и 
хронични психолошки последици. 
Моментални: шок, неприфаќање, 
повлекување, збунетост, немир, 
срам, вина, нервоза, недоверба во 
другите, страв, симптоми на 
пострауматски стрес, нарушување 
на спиењето, емоционална тапост. 
Хроничните психолошки 
последици вклучуваат: депресија, 
генерализирана вознемиреност, 
напади на суицидалност, 
пострауматско стрес-растројство, 
ниска самопочит, себеобвинување, 
намален интерес/избегнување 
сексуални односи.

3. Социјални последици: 
нарушени  односи во семејството, 
нарушени односи со пријателите, 
недостиг на емоционална 
поддршка од пријателите и од 
семејството, поретки контакти со 
роднините и со пријателите, 

Билтен за семејно планирање

бр.5 мај, 
2016 година,  Скопје 

изолирање од семејството и од 
средината.

4. Однесување ризично за 
здравјето. Според некои 
истражувања следниве 
однесувања се последица и, во 
исто време, причина поради која 
лицето може да биде ранливо и 
повторно да биде жртва. Во оваа 
категорија спаѓаат: 
високоризичното сексуално 
однесување (незаштитен секс, 
отпочнување со сексуални односи 
на рана возраст, замена на 
сексуална услуга за храна, пари 
или други предмети), употреба на 
штетни супстанции (алкохол, 
дрога, злоупотреба на 
медикаменти), нездрав режим на 
исхрана (анорексија, булимија), 
деликвентно однесување и 
криминал.

Македонија ја има ратификувано 
Конвенцијата на ОН за 
унапредување на правата на 
лицата со попреченост. Во неа, во 
членот 16, се вели: „Државите 
потписнички ќе ги преземат сите 
потребни законски, 
административни, социјални, 
едукативни и други мерки со цел 
да ги заштитат лицата со 
попреченост во рамките на домот 
и надвор од него од сите форми на 
експлоатација, насилство и 
злоупотреба, вклучително и 
родово базираното насилство“.

Дополнително, членот 6 од истата 
конвенција вели: „Државите 
потписнички признаваат дека 
жените и девојките со 
попреченост се изложени на 
многубројни дискриминации и ќе 
преземат мерки да им осигурат 

целосен развој, напредок и 
еманципација заради уживање на 
човековите права и на основните 

22слободи“ . 

Во практика, нема можност за 
имплементација на овие одредби 
од Конвенцијата, со цел да се 
обезбеди уживање на правото за 
превенција и заштита од 
злоупотреба на лицата со 
попреченост. Услугите и сервисите 
за заштита од семејно насилство се 
непристапни за овие наши 
граѓани и не постои стручен кадар 
што е обучен и подготвен да 
работи со лицата со попреченост. 

Светските статистики говорат дека 
лицата со попреченост се двапати 
почесто жртви отколку лицата без 
попреченост. Во Република 
Македонија сè уште прецизно не 
се располага со  статистички 
податоци за видовите насилство и 
злоставување што се однесуваат на 
лицата со попреченост и поради 
тоа сè уште не постои јасна слика 
каква е ситуацијата во оваа област. 
Единствено Министерството за 
внатрешни работи води 
статистичка евиденција за 
извршени кривични дела и 
сторители на кривичното дело 
„обљуба врз немоќно лице“, член 
187 од Кривичниот законик на РМ.

ПРЕПОРАКИ

Ÿ Политичките партии со 
претставници во парламентот 
може да се заложат за 
ратификување на 
Истанбулската конвенција за 
борба против насилството врз 

жените и родово базираното 
насилство, со што ќе се 
овозможат предуслови и за 
заштита на лицата со 
попреченост од секаков вид 
на насилство и злоставување, 
посебно на жените со 
попреченост, во рамките на 
постојниот правен систем и во 
институциите, подеднакво 
како и за сите други граѓани.

Ÿ Политичките партии во 
своите програми може да 
предложат донесување на 
едукативни програми и мерки 
за превенција и заштита од 
насилство и злоупотреба на 
лицата со попреченост со што 
ќе се влијае на подигање на 
свеста и вештините за 
заштита кај лицата со 
попреченост, но и ќе се 
подигне едукацијата на 
професионалците што во 
својата работа директно или 
индиректно се поврзани со 
лицата со попреченост. 

