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ВОВЕД

Драги колеги, добре дојдовте на ова мало патување. Овој прирачник нема за цел да биде медицински 
или правен учебник кој ќе ги опфати сите аспекти на проблемот за кој ќе зборуваме. Напротив, тој е замислен 
како четиво кое ќе ја подотвори најчесто затворената врата на една многу чувствителна и специфична област 
- сексуалноста на лицата со попреченост. Го направивме за да им помогнеме ним, но и да си помогнеме ние, 
лекарите, за што подобро да можеме да се справиме со одредени ситуации кои на некој начин отстапуваат од 
вообичаените и кои често бараат интердисциплинарен пристап. Сметаме дека вие, семејните лекари, ја имате 
можноста за интегрален пристап кон пациентот и на тој начин имате најдобар увид во неговата/нејзината состојба.

За почеток, да ги разјасниме термините сексуалност, сексуално здравје и репродуктивно здравје.

СЕКСУАЛНОСТ, СЕКСУАЛНО
И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ

1. СЕКСУАЛНОСТ

Кога говори за работната дефиниција за сексуалноста, Светската здравствена организација (СЗО) вели дека таа 
претставува:

„... основнa карактеристика на тоа да се биде човек низ животот, а го опфаќа полот, родовите идентитети 
и улоги, сексуалната ориентација, еротизмот, задоволството, интимноста и репродукцијата. 
Сексуалноста се искусува и изразува во мислите, фантазиите, желбите, верувањата, ставовите, 
вредностите, однесувањата, практикувањето, улогите и врските. Иако сексуалноста може да ги вклучува 
сите овие димензии, не сите од нив секогаш се искусени или изразени. Сексуалноста е под влијание на 
интеракцијата на биолошките, психолошките, социјалните, економските, политичките, културните, 
правните, историските, религиозните и духовните фактори.“ (WHO, 2006a)

Сексуалноста може да се доживее и/или да се изрази преку:

 › Сексуален однос

 › Сексуални желби и мисли

 › Ставови, верувања, вредности

 › Секое однесување и/или практики за да се доживее сексуално задоволство или да се поттикнат сексуални 
задоволства кај други (облекување на начин кој ги прави привлечни за друга личност, допир, разговори, 
мастурбација итн.)

 › Да се биде маж или жена (анатомија и физиологија)

 › Родов идентитет (однесување како одговор на само-перцепцијата дека се женски или машки)

 › Врски

За подобро разбирање на претходното, треба да направиме разлика помеѓу термините „пол“ и „род“:

Пол - Изразот се однесува на биолошките карактеристики кои ги дефинираат луѓето како женски или машки. 
Иако овие групи на биолошки карактеристики не се меѓусебно исклучиви, бидејќи постојат поединци кои ги 
поседуваат и двете, тие имаат тенденција да ги разликуваат луѓето како мажи и жени.

Род - Се однесува на општествено конструираните карактеристики на жените и мажите, како што се норми, улоги 
и односи помеѓу индивидуи или групи на жени и мажи. Тоа варира од општество до општество и може да се 
промени. Родовиот концепт вклучува пет важни елементи: релациони, хиерархиски, историски, контекстуални 
и институционални. Иако повеќето луѓе се родени или машки или женски, тие се учат на соодветни норми 

ПРВ
ДЕЛ
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и однесувања - вклучувајќи го и тоа како треба да комуницираат со другите од ист или спротивен пол во 
домаќинствата, заедниците и работните места. Кога поединците или групите не ги „усогласуваат” утврдените 
родови норми, тие честопати се соочуваат со стигма, дискриминаторски практики или социјално исклучување, 
што се состојби кои негативно влијаат на здравјето.

2. СЕКСУАЛНО ЗДРАВЈЕ

Дефиницијата на терминот „Сексуално здравје“ која ја нуди СЗО е изведена од дефиницијата на терминот „здравје“ 
од 1948 година како состојба на целосна физичка, ментална и социјална благосостојба, а не само отсуство на 
болест или немоќ. Затоа, според СЗО, сексуалното здравје е:

„... состојба на физичка, емоционална, ментална и социјална благосостојба во однос на сексуалноста; 
тоа не е само отсуство на болест, дисфункција или немоќ. За постоење на сексуално здравје неопходен е 
пристап кон сексуалноста и сексуалните односи кој е позитивен и исполнет со почит, како и можност за 
пријатни и безбедни сексуални искуства, без принуда, дискриминација и насилство. Сексуалните права на 
сите лица мора да се почитуваат, да се заштитат и да се исполнат, за сексуалното здравје да може да се 
постигне и одржува.” (СЗО, 2006a)

