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УВОД
Република Македонија има долгогодишен организиран национален одговор на епидемијата
на ХИВ, кој се темели на мултисекторски пристап и значајно партнерство помеѓу институциите и
граѓанскиот сектор. Овој пристап придонесе за одржување ниска преваленца дури и кај популациите
што се изложени на најголем ризик од ХИВ.
Во периодот помеѓу 2004 и 2017 година, националниот одговор на ХИВ беше поддржан со
значителна финансиска помош од Глобалниот фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија,
како меѓународна финансиска организација која дава поддршка на национални стратегии и
програми за споменатите три заболувања. Имајќи предвид дека Република Македонија веќе не
се квалификува за финансиска помош од Глобалниот фонд – врз основа на критериуми поврзани
со бруто националниот приход, како и со степенот на оптовареност со овие заболувања – во
изминатите 3 и повеќе години, земјата беше во процес на планирање на својата транзиција кон
национално финансирање на клучните програми за превенција на ХИВ.
Овој документ дава осврт токму на процесот на транзиција, анализиран во рамките на
епидемиолошкиот контекст специфичен за Република Македонија и структурата на нејзиниот
досегашен национален одговор на ХИВ-епидемијата. Анализата ги сумира главните предизвици и
формулира препораки за итно делување со цел тие да се надминат.
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ЕПИДЕМИОЛОГИЈАТА НА ХИВ ВО МАКЕДОНИЈА
И НАЦИОНАЛНИОТ ОДГОВОР НА ВИРУСОТ
ШТО ЗНАЕМЕ ЗА ЕПИДЕМИЈАТА НА ХИВ ВО МАКЕДОНИЈА?
Република Македонија има ниска стапка на ХИВ-инфекција. Неколку истражувања од
последните 5 години укажуваат на тоа дека епидемијата на ХИВ во земјата е сконцентрирана
само во одредени клучни популации1.

Вкупен број на регистрирани случаи на ХИВ во Македонија
Од 1987 заклучно со крајот на 2016 година во Македонија се регистрирани вкупно 315 случаи на
ХИВ, при што 83 лица2 починале од болести поврзани со синдромот на стекнат имунодефицит
(СИДА). Тоа би значело дека денес во Македонија 232 лица со ХИВ се свесни за својот статус. Во
декември 2016 година, бројот на лица вклучени во здравствена грижа на Клиниката за инфективни
болести и фебрилни состојби изнесувал 181, додека 166 лица примале антиретровирусна терапија3.
Од овие податоци произлегува дека околу 50 лица не се вклучени во здравствена грижа, но за тоа
не постојат официјални податоци. За еден дел од овие лица Клиниката за инфективни болести има
евиденција дека се иселиле и живеат надвор од земјата.

Во 2015 година во рамките на студијата од експертскиот тим предводен од Светската банка беше
направена и проценка на вкупниот број на лица што имаат ХИВ, вклучувајќи ги и оние што не се
свесни за својот ХИВ статус. Оваа анализа, која се однесува на состојбата на крајот од 2014 година,
укажува дека тогаш со ХИВ живееле 307 лица, вклучувајќи ги оние што го знаат својот статус, како
и оние што не се свесни за него. Од овој пресметан број нешто повеќе од половина (~52%) имале
дијагностицирана ХИВ-инфекција, додека останатите не биле свесни за својот статус. Нискиот вкупен
број на лица со ХИВ може да се припише на успешниот национален одговор на ХИВ досега4.

КОИ ГРУПИ СЕ НАЈЗАСЕГНАТИ ОД ХИВ?
Во 2015 година меѓународен експертски тим предводен од Светската банка во соработка со
Министерството за здравство врз основа на математичко моделирање предвиде дека нивото на
ХИВ кај општата популација во Македонија ќе остане многу ниско во следните 15 години. Имено,
студијата предвидува дека преваленцата на ХИВ ќе бележи мал пораст од проценети 0.004% во
2014 година на 0.010% во 2030 година кај жени, а од 0.002% во 2014 на 0.005% во 2030 кај мажи. За
разлика од општата популација, стапката на ХИВ кај т.н. клучни популации кои се непропорционално
засегнати од ХИВ е значително повисока особено кај популацијата на мажи што имаат секс со мажи.
Во 2014 година таа изнесувала 1,9% кај мажите што имаат секс со мажи (МСМ), 0,12% кај лицата што
инјектираат дрога (ЛИД) и 0,05% кај жени сексуални работнички. Кај мала група на мажи сексуални
работници се проценува дека преваленцата на ХИВ изнесувала 3,4% во 2014 година5.
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Се смета дека епидемијата на ХИВ кај лицата што инјектираат дрога и кај сексуалните работници
е ставена под контрола благодарение на успешните повеќегодишни програми за превенција.
Наспроти тоа, стапката на ХИВ кај мажите што имаат секс со мажи има растечка тенденција6. Наодите
од биобихејвиоралните студии спроведени од Министерството за здравство и Институтот за јавно
здравје кај групите изложени на поголем ризик покажаа зголемување на преваленцата на ХИВ кај
МСМ од 0% во 2009-20107 на 1,9% во 2014 година8. Анализите на тимот предводен од Светската банка
во соработка со Министерството за здравство врз основа на математичко моделирање укажуваат
дека преваленцата на ХИВ кај МСМ дополнително ќе порасне на 6% во 20309. Високиот процент на
мажи што имаат секс со мажи во вкупниот број на новодијагностицирани случаи на годишно ниво,
исто така укажува дека токму кај оваа популација постои проблем кој е горлив и треба да се адресира
на соодветен начин10. Имајќи го предвид проектираниот пораст на инциденцата (стапката на нови
инфекции) и преваленцата на ХИВ помеѓу МСМ, ефективноста на националниот одговор на ХИВ може
да се зголеми доколку се зголеми и опфатот на програмите за мажи што имаат секс со мажи. Според
експертите, програмите насочени на МСМ би требало да обезбедат трошковно-ефективна стратегија
која воедно значително ќе го намали бројот на нови инфекции и во општата популација11.