Ÿ Политичките партии во 
своите програми може да 
предложат мерки за 
воспоставување 
специјализирани шелтер-
центри за превенција и 
заштита на жртви на семејно 
насилство, кои истовремено 
ќе бидат креирани и според 
потребите на лицата со 
попреченост (вклучително и 
за децата со пречки во 
развојот).

Ÿ Политичките партии во 
своите програми треба да се 
заложат за подобрување на 
статистиката по основа на 
попреченост во системите на 
здравствена заштита и 
осигурување, детска и 
социјална заштита, како и во 
системот на Министерството 
за внатрешни работи.
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крајна цел е да се постигне 

зголемен опфат на деца во 

претшколско образование, 

особено во руралните 

средини.

Ÿ Политичките партии во 

своите програми може да 

предложат да се воведат 

мерки за вработување преку 

Агенцијата за вработување 

кои специфично ќе ги 

таргетираат неактивните и 

долгорочно невработените 

жени. 

Ÿ Политичките партии во 

своите програми може да 

предложат мерки за 

стимулирање и наградување 

на јавните и на приватните 

претпријатија што 

вработуваат лица со скратено 

работно време.

Ÿ Политичките партии во 

своите програми може да 

иницираат воведување на 

субвенции за користење на 

градинките, кои ќе се одредат 

според 

примањата/социјалната 

помош на семејствата. На овој 

начин ќе се намали 

финансискиот товар, кој 

влијае врз одложувањето на 

родителството. 

Ÿ Политичките партии со 

претставници во парламентот 

може да се заложат да се 

организира јавна расправа во 

Комисијата за еднакви 

можности на мажите и 

жените, во соработка со 

граѓанските организации, 

посветена на економската 

неактивност/невклученост на 

жените на пазарот на трудот и 

влијанието врз планирањето 

на семејството.

11

Сексуалната злоупотреба кај 
лицата со интелектуална 
попреченост и влијанието кон 
семејните односи и здравјето

Насилството врз основа на 
попреченост вклучува различни 
видови однесување и насилство, 
како и сексуално и семејно 
насилство каде што жртвата е 
лице со попреченост поврзана со 
злоупотреба, криминал од омраза, 
занемарување, употреба на 
ограничувања или рестриктивни 
практики, како и 
институционално насилство 
(ригидни режими, неетички или 
неовластени практики, според 
потребата на лицата со 
попреченост, како и прекршување 
на професионалните граници од 
страна на вработените).

Светските статистики говорат дека 
лицата со попреченост се два до 
три пати почесто жртви отколку 
лицата без попреченост. 
Споредено со жените без 
попреченост, кај жените со 
попреченост има поголема 
веројатност да доживеат 
насилство и да го трпат подолг 
период.  Жените со попреченост се 
жртви на сексуална злоупотреба 
најмалку двапати повеќе од 
генералната популација на жени.

Кога станува збор за децата, 
насилството врз децата со 
попреченост се случува во просек 
1,7 пати повеќе во споредба со 
насилството врз децата без 
попреченост. Некои студии 
упатуваат дека дури 80% од 
лицата со интелектуална 
попреченост во некоја фаза од 
својот живот ќе доживеат некаков 
тип сексуална злоупотреба, 
најчесто од член на фамилијата 
или, пак, од друго лице од 
потесното опкружување.

Истражувањата, исто така, 
покажуваат дека  во просек меѓу 
40 и 90% од сексуалните 

21напади  врз лицата со 
попреченост поминуваат 
непријавено. Насилството и 
сексуалната злоупотреба може да 
имаат штетни и трајни последици 
на жртвата, семејствата и на 
средината. Последиците може да 
се поделат во неколку категории:

1. Физички: несакана бременост, 
хронична болка, гинеколошки 
компликации, сексуално 
преносливи инфекции, 
гастроинтестинални нарушувања, 
рак на грлото на матка, генитални 
повреди, мигрена и чести 
главоболки.

2. Психолошки: жртвите се 
соочуваат со моментални и 
хронични психолошки последици. 
Моментални: шок, неприфаќање, 
повлекување, збунетост, немир, 
срам, вина, нервоза, недоверба во 
другите, страв, симптоми на 
пострауматски стрес, нарушување 
на спиењето, емоционална тапост. 
Хроничните психолошки 
последици вклучуваат: депресија, 
генерализирана вознемиреност, 
напади на суицидалност, 
пострауматско стрес-растројство, 
ниска самопочит, себеобвинување, 
намален интерес/избегнување 
сексуални односи.