Пред скоро 25 години, на Меѓународната конференција за население и развој (ICPD) која се одржа во Каиро (1994), 
концептот на репродуктивното здравје се надополни и го вклучи сексуалното здравје. Во последниве години 
дефиницијата за сексуално здравје како составен дел на репродуктивното здравје е предмет на дебата, затоа 
што се смета дека наместо да биде дел од репродуктивното здравје, сексуалното здравје се потпира (и е неопходен 
услов за постигнување) на репродуктивното здравје. Сексуалноста и сексуалните односи се од суштинско 
значење за репродуктивното и сексуалното здравје, но повеќето сексуални активности не се директно поврзани 
со репродукцијата, а имаат важна улога во животот на една личност, па сексуалното здравје може да се смета 
за поширок концепт. На пример, сексуалното здравје ја препознава желбата на поединците и двојките од сите 
сексуални ориентации и било која позадина да ги исполнуваат и задоволуваат сексуалните односи. Сексуалното 
здравје се однесува не само на плодноста и репродукцијата, туку ги опфаќа прашањата како што се сексуалната 
дисфункција и попреченоста и насилството поврзано со сексуалноста. Овие прашања не секогаш се вклопуваат 
во рамка која се однесува исклучиво на репродуктивното здравје. Во тек се дискусии во врска со човековите 
права и сексуалното здравје, а меѓународните организации за човекови права се повеќе се користат за поддршка 
и унапредување на поединечните и заедничките барања упатени кон националните влади за да се гарантира 
почитувањето, заштитата и исполнувањето на нивните програми за сексуално здравје и здравствени права.

Од сево ова произлегува дека сексуалното здравје:

 › Се однесува на подобрување на животот и личните односи во однос на сексуалноста

 › Не е само болест, дисфункција или немоќ поврзана со сексуалноста

 › Вклучува почит, безбедност и отсуство на дискриминација и насилство

 › Зависи од исполнувањето на определени човекови права

 › Има значење во текот на целиот животен век на поединецот, не само кај оние во репродуктивните години, 
туку и кај младите и кај постарите лица

 › Опфаќа различни форми на сексуално изразување

 › Во голема мерка е под влијание на родовите норми, улогите, очекувањата и соодносот на моќ помеѓу 
различните учесници.

3. РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ

Базирано на дефиницијата на СЗО за здравјето, репродуктивното здравје се однесува на репродуктивните 
процеси, функции и системи во сите фази од животот. Оваа дефиниција го подразбира правото на мажите и жените 
да бидат информирани за постоењето на безбедни, ефикасни, достапни и прифатливи методи за регулирање 
на плодноста, по нивен избор, и да имаат пристап до нив. Исто така, го подразбира и правото на пристап до 
соодветни здравствени услуги кои на жените ќе им овозможат безбедна бременост и породување, а на паровите 
ќе им обезбедат најдобри шанси да добијат здраво дете.

ПРВ ДЕЛ
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ПРИРАЧНИК ЗА СЕНЗИБИЛИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ (СЕМЕЈНИ ЛЕКАРИ) ЗА СЕКСУАЛНОТО И РЕПРОДУКТИВНОТО ЗДРАВЈЕ НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

Од ова произлегува дека репродуктивното здравје [4]:

 › Подразбира благосостојба во однос на репродукцијата или раѓањето

 › Подразбира отсуство на болест, дисфункција и немоќ во врска со сè што се однесува на репродуктивниот 
систем, неговите функции и процеси

 › Подразбира дека луѓето треба да можат да имаат задоволувачки и безбеден сексуален живот

 › Подразбира и можност за репродукција и слобода да се одлучува дали, кога и колку често ќе се репродуцира.

4. ПОВРЗАНОСТ ПОМЕЃУ СЕКСУАЛНОСТА, СЕКСУАЛНОТО ЗДРАВЈЕ И 
РЕПРОДУКТИВНОТО ЗДРАВЈЕ [5]

 › Сексуалноста и сексуалните односи се од суштинско значење за репродуктивното и сексуалното здравје

 › Сексуалното здравје е неопходен услов за постигнување на репродуктивното здравје

 › Не сите сексуални активности се директно поврзани со репродукцијата

 › Сексуалното здравје не ги опфаќа само плодноста и репродукцијата, туку и прашањата како што се 
сексуалната дисфункција и сексуалното насилство

 › За да се постигне репродуктивно здравје, луѓето треба да бидат способни да вршат контрола над сексуалното 
здравје и живот, и да постигнат здрава сексуалност

 › Сексуалноста и динамиката на сексуалните односи имаат фундаментално влијание врз прифаќањето и 
употребата на контрацептивни средства, ризикот од сексуално преносливи инфекции (вклучувајќи и ХИВ), 
бременоста и абортусот.

5. ПОПРЕЧЕНОСТ И СЕКСУАЛНОСТ

Постојат повеќе фактори кои влијаат на соодносот помеѓу сексуалноста и попреченоста. Тие можат да бидат 
физички, биолошки, социјални и психолошки.