НАЦИОНАЛНИОТ ОДГОВОР НА ХИВ И УЛОГАТА НА ФИНАНСИСКАТА ПОМОШ
ОД ГЛОБАЛНИОТ ФОНД
Република Македонија има долга историја на организиран национален пристап во однос на
превенцијата на ХИВ-инфекцијата и спречувањето таа да добие епидемиолошки посериозни размери.
Првите програми за превенција на ХИВ на национално ниво датираат уште од 80-тите години, додека
почнувајќи од 2003 година земјата има спроведено 3 успешни национални стратегии за ХИВ.
Набргу по основањето на Глобалниот фонд во 2002 година како меѓународен финансиски
механизам за поддршка на национални стратегии и програми за одговор на ХИВ, туберкулоза и
маларија, Република Македонија ја подготви првата национална апликација за финансиска поддршка
од оваа институција. Почнувајќи од 2004 година, кога беа добиени првите средства, националниот
одговор на ХИВ значително беше унапреден не само во својот обем и разновидноста и квалитетот
на програмите, но и во смисла на развивање координиран мултисекторски пристап и управување на
националната програма, односно грантовите.

Глобалниот фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија е меѓународна
финансиска организација којашто прибира финансиски средства и доделува дополнителна
финансиска помош за да се превенираат и да се лекуваат ХИВ и СИДА, туберкулоза и маларија.
Глобалниот фонд претставува партнерство помеѓу влади, граѓанското општество и лицата
засегнати од болестите. Дел од предусловите за добивање финансиска помош од Глобалниот
фонд преку национални грантови се постоењето на национална програма, односно национална
стратегија за ХИВ, како и воспоставен мултисекторски пристап во управувањето со националниот
одговор на ХИВ, при што задолжително се вклучени граѓанскиот сектор и лицата коишто се
засегнати од болестите. Глобалниот фонд успева да собере финансии во износ од приближно 4
милијарди американски долари на годишно ниво и да ги инвестира во програми раководени од
домашни експерти во земјите и заедниците што имаат најголема потреба.
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Сите национални стратегии на Република Македонија досега ставаат акцент на неколкуте клучни
популации како групи изложени на најголем ризик од ХИВ-инфекција. Последната стратегија (20122016) специфично ги издвојува мажите што имаат секс со мажи, лицата што инјектираат дроги,
сексуалните работници, и осудените лица. Препознавањето на овие клучни популации како
групи под зголемен ризик и групи од интерес лежи во природата и начинот на кој се пренесува
ХИВ-инфекцијата, како и во светското и националното искуство со епидемијата. Овие групи под
најголем ризик, според Стратегијата, заслужуваат особено внимание и приоритет и поради нивната
стигматизација и дискриминација, што претставува посебен предизвик во пристапот до нив и во
давањето здравствени и социјални услуги.
Националните стратегии на Република Македонија беа поддржани со значителна финансиска
помош од страна на Глобалниот фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија. Од 2004 година
земјата е примател на поддршка за своите национални програми за ХИВ и за туберкулоза. Само за
ХИВ Глобалниот фонд и има доделено на Република Македонија вкупна сума во износ од над 24
милиони долари12.
Финансиската поддршка од Глобалниот фонд во различни фази вклучуваше обезбедување на
антиретровирусна терапија за лицата со ХИВ, супституциска терапија за лекување на зависност од
дрога, услуги за превенција и ХИВ-тестирање со посебен фокус на клучните засегнати популации,
биобихејвиорални и други студии насочени на клучните популации и младите од општата популација,
набавка на лабораториска опрема, градење капацитети, како и обезбедување терапија за лекување
на хепатит Ц за лица кои инјектираат дрога. Во име на земјата, апликациите ги подготвуваше и
поднесуваше Националниот координативен механизам, а добиените средства беа менаџирани од
Министерството за здравство на Република Македонија како примарен примател.
Во согласност со критериумите на Глобалниот фонд, Република Македонија веќе не може
да аплицира за национални грантови од Глобалниот фонд, со оглед на тоа што спаѓа во земјите
со висок среден приход, а истовремено има ниска оптовареност со болеста – како во случајот на
ХИВ, така и во случајот на туберкулозата13. Последните средства од финансиската помош се очекува
да завршат во текот на 2017 година.
Иако епидемијата на ХИВ кај лицата што инјектираат дрога и кај сексуалните работници e
значително пониска отколку кај МСМ и има тенденција на намалување, таа сепак е значително
повисока во споредба со општата популација14. Како што предупредува студијата на експертскиот
тим на Светската банка и Министерството за здравство, анализата со математичко моделирање не
ги зема предвид можните промени во однесувањето кај овие групи, како и можните интеракции со
епидемиите на ХИВ во соседните земји15. Според тоа, за да се одржи постигнатата успешна контрола
на епидемијата кај овие две клучни популации, од огромно значење е да се одржат превентивните
програми насочени кон нив. Покрај тоа, треба да се истакне и дека програмите за превенција на ХИВ
кај лицата што инјектираат дроги и сексуалните работнички, покрај превенцијата на ХИВ имаат и
многу други здравствени и социјални придобивки, како на пример превенција на хепатитите Б и Ц и
воопшто подобрениот пристап до здравствени услуги.