3. Социјални последици: 
нарушени  односи во семејството, 
нарушени односи со пријателите, 
недостиг на емоционална 
поддршка од пријателите и од 
семејството, поретки контакти со 
роднините и со пријателите, 
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изолирање од семејството и од 
средината.

4. Однесување ризично за 
здравјето. Според некои 
истражувања следниве 
однесувања се последица и, во 
исто време, причина поради која 
лицето може да биде ранливо и 
повторно да биде жртва. Во оваа 
категорија спаѓаат: 
високоризичното сексуално 
однесување (незаштитен секс, 
отпочнување со сексуални односи 
на рана возраст, замена на 
сексуална услуга за храна, пари 
или други предмети), употреба на 
штетни супстанции (алкохол, 
дрога, злоупотреба на 
медикаменти), нездрав режим на 
исхрана (анорексија, булимија), 
деликвентно однесување и 
криминал.

Македонија ја има ратификувано 
Конвенцијата на ОН за 
унапредување на правата на 
лицата со попреченост. Во неа, во 
членот 16, се вели: „Државите 
потписнички ќе ги преземат сите 
потребни законски, 
административни, социјални, 
едукативни и други мерки со цел 
да ги заштитат лицата со 
попреченост во рамките на домот 
и надвор од него од сите форми на 
експлоатација, насилство и 
злоупотреба, вклучително и 
родово базираното насилство“.

Дополнително, членот 6 од истата 
конвенција вели: „Државите 
потписнички признаваат дека 
жените и девојките со 
попреченост се изложени на 
многубројни дискриминации и ќе 
преземат мерки да им осигурат 

целосен развој, напредок и 
еманципација заради уживање на 
човековите права и на основните 

22слободи“ . 

Во практика, нема можност за 
имплементација на овие одредби 
од Конвенцијата, со цел да се 
обезбеди уживање на правото за 
превенција и заштита од 
злоупотреба на лицата со 
попреченост. Услугите и сервисите 
за заштита од семејно насилство се 
непристапни за овие наши 
граѓани и не постои стручен кадар 
што е обучен и подготвен да 
работи со лицата со попреченост. 

Светските статистики говорат дека 
лицата со попреченост се двапати 
почесто жртви отколку лицата без 
попреченост. Во Република 
Македонија сè уште прецизно не 
се располага со  статистички 
податоци за видовите насилство и 
злоставување што се однесуваат на 
лицата со попреченост и поради 
тоа сè уште не постои јасна слика 
каква е ситуацијата во оваа област. 
Единствено Министерството за 
внатрешни работи води 
статистичка евиденција за 
извршени кривични дела и 
сторители на кривичното дело 
„обљуба врз немоќно лице“, член 
187 од Кривичниот законик на РМ.

ПРЕПОРАКИ

Ÿ Политичките партии со 
претставници во парламентот 
може да се заложат за 
ратификување на 
Истанбулската конвенција за 
борба против насилството врз 

жените и родово базираното 
насилство, со што ќе се 
овозможат предуслови и за 
заштита на лицата со 
попреченост од секаков вид 
на насилство и злоставување, 
посебно на жените со 
попреченост, во рамките на 
постојниот правен систем и во 
институциите, подеднакво 
како и за сите други граѓани.

Ÿ Политичките партии во 
своите програми може да 
предложат донесување на 
едукативни програми и мерки 
за превенција и заштита од 
насилство и злоупотреба на 
лицата со попреченост со што 
ќе се влијае на подигање на 
свеста и вештините за 
заштита кај лицата со 
попреченост, но и ќе се 
подигне едукацијата на 
професионалците што во 
својата работа директно или 
индиректно се поврзани со 
лицата со попреченост. 

Ÿ Политичките партии во 
своите програми може да 
предложат мерки за 
воспоставување 
специјализирани шелтер-
центри за превенција и 
заштита на жртви на семејно 
насилство, кои истовремено 
ќе бидат креирани и според 
потребите на лицата со 
попреченост (вклучително и 
за децата со пречки во 
развојот).

Ÿ Политичките партии во 
своите програми треба да се 
заложат за подобрување на 
статистиката по основа на 
попреченост во системите на 
здравствена заштита и 
осигурување, детска и 
социјална заштита, како и во 
системот на Министерството 
за внатрешни работи.
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