Физички фактори

 › Физичките фактори можат да влијаат на тоа колку некој е сексуално атрактивен (што е сепак релативно).

 › Како резултат на тоа, понекогаш жените со физички оштетувања не се сметаат за сексуално привлечни.

 › Ова не значи дека лицето не е сексуално, бидејќи физичката привлечност е само еден аспект на сексуалноста. 
Дури и тогаш, физичката привлечност или убавината е општествено изградена категорија. Тоа не е апсолутен 
феномен.

 › Присуството на попреченост (без разлика од кој вид) не го спречува лицето да биде сексуално активно.

 
Биолошки фактори

 › Биолошките фактори, особено во однос на физиолошките аспекти на сексуалниот однос, можат да бидат 
резултат на некои видови на попреченост, на пример, повреда на ‘рбетниот столб.

 › Таквите поединци можат да истражуваат други методи за да го остварат сексуалното задоволство, како што 
е допирот. Неможноста да се вклучат во сексуални односи не значи дека некој не може да живее сексуално 
исполнет живот. Треба да се запомни дека сексуалниот однос е само една компонента на сексуалноста.

 › Дополнителни фактори кои индиректно влијаат на гениталниот одговор можат да бидат стравот, болката, 
ниската самодоверба, тешкотиите во свесната контрола на телото, ставовите на семејството или партнерот, 
како и влијанието на некои лекови.
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Социјални фактори

Митови за „асексуалност” и „хиперсексуалност”

• Искуството и/или изразувањето на сексуалноста се социјални конструкции и се разликуваат во различни 
култури. Социјалните норми се користат за поставување стандарди за тоа што претставува прифатлива или 
„нормална” сексуалност.

• Попреченоста е стигматизирана во многу општества, па оттука претставува негативен маркер на „различност”.

• Според Галвин, „често се смета дека попреченоста ја елиминира способноста на луѓето да се вклучат во 
’нормални’ сексуални активности и/или нивниот капацитет да поттикнат ’нормална’ сексуална желба 
кај другите. Тогаш тие или престануваат да се сметаат за сексуални суштества или, ако продолжат да се 
однесуваат на сексуален начин, нивните желби и однесување може да се толкуваат само во смисла на 
девијација”. Дури и тие кои се привлечени од лица со попреченост, обично се етикетирани како „фетишисти”.

• Сексуалноста на лицата со попреченост често се потиснува и не се признава или се означува како 
„абнормална”. Затоа сексуалното и репродуктивното здравје и правата на овие лица не претставуваат 
приоритет.

• Добар пример е негирањето на потребата од сексуално образование за лицата со интелектуална попреченост, 
при што тие се означуваат како „хиперсексуални”, со претпоставка дека ќе станат промискуитетни ако тоа 
им се овозможи.

• Присуството на попреченост не ја отстранува сексуалната желба и задоволството кај поединците, ниту ги 
прави хиперсексуални.

• Постојат многу компоненти на сексуалноста. Фактот дека некој не може да користи една компонента не 
значи дека тој/таа е дефицитарен во сите нејзини аспекти. Ако некое лице не може целосно да истражи една 
од сексуалните компоненти, тој/таа секогаш може да искористи некоја друга поединечна или комбинација 
на компоненти за да извлече сексуално задоволство и на тој начин да се чувствува сексуално исполнет/а.

Родови улоги

• Улогата која вообичаено им се доделува на жените е да се грижат за нивните семејства, со извршување на 
домашните работи, како чистење, готвење, перење.

• Жените со попреченост често се оценуваат како неспособни да ја извршуваат улогата на сопруга во грижата 
за членовите на семејството поради погрешната перцепција дека лицата со попреченост се болни, зависни 
и слаби.

• Дополнително, жените со попреченост се сметаат за неспособни да ја исполнат мајчинската улога - раѓање 
и чување деца.

• Како резултат на ова, за жените со попреченост се смета дека не се сексуални или се помалку сексуални.

Бариери во однос на сексуалното и репродуктивното здравје и права на лицата со попреченост кои се 
резултат на ставови

Бариерите за сексуално изразување на лицата со попреченост, особено на жените, не се должат на попреченоста, 
туку повеќе на заблудите дека лицата со попреченост:

 › Се асексуални

 › Не се сексуално привлечни

 › Се хиперсексуални

 › Се неспособни да ја исполнат улогата на сопруга и мајка

 › Ќе раѓаат деца со попреченост

Д-Р КАТЕРИНА СТАНКОВА НИНОВА Д-Р ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ ВЕСНА МАТЕВСКАПРВ ДЕЛ
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Последици

 › Недавање на информации, едукација и други услуги за сексуално и репродуктивно здравје (СРЗ).