The Global Fund. Country Overview: Macedonia. Пристапено на 22.2.2017. Достапно на: https://www.theglobalfund.org/en/portfolio/country/?loc=MKD&k=b8fe5af2-13be-4ebe-a354-760cb2f2d5ca
13
The Global Fund. The Global Fund Eligibility and Counterpart Financing Policy. 7-8 November 2013. Accessed 24 March 2016. Available at:
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The World Bank. 2015. Optimizing Investments in the Former Yugoslav Republic of Macedonia’s HIV Response Washington DC: World Bank.
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УЛОГАТА НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР
Поддршката од Глобалниот фонд овозможи да се зајакнат превентивните активности помеѓу
групите под висок ризик и да се иницира градење капацитети на организации, активности што се
сметаат за исклучително важни за континуирано потиснување на епидемијата во иднина16. Денес
во Македонија функционира широко развиена мрежа од 15 граѓански организации кои се дел
од изградена инфраструктура на стационарни и теренски сервиси и обучени човечки ресурси за
раководење и нудење на директни сервиси за превенција и поддршка за ХИВ помеѓу припадниците
на ранливи и тешко достапни групи граѓани: мажи кои имаат секс со мажи, сексуални работници, лица
кои инјектираат дроги, лица што живеат со ХИВ, осудени лица и млади. Овие организации учествуваат
во националниот одговор на ХИВ како директни даватели на услуги за превенција, ХИВ-тестирање,
поддршка и поврзување со системот на здравствена заштита во врска со ХИВ-инфекцијата.
Во 2014 година преку граѓанските организации биле опфатени 15.021 припадник на ранливите
групи од кои 36% биле нови корисници на услугите. Сите корисници заедно направиле 68.269 посети
и добиле повеќе од 200 илјади бесплатни услуги за превенција и поддршка за ХИВ во постоечките
сервиси17. На програмите спроведувани од граѓанските организации се ангажирани 160 лица за
раководење, како и за нудење директни услуги за превенција и поддршка, како и 45 волонтери.
Граѓански организации кои имплементираат интервенции од националната програма за ХИВ
имаат директни договори со Министерството за здравство, при што досега финансирањето доаѓало
исклучиво од грантот од Глобалниот фонд. Според тоа, сите воспоставени сервиси се во ризик да
престанат со работа по завршувањето на грантовите од Глобалниот фонд, доколку не се обезбедат
средства за нивно понатамошно финансирање.

Raben D, Sönnerborg A, Subata E. 2015. Review of the HIV Program in the former Yugoslav Republic of Macedonia. WHO, 2016.
Проценка на капацитетите на граѓанските организации коишто спроведуваат програми за ХИВ поддржани од Глобалниот фонд за
борба против ХИВ, туберкулоза и маларија: информативна карта за донесувачи на одлуки. - Скопје: Асоцијација за здравствена едукација
и истражување Х.Е.Р.А., 2015.
16
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ПРОЦЕСОТ НА ТРАНЗИЦИЈА ОД
ФИНАНСИРАЊЕ СО ДОНАЦИСКИ СРЕДСТВА
КОН ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Во согласност со договорените услови на грантовите од Глобалниот фонд, Република Македонија
постепено го презеде финансирањето и менаџирањето на одредени елементи од националната
програма и националната стратегија за кои добиваше поддршка преку грантовите. Така, во 2009
година супституциската терапија за лицата што инјектираат дрога беше интегрирана во рамките на
Програмата за лекување на болести на зависности, додека во 2011 година беше во целост преземено
и обезбедувањето на антиретровирусни лекови за терапија на лицата што живеат со ХИВ. Оттаму,
во последниот 5-годишен грант од Глобалниот фонд централни интервенции беа активностите за
превенција и поддршка во врска со ХИВ насочени на клучните популации засегнати од вирусот и тие
претставуваат последна клучна компонента што треба да премине кон национално финансирање.
Обезбедувањето одржливост на ефикасни програми за ХИВ во партнерство помеѓу
Министерството за здравство и граѓанскиот сектор подразбира не само издвојување на
финансиски средства, туку и обезбедување јасна и функционална рамка за планирање, управување,
спроведување, како и унапредување на програмите, а со цел државата да обезбеди контрола на
инфекцијата на долг рок и исполнување на глобалните цели за ставање на епидемијата на ХИВ под
контрола до 2030.

