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Република Македонија е земја со ниска стапка на ХИВ. Сепак, првенствено се засегнати неколку клучни 
популации кај кои преваленцата е сè уште висока. Најголема преваленца се бележи кај мажи кои имаат секс со 
мажи (1,9%), лица што инјектираат дрога и сексуални работници. За превенцијата и контролата на епидемијата 
важни се и лицата во затворите и луѓето кои живеат со ХИВ.

КАКО ДО УСПЕШНА КОНТРОЛА 
НА ХИВ-ЕПИДЕМИЈАТА ВО 
МАКЕДОНИЈА?

ПРОГРАМИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И ПАРТНЕРСТВО СО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО 

Програмите за превенција на ХИВ за клучните популации се главен дел на националната програма за ХИВ во 
периодот 2003 - 2017 година, развиени со финансиската поддршка од меѓународната организација „Глобален 
фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија“. 

Резултатот на оваа помош е партнерство помеѓу Министерството за здравство (МЗ) и 15 граѓански организации, 
кои изградија капацитети и развиена инфраструктура за превенција, што доведе до тренд на опаѓање на нови 
инфекции кај  лицата што инјектираат дрога. Сепак, остануваат уште предизвици на кои мора да се продолжи 
со работа кај другите клучни популации.

ДЕКЛАРАЦИЈАТА НА ООН ОД 2016 г. 

Во 2016 г. Република 
Македонија се обврза 
на политичката 
декларација на ООН за 
ХИВ, која ги постави 
глобалните цели до 
2020 и 2030 година:

До 2020 година, 90% од лицата со ХИВ треба да бидат 
дијагностицирани; од тие што се дијагностицирани, 
90% треба да бидат ставени на терапија, а пак 90% од 
тие што се на терапија треба да имаат успешно контро-
лирана инфекција.

Ова е предуслов 
за да се стави крај 
на епидемијата на 
ХИВ како јавно-
здравствен проблем 
до 2030 година.

Програмите за превенција на ХИВ кај клучните по-
пулации, се состојат од теренски и стационарни 
сервиси, кои вклучуваат: 

 � бесплатно и доверливо ХИВ-тестирање, 
 � едукација за заштита од ХИВ и други крвни и 

сексуално преносливи инфекции, 
 � поврзување со системот на здравствена 

заштита, 
 � дистрибуција на чисти игли и шприцеви, 

кондоми и лубриканти, едукативни материјали,
 � услуги за дијагностика и третман на сексуално 

преносливи инфекции,
 � психосоцијална поддршка и поврзување со 

системот на социјална заштита,
 � врсничка поддршка

ШТО ВКЛУЧУВААТ ПРОГРАМИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА?

 � 15.021 припадник на ранливите групи -  
36% нови корисници  на услуги

 � 68.269 вкупно посети на сите корисници
 � 200.000 бесплатни услуги добиени 

за превенција и поддршка за ХИВ во 
постоечките сервиси1. 

Во спроведувањето на овие програми биле 
ангажирани 160 лица и 45 волонтери.

ВО 2014 ГОДИНА ПРЕКУ ГРАЃАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ БИЛЕ ОПФАТЕНИ:



 � Итно спроведување јавен и 
транспарентен повик за здруженија 
имплементатори на клучните 
програми за превенција на ХИВ;

 � Склучување договори помеѓу 
Министерството за здравство и 
избраните здруженија, со цел 
одржување на партнерскиот однос за 
успешна превенција на ХИВ.

КАКО ДА СЕ СПРЕЧИ 
ПРЕКИН ВО ПРЕВЕНЦИЈАТА 
НА ХИВ ВО 2017 ГОДИНА?

ШТО Е КЛУЧНО ЗА 
ДОЛГОРОЧНО ОДРЖУВАЊЕ 
НА ПРОГРАМИТЕ?

 � Обезбедување на соодветен буџет за 
Програмата за ХИВ за 2018 година. 
Анализите велат дека на годишно 
ниво за терапија се потребни 35 – 
40 мил. ден., а за превенција меѓу 
клучните популации се потребни 
околу 60 милиони денари. Вкупниот 
буџет на Програмата за 2018 година 
би требало да изнесува околу 100 
милиони денари.

 � Соработката помеѓу Министерството 
за здравство и граѓанскиот сектор 
преку донесување на соодветни 
закони и/или правилници и 
процедури кои ќе гарантираат 
транспарентност, соодветна 
експертиза и долгорочна одржливост 
на програмите за превенција на ХИВ.

2 Демократска обнова за Македонија, Демократски сојуз, 
Движење за реформи ДПА, Достоинство, Левица, Либерална 
партија, Либерал демократска партија, Нова социјалдемократска 
партија, Партија за целосна еманципација на Ромите, 
Социјалдемократски сојуз на Македонија, УНИТЕТИ, ФРОДЕМ

ПРЕГЛЕД НА БУЏЕТОТ НА НАЦИОНАЛНАТА  
ПРОГРАМА ЗА ХИВ

НАЦИОНАЛНА ОБВРСКА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ

Оваа година, Македонија ги користи последните средства од Глобалниот фонд, би-
дејќи веќе не се квалификуваме за поддршка, со оглед на високиот среден приход и 
ниското ниво на ХИВ епидемија. Дополнително, еден од условите за Македонија да 
добива поддршка изминативе 13 години е обврската за преземање на финансирање-
то на програмите за превенција, по завршување на грантовите.  

Овие заложби беа повеќепати јасно искажани од страна на МЗ изминатите неколку 
години, вклучително и на јавната расправа одржана на 11 декември 2015 година во 
рамките на Комисијата за здравство при Собранието на Република Македонија. Во 
ноември 2016 година, во пресрет на декемвриските парламентарни избори, 12 поли-
тички партии2 потпишаа Декларација за одржлив национален одговор за ХИВ.

860 нови инфекции 
и 290 смртни случаи 
до 2030 г. ќе се 
спречат доколку се 
одржат програмите 
за превенција, 
според Светската 
банка.

Во изминатите 5 години, најголем процент од средствата 
што се издвојуваа од Буџетот на Република Македонија во 
рамки на националната програма за ХИВ беа наменети за 
обезбедување терапија за пациентите со ХИВ инфекција, 
додека програмите за превенција меѓу клучните попула-
ции беа финансирани со средствата од донации. 

Година Средства од 
Буџетот на РМ

Средства од 
донации

Вкупен буџет на 
националната 
програма за ХИВ

2014 22 милиони 106,4 милиони 128,4 милиони
2015 22 милиони 151,7 милиони 173,7 милиони
2016 45 милиони 125,5 милиони 166,5 милиони
2017 27 милиони 46,7 милиони 73,7 милиони 

Во 2016 година, експерти ангажирани од МЗ проценија 
дека за 2017 година од Буџетот на РМ е неопходно да 
се издвојат вкупно 65 милиони денари во Програмата 
за ХИВ и тоа:

 � 31,8 милиони денари за покривање на терапијата за 
ХИВ;

 � 33,5 милиони денари за покривање на услугите за 
превенција за половина година (првата половина 
од 2017 година е покриена со заштедени средства од 
Глобалниот фонд).

Меѓутоа, за Програмата беа предвидени само 27 милиони 
денари, со образложение дека веќе биле обезбедени зали-
хи на лекови за најголем дел од 2017.

За оваа година, од вкупно 27 мил., МЗ за прв пат издвои 
14,6 мил. ден. за здруженија. Овие средства, заедно со пре-
останатите средства од Глобалниот фонд, се наменети за 
програмите за превенција кај клучните популации за вто-
рата половина на 2017 година.