 › Недавање на можности и/или права за воспоставување врски и бракови, за носење одлуки со кого сакаат 
да бидат во врска, за тоа дали и кога да имаат деца и старателство над нивните деца.

 › Многу од нив се подложени на присилна стерилизација, принуден абортус и наметнати сексуални партнери 
или бракови [7].

 › Кај лицата со попреченост постои поголема веројатност да бидат изложени на родово насилство, како и на 
ХИВ и сексуално преносливи инфекции (СПИ) [8].

Другите бариери вклучуваат:

 › Физички недостапни здравствени установи

 › Недостапни информации, едукација и комуникација

 › Негативен однос на некои здравствени работници

 › Здравствени работници со недоволни познавања за состојбите на попреченост

 › Недостаток на свесност за попреченоста и лицата со попреченост

 › Исклучување на лицата со попреченост од донесување на одлуки за сопственото сексуално и репродуктивно 
здравје

Последици

 › Сексуални и репродуктивни болести, како на пример недијагностицирани сексуално преносливи инфекции 
или канцери, инвазивен карцином на грлото на матката

 › Несакана и/или високоризична бременост

 › Зголемен морбидитет и морталитет кај мајките и децата

 › Недостаток на свесност и познавања за нивната сексуалност

 › Слабо користење на услугите за СРЗ.

6. СЕКСУАЛНИ ПРАВА

Според СЗО,

„...исполнувањето на сексуалното здравје е поврзано со степенот до кој човековите права се почитуваат, 
заштитуваат и исполнуваат. Сексуалните права опфаќаат одредени човекови права кои се веќе признаени 
во одредени меѓународни и регионални документи за човекови права, како и други консензуални документи 
и во националните закони.“

Примената на овие човекови права, како и Конвенцијата на ОН за правата на лицата со попреченост (UNCRPD), 
ги сочинуваат сексуалните права на лицата со попреченост.*

7. ПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЗАШТИТА НА СЕКСУАЛНИТЕ И РЕПРОДУКТИВНИТЕ 
ПРАВА НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

Конвенција на ОН за правата на лицата со попреченост (UNCRPD )

Република Македонија ја има ратификувано Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со 
попреченост на 05 декември 2011. По автоматизам, кога усвоената Конвенција е ратификувана, истата има 
влијание на националните закони, а со тоа и на нивна трансформација за подобрување на животот на лицата со 
попреченост.

ПРИРАЧНИК ЗА СЕНЗИБИЛИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ (СЕМЕЈНИ ЛЕКАРИ) ЗА СЕКСУАЛНОТО И РЕПРОДУКТИВНОТО ЗДРАВЈЕ НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ
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Што претставува оваа конвенција?

 › Меѓународен договор кој не пропишува нови права, туку ги идентификува и ги утврдува постоечките права 
на лицата со попреченост и обврските на државите потписнички да ги промовираат, заштитат и обезбедат 
тие права

 › Обврзувачки правен документ за државите кои ќе го ратификуваат

 › Стандард за државите кои нема да го ратификуваат

 › Истовремено развоен инструмент и инструмент за човекови права

 › Политички документ кој е меѓусекторски и се однесува на сите видови попреченост

 › Донесен со партиципативен пристап и учество на организациите на лица со попреченост

Целта на Конвенцијата е да го промовира, заштити и обезбеди целосното и еднакво уживање на сите човекови 
права и основни слободи од страна на сите лица со попреченост, и да ја промовира почитта за нивното вродено 
достоинство.

Конвенцијата воведе холистички и интегриран пристап на човекови права за да се опфатат социјалните и 
економски нееднаквости со кои се соочуваат лицата со попреченост. Јасно признава дека општествените бариери 
и предрасуди се сами по себе онеспособувачки фактор за лицата со попреченост.

Со усвојувањето на Конвенцијата, ОН усвоија факултативен протокол, кој претставува механизам за заштита 
на правата зацртани во Конвенцијата. Комитет за правата на лица со попреченост при Обединетите нации, 
кој е задолжен за разгледување на извештаите за имплементација на Конвенцијата и предлагање мерки за 
надминување на состојбите во соработка и координација со соодветната земја потписничка. Исто така, Комитетот 
разгледува известувања и жалби од или во име на поединци или групи кои тврдат дека се жртви на кршења на 
одредбите на Конвенцијата од страна на државите потписнички.