ПОДГОТОВКА НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ТРАНЗИЦИЈА ОД МЕЃУНАРОДНО КОН
НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ХИВ
Процесот на планирање на транзицијата од финансирање со помош на донаторска поддршка кон
домашно финансирање на програмите за ХИВ-превенција кај клучните популации започна уште со
подготовката на апликацијата за последниот 5-годишен грант (2012-2016), во која Министерството
за здравство со поддршка на Националниот координативен механизам за грантовите за ХИВ и
туберкулоза предвиде извесни интервенции во насока на обезбедување одржливост на програмите.
Сепак, поконкретните чекори насочени на транзицијата започнаа во почетокот на 2014 година
непосредно откако Глобалниот фонд формално најави дека Република Македонија веќе не се
квалификува како земја којашто може да аплицира за нови грантови. Националниот координативен
механизам иницираше формирање на работна група која ќе изработи План за транзиција во однос
на двете програми – онаа за ХИВ, како и онаа за туберкулоза. Оваа работна група за одржливост
се состоеше од претставници на Министерството за здравство, националните координатори за
ХИВ и за туберкулоза, претставници на агенциите на Обединетите нации, како и претставници на
граѓанскиот сектор. По иницијативата на Националниот координативен механизам, групата
беше официјализирана од Министерот за здравство кој потпиша решение за именување
на членови и специфицирање на задачите. Со ова, Министерството за здравство презеде
лидерство во однос на подготовката на Планот, гарантирајќи широк партиципативен процес,
со особена вклученост на граѓанскиот сектор.
Работната група утврди серија на неопходни анализи, кои беа спроведени во текот на 2014 и 2015
година и послужија како основа за изготвување на Планот за транзиција, но и за идното стратешко
планирање на националниот одговор на ХИВ. Планот за транзиција во однос на програмата за
ХИВ беше изработен низ консултативен процес што ги вклучи сите засегнати чинители, и беше
усвоен од Националниот координативен механизам. Тој ги содржи сите активности што ќе ги
преземат првенствено Министерството за здравство и Владата на Република Македонија и
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граѓанскиот сектор со цел да се овозможи одржливост на програмите. Клучните интервенции
предвидени во Планот беа дискутирани на јавна расправа во рамките на Комисијата за здравство
при Собранието на Република Македонија во декември, 2015 година.

Клучни интервенции на Националниот план за транзиција кон целосно национално
финансирање на програмите за ХИВ:
■ Техничка поддршка, генерирање и анализа на податоци, со цел обезбедување на
потребните докази за стратешко и програмско планирање за периодот по 2016 година.
Интервенции вклучуваат серија на квалитативни студии, анализа за ефикасност во алоцирањето
на буџетски средства и модели за оптимизација на буџетите со цел да се обезбеди основа за
соодветно буџетирање на новата Национална стратегија за ХИВ, како и Националната програма.
■ Стратешко планирање и развивање механизми за успешна транзиција – активности за
стратешко и програмско планирање, како и проценка на потребниот буџет за интервенциите
и активностите од новата 5-годишна национална стратегија (2017-2021). Покрај тоа, овде
се вклучени процесите за воспоставување на механизам за финансирање на активности
на граѓанските организации од страна на Министерството за здравство, кој ќе обезбеди
транспарентност, но и минимум стандарди за давањето на услугите за клучните популации врз
основа на соодветни критериуми.
■ Застапување, комуникација и социјална мобилизација. Оваа област има за цел да осигура
соодветен придонес од граѓанскиот сектор и другите чинители во процесот на транзиција, како
и во стратешкото и програмското планирање.
■ Мобилизирање дополнителни ресурси и создавање поддржувачка средина за
одржливост – активности што треба да ги помогнат останатите процеси и да создадат
дополнителни предуслови за одржливост преку зголемување на капацитетите на граѓанските
организации за мобилизација на ресурси.