Структура на Конвенцијата на ОН

Конвенцијата се состои од 50 члена:

 › Членот 1 ја дефинира целта на Конвенцијата и ги дефинира „лицата со попреченост“ како „лица со 
долготрајни физички, ментални, интелектуални или сетилни нарушувања кои во интеракција со различни 
бариери можат да го попречат нивното целосно и ефективно учество во општеството на еднаква основа 
со другите“;

 › Членовите 2 и 3 се однесуваат на дефиниции и општи начела за комуникација, разумно прилагодување и 
универзален дизајн;

 › Членот 4 опфаќа „Општи обврски“;

 › Членот 5 се фокусира на „еднаквост и недискриминација“;

 › Членовите од 6 до 30 се однесуваат на специфични категории и/или области од животот (образование, 
лична мобилност,...);

 › Членот 31 - „статистика и собирање на податоци“;

 › Членот 32 - „меѓународна соработка“;

 › Членовите од 33-39 - мониторинг и имплементација на Конвенцијата од страна на Национални институции 
за човекови права и Комитетот за правата на лицата со попреченост;

 › Членовите од 40-50 - правни процедури и влегување во сила на Конценцијата.

Конвенцијата воведува промена на парадигмата од медицински модел во модел на човекови права. За разлика 
од медицинскиот модел каде лицето со попреченост е пасивен примач на грижа или лице кај кое попреченоста 
треба да се „лечи“, моделот на човекови права овозможува лицата да се поддржани и да станат активни граѓани 
и граѓанки во заедницата. Промената на парадигмата условува формирање на сервисни служби ориентирани 
кон инклузивен, партиципативен и индивидуализиран пристап, кој се стреми кон развивање на иновативни 
решенија кои овозможуваат лицата да имаат проголем избор и контрола на личните одлуки во текот на животот.

Д-Р КАТЕРИНА СТАНКОВА НИНОВА Д-Р ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ ВЕСНА МАТЕВСКАПРВ ДЕЛ

10



Принципите на кои се заснова самата Конвенција се:

 › почит кон вроденото достоинство

 › индивидуалната автономија вклучувајќи ја слободата за носење сопствени избори и самостојноста на лицата

 › не-дискриминација

 › целосно и ефективно учество и инклузија во општеството

 › почит за разликата и прифаќањето на лицата со попреченост како дел од човековата разноличност

 › еднаквост на можностите

 › пристапност

 › еднаквост меѓу мажите и жените

 › почит за развојните капацитети на децата со попреченост и почит за правото на децата со попреченост да 
ги сочуваат своите идентитети

UNCRPD има одредби за заштита на сексуалните и репродуктивните права на лицата со попреченост, и тоа прво 
во однос на пристапноста, поконкретно во овие пет членови:

 › Членот 9 се однесува на достапноста до информации и до медицинските установи

 › Членот 16 ги повикува државните институции да воспостават мерки за заштита на лицата со попреченост 
од сите форми на насилство и злоупотреба, вклучувајки го и родовото насилство

 › Членот 22 ги наведува еднаквите права на лицата со попреченост во однос на приватноста, вклучувајќи ја 
и приватноста на личните здравствени податоци

 › Членот 23 повикува на отстранување на дискриминацијата на лицата со попреченост по сите прашања во 
однос на бракот, семејството, родителството, вклучувајќи го семејното планирање, фертилноста и семејниот 
живот

 › Членот 25 бара од државите да се обезбеди еднаква достапност до здравствените услуги за лицата со 
попреченост, вклучително и до СРЗ и до програмите за јавно здравје

Меѓународната конференција за популациона и развојна програма за населението (ICPD PoA)

Согласно Меѓународната конференција за популациона и развојна програма за населението основно право на 
сите парови и поединци е слободно да одлучуваат за бројноста на нивните семејства и временското растојание 
помеѓу раѓањето на децата, да добијат релевантни информации во врска со тоа и да го имаат правото да го 
достигнат највисокиот стандард на СРЗ. Конференцијата ги нагласува и правата да се донесат одлуки за СРЗ без 
дискриминација, принуда и насилство.

ICPD посебно повикува на отстранување на било каква дискриминација на лицата со попреченост во однос на 
прашањата поврзани со СРЗ, како што следи подолу:

Државите на сите нивоа треба да ги разгледаат потребите на лицата со попреченост во однос на 
етичките и човековите права. Владите треба да ги препознаваат потребите кои се однесуваат  на 
репродуктивното здравје, вклучувајќи го планирањето на семејството и сексуалното здравје, ХИВ, 
едукацијата, информациите и комуникацијата. Владите треба да ги елиминираат специфичните форми 
на дискриминација со кои може да се соочат лицата со попреченост во однос на репродуктивните права, 
формирањето на семејство, како и миграцијата на семејствата, притоа земајќи ги предвид здравствените 
и другите аспекти согласно националните закони за имиграција. (Параграф 6.3)

Владите треба да обезбедат учество на заедницата во планирањето на здравствената политика, особено 
во однос на долгорочната нега на старите лица, лицата со попреченост и лицата инфицирани со ХИВ и 
други ендемски болести. Таков став треба да се промовира во програмите за здравствено осигурување на 
мајките и децата, програмите за поддршка на доењето, програмите за рано откривање и лекување на 
малигни болести на репродуктивните органи и програмите за превенција од ХИВ инфекција и други СПИ. 
(Параграф 8.7)
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8. ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ЗА СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ*

Се однесуваат на група на методи, техники и услуги кои придонесуваат за сексуалното и репродуктивно здравје 
и благосостојба преку спречување и третирање на сексуални и репродуктивни здравствени проблеми.

Лицата со попреченост имаат потреба од СРЗ услуги бидејќи:

 › Здравјето е основно човеково право

 › Се сексуални суштества и можат да имаат сексуални и репродуктивни здравствени проблеми

 › Околу три пати почесто се жртви на сексуална злоупотреба споредено со лицата без попреченост**

 › Се поранливи кон ХИВ инфекциите

 › Имаат потреба од информации и едукација за сексуалните прашања, за да можат да знаат како да се грижат 
за себе и да донесуваат информирани одлуки во врска со семејството и репродукцијата

Проблеми од областа на сексуалното и репродуктивното здравје специфични за жени со попреченост:

 › Наметнати сексуални партнери или бракови

 › Неволна стерилизација

 › Принуден абортус

 › Семејно насилство

 › Физичко и емоционално малтретирање

 › Сексуална злоупотреба/насилство

 › Проблеми во бременоста и породувањето

Сексуалното и репродуктивното здравје честопати е недостапно за жените со попреченост на следниве 
начини:

 › Недостаток на информации за безбедна и ефикасна контрацепција

 › Недостаток на информации за проблемите со фертилност кај жените со попреченост, освен кај генетски 
состојби (на пр. жени со Даунов синдром кои имаат и проблем со инфертилитет) 

 › Недостапност на гинеколошки услуги* како што се мамографија и скрининг за канцер на грлото на матката 
поради непристапна медицинска опрема

 › Послаба пристапност до информациите за СРЗ како породување, безбеден секс, третман на СПИ, бидејки 
се сметаат за асексуални

 › Погрешната перцепција дека жените со попреченост се асексуални може да доведе до отсуство на 
медицинска предконцепциска грижа

 › Негативни искуства со бременоста и породувањето поради игнорантскиот однос од некои здравствени 
работници кон перинаталните потреби** на жените со попреченост, негативните ставови кон сексуалноста 
на лицата со попреченост и несоодветната комуникација

* WHO (2006, updated in 2010). Defining sexual health: Report of a technical consultation on sexual health, 28-31 January 
2002. Geneva: World Health Organization.
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Дали жените со попреченост можат да бидат мајки?

 › Секоја жена има право да има деца

 › Живеењето со попреченост не значи дека жената е „болна“

 › Капацитетот на жените со попреченост да бидат мајки обично се потценува

 › Државата ги контролира и ги потиснува репродуктивните права на жените со попреченост, што ги прави 
„невидливи“ како мајки

Сексуални и репродуктивни здравствени услуги:

 › Семејно планирање

 › Антенатална нега

 › Породување

 › Постпартална/постнатална грижа

 › СПИ

 › Скрининг за малигни болести - посебно кај жените

СРЗ проблеми на мажи со попреченост споредено со СРЗ на мажи без попреченост

Генерална карактеристика е дека многу малку се зборува и се работи на машкото сексуално и репродуктивно 
здравје. За разлика од жените кои имаат матичен гинеколог во примарна здравствена заштита, за мажите 
пристапот до услугите за сексуално и репродуктивно здравје е сведен на општ лекар и дерматовенеролог, кои 
не може во целост да одговорат на потребите поврзани со оваа тема. За мажите со телесна/физичка попреченост 
многу почесто потребна е консултација со уролог, кој има супспецијализација за одредена дијагноза, на пример: 
квадриплегија и параплегија. За жал овие специјалисти се дел од секударната здравствена заштита, па дури 
и терциерната, така што пристапот до овој тип на услуги  е уште покомплициран за момчињата и мажите со 
попреченост. Уште поголем предизвик е да се најде уролог или специјалист кој е подготвен да работи и зборува 
на СРЗ теми и има супспецијализација за работа со лица со попреченост.

Сексуална функција

• Телесната попреченост може да интерферира со сексуалната функција. На пример, некои мажи со мултиплекс 
склероза искусуваат импотенција. Кога зборуваме за импотенција, може да се јават тешкотии како еректилна 
дисфункција (неможност за постигнување на ерекција), неможност лицето да ејакулира и/или двете заедно. 
Телесната попреченост може да го ограничи сексуалниот однос во одредени позиции или да предизвика 
проблеми со сексуалната возбуда или либидото (или двете). Некои состојби, како што е церебралната 
парализа, предизвикуваат неконтролирани мускулни контракции кои може да интерферираат со сексот или 
мастурбацијата, што ја прави пенетрацијата невозможна. Во вакви ситуации се користат лекови за третирање 
на состојбата што во Македонија ги нема, како на пример миорел (генеричко: coltramyl).