НАСОКИ ОД КОМИСИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО
ПРИ СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
На 11 декември 2015 Комисијата за здравство при Собранието на Република Македонија во
соработка со Меѓупартиската парламентарна група за ХИВ и Платформата на граѓанските организации
што работат на превенција и поддршка за ХИВ одржаа јавна расправа на тема „Обезбедување
одржливост на воспоставените програми за ХИВ за групите под особен ризик од ХИВ по
заминувањето на Глобалниот фонд на крајот на 2016 година – можности и предизвици“. По
расправата, Собраниската комисија донесе заклучоци со кои се повикува Владата на Република
Македонија да го спроведе Планот за транзиција кон финансирање со средства од Буџетот на
Република Македонија, вклучувајќи и воспоставување на ефективен механизам, усвојување на
критериуми за граѓанските организации како имплементатори на Националната програма за ХИВ и
нивно впишување во соодветен регистар. Како и самиот План за транзиција, заклучоците од јавната
расправа претпоставуваат итно пилотирање на механизмот за финансирање на активностите
спроведувани од граѓанскиот сектор, а насочени на клучните популации.
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Заклучоци од јавната расправа на Собраниската комисија за здравство од 11 декември, 2015
година:
1. Владата на Република Македонија и Министерството за здравство како носител на
националната програма за ХИВ и долгогодишен примарен примател на донациите за ХИВ
на Глобалниот фонд во следната година имаат обврска и одговорност да го спроведат
националниот план за транзиција од финансирање со донаторски средства кон
финансирање со средства од Буџетот на Република Македонија, како и да воспостават
ефективни законски и подзаконски механизми за обезбедување одржливост на веќе
воспоставените превентивни програми за ХИВ пред завршувањето на поддршката од
Глобалниот фонд, со цел да се одржи ниската стапка на ХИВ во земјата;
2. Се поздравуваат чекорите на Министерството за здравство за обезбедување на
партиципативен процес во изработка на критериумите за граѓанските организации и
планирање на превентивни сервиси за групите под особен ризик (МСМ, ЛИД, СР и млади)
како клучни за обезбедување на одговорна транзиција по повлекувањето на Глобалниот фонд
на крајот на 2016 година;
3. Министерството за здравство до крајот на 2015 година да ги подготви и усвои критериумите
за вклучување на граѓанските организации како имплементатори на Програмата за
заштита на населението за ХИВ/СИДА, коишто ќе гарантираат транспарентен процес на
вклучување и ангажирање на граѓански организации коишто имаат искуство и експертиза
во раководење на сервиси за превенција, грижа и поддршка од ХИВ;
4. Министерството за здравство да издвои финансиски средства за граѓанските организации
коишто нудат услуги за групите под особен ризик од ХИВ во Програмата за заштита
на населението за ХИВ/СИДА за 2016 година, со цел унапредување на јавното здравје во
Република Македонија преку фокусирани интервенции помеѓу овие граѓани и одржување на
ниска стапка на ХИВ во иднина;
5. Министерството за здравство во првото тромесечје од 2016 година да започне процес на
ангажирање на граѓански организации коишто ќе бидат впишани во регистарот на
здруженија имплементатори на Програмата за да се тестира функционалноста на системот
за доделување финансиска поддршка на граѓанските организации преку националните
програми и буџети, за да се остави доволно простор во втората половина од годината да се
преземат итни мерки за надминување на евентуалните законски или административни пречки
во спроведувањето на програмите кои ќе ги раководат граѓанските организации;
6. Министерството за здравство и Агенција за лекови да преземат чекори со кои ќе создадат
услови и ќе се поттикнат фармацевтските компании да ги регистрираат сите неопходни
антиретровирусни лекови за третман и превенција на ХИВ-инфекцијата и да го унапредат
буџетирањето за антиретровирусните лекови врз основа на референтни цени во согласност со
законски утврдената методологија за формирање на цените на лековите;
7. Поради ургентноста за спроведување на одговорна транзиција на превентивните програми за
ХИВ во текот на 2016 година кога се повлекува Глобалниот фонд, Пратениците од Собранието
на Република Македонија да одржат нова јавна расправа по шест месеца, за да се утврди
постигнатиот прогрес и спроведувањето на препораките од оваа јавна расправа во насока на
обезбедување на финансиска одржливост на веќе воспоставените програми за ХИВ.
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КЛУЧНИ ЧЕКОРИ И ПРЕДИЗВИЦИ ВО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА НАЦИОНАЛНИОТ
ПЛАН ЗА ТРАНЗИЦИЈА
СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ ЗА ПЕРИОДОТ 2017-2021
Последниот грант за ХИВ од Глобалниот фонд (2012-2016) соодветствуваше со последната
Национална стратегија за ХИВ. Оттаму, планирањето за преземање на финансирањето на
клучните активности за превенција и рано откривање на ХИВ кај клучните засегнати популации
и воспоставувањето механизми за продолжување на партнерството помеѓу Министерството за
здравство и граѓанскиот сектор претставуваше клучно прашање на кое требаше да се осврне новата
Национална стратегија за ХИВ за периодот 2017-2021. Иако Министерот за здравство назначи
работна група за подготовка на стратегијата уште во почетокот на 2016 година, процесот на стратешко
планирање беше значително забавен во текот на 2016 година. Првиот нацрт-текст на Стратегијата се
очекува да биде финализиран и поднесен за усвојување до средината на 2017 година. Доцнењето
на новата национална стратегија неповолно се одрази на навременото спроведување на другите
клучни чекори во процесот на транзиција.