• Лицата со попреченост треба да разговараат со доктор или група за поддршка за предлози за тоа како да 
се справат со своите сексуални проблеми. Од помош би можеле да им бидат искуства за изнаоѓање или 
одржување на соодветни сексуални позиции. Потребно е да се истражуваат различни форми на интимност, 
кои се помалку физички напорни од оние што тие ги практикуваат. Ова може да вклучува орален секс, взаемна 
мастурбација и користење на сексуални помагала како што се вибратори. Постојат многу сексуални помагала 
кои се на располагање, кои се дизајнирани за лесно да се користат од страна на лице со телесна попреченост. 
Воглавно во болниците и центрите за рехабилитација, доколку попреченоста е стекната и е резултат на некој 
инцидент во текот на животот, пациентите имаат задолжителна обука, како и разговор со психијатар за да се 
намали стапката на самоубиства кај лица со попреченост. Лицата со попреченост ја рангираат неможноста 
да се движат како причина за самоубиство на 3-4 место, а неможноста за сексуална активност е рангирана 
како причина за фрустрација и самоубиство на високото 2-3 место во многу земји од светот.

ПРИРАЧНИК ЗА СЕНЗИБИЛИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ (СЕМЕЈНИ ЛЕКАРИ) ЗА СЕКСУАЛНОТО И РЕПРОДУКТИВНОТО ЗДРАВЈЕ НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ
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Сексуална сензација 

 › Луѓето со одредени типови на попреченост, како што се повреди на ‘рбетниот мозок, може да имаат 
ограничени или отсутни сексуални сензации, но се уште чувствуваат сексуална желба и возбуда, како 
и можност за ејакулација и оргазам. Во многу случаи, „фантомски” оргазам може да почувствуваат и во 
другите делови на телото со правилна стимулација на тие делови. Некои попречености, како церебрална 
парализа, може да предизвикаат болни мускулни грчеви за време на сексот. Лицата со попреченост треба 
да разговараат со доктор или група за поддршка (врсничка поддршка) за начините како да се зголеми 
сексуалната сензација.

Бременост

 › Попреченоста има тенденција да влијае на машката плодност повеќе отколку на  женската, бидејќи кај мажите 
со некои типови на попреченост може да дојде до импотенција.

 › Едукацијата за СРЗ кај мажите вообичаено доаѓа случајно, што може да биде посебно тешко за мажите со 
ментална и/или интелектуална попреченост.

 › Сексуално насилство - мажите со попреченост се поранливи отколку мажите без попреченост. Напаѓачите 
можат да бидат и од кругот на блиските, мажи или жени. Службите за известување и грижа за сексуално 
насилство често се недостапни за лицата со попреченост.

Резиме

Сексуалноста се однесува на начинот на кој сексуално размислуваме и се изразуваме. Тоа е суштината на нашето 
битие и има физички, психолошки, социјални и биолошки димензии. На сексуалноста може да влијае културата, 
како и тоа како и каде сме растеле. Попреченоста не ја елиминира сексуалноста на индивидуата. Лицата со 
попреченост се сексуални, исто како и тие без попреченост, и затоа имаат право да ја изразат сексуалноста и да 
уживаат во неа.

Во секојдневниот живот тие се соочуваат со стереотипи во однос на нивната сексуалност. Тоа го потиснува 
нивното изразување и уживање во сексуалноста и креира бариери за пристап до сексуални здравствени услуги, 
посебно за жените. За жените со попреченост не е невообичаено да бидат принудно стерилизирани, сексуално 
злоупотребени и/или втурнати во несакани брачни или вонбрачни сексуални врски. Меѓународните правни 
рамки, како UNCRPD, се корисни во застапувањето на сексуалното здравје и правата на лицата со попреченост.

Д-Р КАТЕРИНА СТАНКОВА НИНОВА Д-Р ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ ВЕСНА МАТЕВСКАПРВ ДЕЛ
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ПЛАНИРАЊЕ НА СЕМЕЈСТВО

1. ПЛАНИРАЊЕ НА СЕМЕЈСТВОТО

Терминот „планирање на семејството“ се однесува на активностите кои се преземаат со цел да се избегне несакана 
и високоризична бременост. Тоа подразбира свесно носење на одлуки во врска со тоа дали и кога да се имаат 
деца, како и за временското растојание помеѓу раѓањата.