ФИНАНСИИ
Во согласност со Планот за транзиција во 2016 година Министерството за здравство изготви
проценка на потребниот буџет за антиретровирусната терапија, како и за програмите за превенција
кај клучните популации за 2017 година, според која Програмата за ХИВ за 2017 година требаше
да изнесува најмалку 65 милиони денари. Од нив, 32 милиони денари се однесуваа на потребите
за терапија за една година, а 33 милиони денари само за активностите за превенција кај клучните
популации за половина година. Оваа пресметка го зеде предвид очекуваното продолжување на
грантот во првите 6 месеца од 2017 година со преостанатите неискористени средства. Сепак, и
покрај методолошкиот пристап, во буџетот на Програмата за 2017 година беа предвидени само
27 милиони денари. Овој износ претставува намалување – наместо очекуваното зголемување – во
споредба со Програмата за 2016 година, за која во Буџетот на Република Македонија беа предвидени
45 милиони денари.
И покрај скратениот буџет, Министерството алоцираше 14,6 милиони денари за активностите
на превенција кај клучните популации. За сметка на тоа значително беа редуцирани средствата за
терапија, со образложение дека поголем дел од 2017 година ќе биде покриен со залихи на лекови
обезбедени во претходната година. Износот од 14,6 милиони денари претставува помалку од
половина од предвидената потреба за втората половина од 2017 година. Сепак, за прв пат
се алоцирани значителни средства наменети за активности што треба да ги спроведе граѓанскиот
сектор.
Доколку Министерството преземе конкретни чекори за воспоставување на механизмот за
финансирање на граѓанските организации – т.е. доколку го спроведе јавниот повик и склучи
договори за имплементирање на активностите од Програмата насочени на клучните популации
– Република Македонија може да добие шанса да побара продолжување на поддршката од
Глобалниот фонд со неискористени средства од грантот за дополнителни 3 или 6 месеци. На
овој начин постои можност да се покријат потребите за програмите за превенција до крајот
на 2017 година со комбинација на последните средства од грантот и средства од Буџетот на
Република Македонија.
Врз основа на моменталните епидемиолошки податоци и математичко моделирање, анализата
на Светската банка препорачува значително зголемување на финансирањето за превенција помеѓу
МСМ и зголемување на АРТ. Сепак, таа потенцира дека и супституциската терапија и програмите за
размена на чисти игли и шприцеви треба да се одржат за да се спречи иден ризик од нов пораст на
ХИВ, како и поради дополнителната здравствена корист за лицата што инјектираат дроги18.
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Покрај тоа, при планирањето на финансиите неопходно е да се има предвид дека со успешни и
оптимизирани програми за ХИВ во наредните неколку години треба да се очекува зголемување на
трошоците за терапија и лекување. Имено, доколку во периодот на новата стратегија Македонија
значително го зголеми опфатот на програмите за мажи што имаат секс со мажи, вклучувајќи ги и услугите
за ХИВ-тестирање, тоа на краток рок значително ќе ги зголеми и потребите за антиретровирусна
терапија, бидејќи се очекува пораст на бројот на новооткриени случаи на ХИВ кои имаат потреба
веднаш да започнат со лекување. Сепак, зголемувањето на процентот на лица со ХИВ коишто го
знаат својот ХИВ статус и процентот на оние што успешно се лекуваат, значи дека во рамките
на периодот на новата стратегија, порастот на ХИВ-епидемијата во Македонија може да биде
ставен под контрола. На среден и на долг рок тоа ќе доведе до стабилизирање, а најпосле и до
намалување на трошоците за националниот одговор на ХИВ19.

МЕХАНИЗАМ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Министерството за здравство уште од 2004 година има пракса на склучување директни договори
со здруженијата, но тие се однесуваа само на оние активности од Националната програма за ХИВ кои
беа финансирани со средства од Глобалниот фонд. Покрај тоа, веќе три години по ред (2015, 2016 и
2017) граѓанските организации се експлицитно препознаени како имплементатори на Програмата
за заштита на населението од ХИВ/СИДА за активности насочени на клучните популации со средства
алоцирани од Буџетот на Република Македонија, иако досега не се склучени договори за овие
средства.
Министерството за здравство во 2015 година презеде првични чекори за воспоставување
механизам преку кој ќе склучува договори со граѓанските организации за спроведување активности
во рамките на националната програма за ХИВ финансирани со средства од Буџетот на Република
Македонија, кога граѓанските организации беа наведени како имплементатори на „активности
за превенција на ХИВ помеѓу МСМ, СР и ЛИД и активности за поддршка на луѓето што живеат со
ХИВ“. Програмата во 2015 и 2016 година исто така предвидуваше формирање регистар на граѓански
организации кои се квалификуваат за спроведување на овој вид програми врз основа на соодветни
критериуми.
Слика: Извадок од Програмата за заштита на населението од ХИВ/СИДА
во Република Македонија за 2016 година

Слика десно: Одлука на Министерство за здравство
за пропишување на општи и посебни критериуми за избор на граѓански
организации по пат на јавен повик (Бр. 09/4306 од 04-05-2016)
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Во мај 2016 година Министерот за здравство ги пропиша критериумите за избор на граѓански
организации, по пат на јавен повик за спроведување на активностите од Програмата за заштита на
населението од ХИВ/СИДА во Република Македонија за 2016 година.
Општи критериуми:
- граѓанската организација да има упис со соодветни цели и дејности во регистарот на
Централниот регистар на Република Македонија, согласно Законот за здруженија и фондации
- да располага со соодветни кадровски и просторни услови,
- да има активно работење во областа на превенција на ХИВ најмалку три години од денот на
основањето.
Посебни услови:
- да имаат реализирано најмалку три проекта, односно најмалку еден повеќегодишен проект со
траење не помалку од три години од областа на превенција на ХИВ помеѓу соодветната група
под ризик, самостојно или во партнерство вклучително, раководење со стационарни и/или
теренски сервиси,
- да има реализирано најмалку еден проект со траење не помалку од две години од областа
превенција на ХИВ помеѓу групите со ризик, вклучително раководење со стационарни и/или
теренски сервиси, доколку се работи за организација на самата заедница.
Овие критериуми се однесуваа само на спроведување на активностите од Програмата за заштита
на населението од хив/сида во Република Македонија за 2016 година20.

Предвидените пилотирања на механизмот за финансирање на активностите на граѓанските
органиации за превенција на ХИВ помеѓу клучните популации не беа реализирани ниту во
2015 година, ниту во 2016 година.
Сепак, кон крајот на 2015 година Министерството за здравство започна консултативен процес во
насока на осмислување на механизмот за финансирање, кој продолжи и во текот на 2016 година. Во
консултациите беа вклучени и претставници на Министерството за труд и социјална политика, кое
има воспоставено сличен механизам на финансирање на активности што ги спроведуваат граѓански
организации. Во првата половина на 2016 година Министерството за здравство одлучи привремено
да го одложи формирањето на регистар, а единствено да спроведе јавен повик за ангажирање на
граѓански организации што би ги спровеле предвидените активности од Програмата за 2016 година.
Во таа насока, во мај, 2016 година Министерот ги пропиша критериумите за избор на граѓански
организации по пат на јавен повик, иако до крајот на годината јавниот повик за избор на граѓански
организации не беше спроведен, па не беа ниту доделени предвидените средства.
И покрај необјавувањето на оглас, во периодот септември-октомври Министерството уште еднаш
потенцираше дека има намера да го преземе финансирањето на активностите за превенција на ХИВ
кај клучните популации по завршувањето на грантот од Глобалниот фонд21. Во февруари 2017 година,
претставници на Министерството за здравство го информираа Националниот координативен
механизам дека Министерството во првата половина од тековната година планира да објави јавен
повик за здруженија кој ќе се однесува на вторите 6 месеци од годината, имајќи предвид дека првата
половина е покриена со последните преостанати средства од Глобалниот фонд22.
Министерство за здравство. Одлука за утврдување на општи и посебни критериуми за избор на граѓански организации, по пат на
јавен повик за спроведување на активностите од Програмата за заштита на населението од ХИВ/СИДА во Република Македонија за 2016
година. Бр. 09/4306 од 04-05-2016.
21
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координативен механизам, одржан на 27.9.2016.
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УПРАВУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИОТ ОДГОВОР НА ХИВ
Националниот одговор на ХИВ е редок позитивен пример на мултисекторски пристап во решавање
на комплексен проблем на јавното здравје во кој постои значајна вклученост на граѓанскиот сектор.
Во изминатите 13 и повеќе години ваквиот пристап беше применет во одредувањето приоритетите
на национално ниво, аплицирањето за финансиска поддршка, како и во управувањето и надзорот
на грантовите и националната стратегија и програма. Мултисекторскиот пристап е одразен како во
Националниот координативен механизам за грантовите за ХИВ и туберкулоза од Глобалниот фонд,
така и во Националната комисија за ХИВ, која ја формира Министерството за здравство. Од особено
значење за успешен национален одговор е да се одржи партиципативното мултисекторско
управување и надзор, кое по завршувањето на грантовите ќе биде олицетворено првенствено
во Националната комисија за ХИВ. Во таа насока, неопходно е дополнително да се зајакне улогата
на Комисијата. Тоа може да се постигне со појасно специфицирање на нејзините функции,
особено во делот на следење и надзор – како во однос на програмските активности, така и
во однос на трошоците – воспоставување потструктури за спроведување на програмскиот и
финансискиот мониторинг, како и гарантирање на независното учество на граѓанскиот сектор.
Одговорни лица од Министерството за здравство појаснуваат дека овие надлежности на Комисијата
ќе бидат дополнително специфицирани кога Националниот координативен механизам ќе престане
да постои22.

ЗАКЛУЧОК
Република Македонија има успешен организиран национален одговор на ХИВ, кој треба да
се одржи, но и дополнително да се оптимизира. Програмите за ХИВ мора да останат фокусирани
на клучните популации – особено мажи што имаат секс со мажи, сексуални работници и лица
што инјектираат дрога, како и лица што одлежуваат казна затвор. Со оглед дека епидемијата не е
генерализирана, инвестирањето во програмите за клучните популации е ефективна стратегија за
спречување на епидемија и кај пошироката популација. Додека програмите за ХИВ за лица што
инјектираат дрога и сексуални работници мораат – како минимум – да се одржат, програмите
насочени на мажи што имаат секс со мажи е неопходно да се зголемат.
Се очекува дека со успешни програми за превенција и ХИВ-тестирање во периодот на
новата национална стратегија (2017-2021) значително ќе се зголемат потребите и трошоците за
антиретровирусна терапија, но постои реална можност епидемијата на ХИВ да биде ставена под
контрола со постигнување на целта 90-90-90. Тоа значи дека трошоците за националниот одговор на
ХИВ во крајна линија ќе се стабилизираат и ќе почнат да се намалуваат.
Македонија релативно рано започна со планирање на транзицијата кон целосно национално
финансирање на програмите за ХИВ, а во процесот учествуваат сите засегнати страни, вклучувајќи
го и граѓанскиот сектор. Во согласност со националниот план за транзиција, во изминатите неколку
години се направени студии и анализи кои даваат насоки за приоритетите при стратешкото
планирање за 2017-2021, како и за итните чекори што треба да се преземат за успешна транзиција
кон национално финансирање.
И покрај тоа, во однос на клучни чекори од планот за транзиција се забележува значително
доцнење:
• Процесот на стратешко планирање е одложен за околу една година, што негативно влијае
на поконкретното програмско планирање, буџетирањето и насочувањето на напорите на
воспоставување на механизмите за финансирање на активности од Програмата за ХИВ што ги
Eurasian Harm Reduction Network. 2016. The Impact of Transition from Global Fund Support to Governmental Funding on the Sustainability of
the Harm Reduction Programs – A Case Study from Macedonia.
23
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спроведуваат граѓанските организации, а имаат централна улога во националниот одоговор на
епидемијата;
• Иако граѓанските организации се препознаени како имплементатори на активности од
националната програма за ХИВ, механизмот за нивно финансирање со средства од Буџетот
на Република Македонија сè уште не е воспоставен, ниту пилотиран и не се реализирани
предвидените активности и алоцираниот буџет за здруженијата;
• И покрај позитивните чекори во насока на методолошки пристап за проценка на неопходниот
буџет за Програмата за ХИВ на годишно ниво, одлуката за буџетот за 2017 година не е во согласност
со проценките.
Во последната година во која Македонија може да се потпира на финансиската поддршка од
Глобалниот фонд, сè уште постои можност да се обезбеди одржливост на програмите за ХИВ насочени
на клучните популации засегнати од епидемијата. За да се постигне тоа, неопходно е да се исполнат
клучните чекори од националниот план за транзиција, а особено:
• што побргу да се донесе националната стратегија за ХИВ со јасно приоритизирање на програмите
насочени на клучните популации, зголемување на опфатот на МСМ и зголемување на буџетот за
антиретровирусна терапија;
• да се направи соодветно проценка за неопходните средства за 2018 година и Програмата да се
буџетира соодветно на проценката за потребите;
• во најбрз можен рок да се воспостави и пилотира механизмот за финансирање на граѓански
организации и доделување на алоцираните средства за 2017 година.

ПРЕПОРАКИ
ДО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО:
• Да ги спроведе клучните преостанати чекори од националниот план за транзиција, во согласност
со заклучоците од Комисијата за здравство при Собранието на Република Македонија;
• Имајќи ја предвид итноста во однос на успешното долгрочно справување со ХИВ да објави
јавен повик за ангажирање на граѓански организации што ќе ги спроведуваат активностите за
превенција на ХИВ кај клучните популации, особено во втората половина на 2017 година;
• Да направи план со кој ќе осигура дека алоцираните 14,6 милиони денари ќе бидат искористени
оптимално и комплементарно со последните средства одобрени за користење од Глобалниот
фонд, со што нема да се дозволи прекин во услугите за превенција, а по потреба да реалоцира
дополнителни средства за програмите за ХИВ;
• Во најкраток можен рок да ја донесе новата национална стратегија за ХИВ со јасно приоритизирање
на програмите насочени на клучните популации, зголемување на опфатот на МСМ и предвидено
зголемување на опфатот со антиретровирусна терапија;
• Да спроведе методолошки поткрепен процес за проценка на средствата што ќе биде потребно
да се алоцираат во Програмата за ХИВ за 2018 година, имајќи предвид дека во споредба со 2017
година, буџетот на Програмата ќе мора да биде значително зголемен;
• Да осигура дека Програмата за ХИВ за 2018 година ќе биде усвоена со коригиран буџет, во
кој ќе треба да биде одразено: надоместување за овогодишното кратење на средствата за
антиретровирусни лекови; проекции за зголемени потреби од антиретровирусни лекови;
преземањето во целост на програмите за клучните популации кои досега беа финансирани со
средствата од грантот од Глобалниот фонд, со зголемување во делот на програмите за МСМ врз
основа на насоките на студијата од Светската банка;
• Даа подготви законски и/или подзаконски механизми со коишто ќе се обезбеди долгорочно и
одржливо државно финансирање на програмите за ХИВ за социјално исклучените граѓани и
групите под особен ризик од ХИВ;
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• Во рамките на националното стратешко планирање за ХИВ за периодот 2017-2021 да направи и
сеопфатна проценка на потребниот буџет за реализација на клучните интервенции за лекување,
превенција, грижа и поддршка во врска со ХИВ.

ДО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
• Комисијата за здравство да организира јавна расправа за да го утврди постигнатиот напредок во
спроведувањето на заклучоците од јавната расправа одржана во декември 2015 година.
• Пратениците да иницираат и поддржат процес за обезбедување на финансиски средства од
националниот буџет, врз основа на докази и методолошки прецизни проценки и анализи, со којшто
ќе се осигура одржливоста на основите превентивни програмите за превенција и поддршка од
ХИВ за групите под особен ризик од ХИВ;
• Подготовка и усвојување на законски и/или подзаконски ефективни механизми со коишто ќе се
обезбеди долгорочно и одржливо државно финансирање на програмите за ХИВ за социјално
исклучените граѓани и групите под особен ризик од ХИВ.

ДО ГЛОБАЛНИОТ ФОНД:
• Да ја разгледа можноста за дополнителна екстензија на грантот со неискористени средства по
јуни 2017 година, врз основа на план за комплементарност со средствата алоцирани од Буџетот
на Република Македонија;
• Да обезбеди дополнителна техничка помош во зависност од потребите на Министерството за
здравство и Владата на Република Македонија.

ДО ТЕХНИЧКИТЕ ПАРТНЕРИ:
• Да обезбедат поддршка во процесот на транзиција, особено во делот на брзо донесување на новата
национална стратегија за ХИВ, воспоставување на механизмот за финансирање на граѓанските
организации, како и процесот за проценка на неопходните средства за 2018 година.

ДО ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ:
• Да работат на градење на сопствените организациски капацитети и да прилагодат на поинаков
и компетитивен пристап во аплицирањето за средства и спроведување на активности од
Националната програма за ХИВ;
• Да соработуваат со Министерството за здравство во изнаоѓање на функционален и транспарентен
механизам за склучување договори и финансирање во рамките на националната програма за ХИВ;
• Да помогнат за воспоставување на механизмот со тоа што ќе понудат соодветно оптимизирани
пакети на услуги за превенција, грижа и поддршка на ХИВ.
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