Предности на планирање на семејството за:

Жените

• Овозможува одмор помеѓу бременостите, враќање на здравјето и силата за да се избегнат компликации за 
време и по поединечните бремености

• Овозможува раѓање на здрави деца

• Им дава време за напредок во кариерата

• Овозможува подолго доење, со цел на бебињата да им се обезбеди соодветна исхрана и заштита од болести 
и/или инфекции

Мажите

• Можност за задоволување на емоционалните и финансиските потреби на семејството

• Помалку анксиозност и стрес, со што се спречуваат болести и ненавремена смрт

• Имаат повеќе време за семејството

Децата

• Стапката на смртност кај доенчињата е намалена

• Можат да добијат поголема грижа, внимание и љубов од родителите

• Имаат подобри можности за здравствена заштита, образование, други основни потреби и вработување 
подоцна во животот

• Намалена малолетничка деликвенција

Семејствата

• Ја подобрува благосостојбата на семејството

• Децата во таквите семејства имаат подобар пристап до основните потреби

Нациите

• Подобро обезбедување на основна инфраструктура за граѓаните, како вода, електрична енергија, добри 
патишта, образование, здравствена заштита

• Способност за задоволување на потребите на идната генерација

ВТОР 
ДЕЛ
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ВТОР ДЕЛ

Комбинирани орални 
контрацептиви (КОК)

Методи кои содржат само прогестин*:

 › Прогестински контрацептивни таблети 
(мини таблети)

Бакарни интраутерини спирали 

 › Инјекции со пролонгирано дејство, на пример, 
депо-медроксипрогестерон ацетат (DMPA)

 › Норплант импланти

Жените и мажите со попреченост имаат потреба од планирање на семејството затоа што:

 › Сите лица имаат исти права на контрацепција

 › Попреченоста ретко влијае врз плодноста

 › Многу жени со попреченост се предмет на сексуална злоупотреба/насилство

 › Многу жени и мажи со попреченост можеби ќе сакаат привремено да ја спречат бременоста додека не се 
подготвени да имаат деца

 › Некои жени и мажи со попреченост можеби ќе сакаат да ја одложат бременоста на среден рок за да имаат 
поголемо временско растојание помеѓу породувањата

 › Некои жени со попреченост можеби ќе сакаат трајно или долгорочно да го одложат забременувањето поради 
тоа што раѓањето и воспитувањето на децата може да биде преголем товар за нив

 › Како и сите други лица, некои лица со попреченост можат да изберат да немаат деца од лични причини.

2. МЕТОДИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА СЕМЕЈСТВОТО

(методите кои во моментов не се достапни во Република Македонија се означени со ѕвездичка)

Привремени методи

Д-Р КАТЕРИНА СТАНКОВА НИНОВА Д-Р ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ ВЕСНА МАТЕВСКА
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Бариерни методи:

 › Машки кондоми  › Женски кондоми*

 › Спермициди* [1]

Методи засновани на плодни денови 
(базирани на менструален календар и 
препознавање на симптоми) 

Лактациона аменореа [2] 
(ЛАМ)

 › Дијафрагми*

Постојани методи 

Женска стерилизација:

 › подврзување на јајцеводи [3], 
хистеректомија [4]

Машка стерилизација:

 › вазектомија [5]

Итни контрацептивни средства

Таблета за итна контрацепција со 
левоноргестрел (Норлево)

ПРИРАЧНИК ЗА СЕНЗИБИЛИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ (СЕМЕЈНИ ЛЕКАРИ) ЗА СЕКСУАЛНОТО И РЕПРОДУКТИВНОТО ЗДРАВЈЕ НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

17



3. СОВЕТУВАЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА СЕМЕЈСТВОТО 

Разлика помеѓу мотивација и советување

Мотивацијата е процес во кој се влијае на друго лице да направи нешто или да донесе одлука, додека советувањето 
е процес во кој некому му се помага доброволно да преземе некое дејство или да донесе одлука.

Важност на советувањето

 › Му овозможува на клиентот да биде подобро информиран на одредена тема

 › Му овозможува на поединецот да донесе доброволна одлука без да биде присилен

 › Овозможува подобра интеракција помеѓу давателите на услуги и клиентите

 › Им овозможува на клиентите да поставуваат прашања и да добиваат одговори кои ќе ги побијат заблудите, 
гласините и митовите

Принципи на советувањето за планирање на семејството применети на лицата со попреченост

 › Однесувајте се добро кон секој клиент: давателот на услуга мора да ги почитува сите клиенти, независно 
дали имаат или немаат попреченост. Попреченоста е стигматизирачко искуство и честопати се поврзува 
со низок статус што доведува до тоа лицата со попреченост да бидат третирани со надменост, дури и кога 
тие се повисоки во статусот од другата личност. Негативниот став на некои здравствени работници кон 
лицата со попреченост е една од причините зошто тие слабо ги користат здравствените услуги. Ова е 
особено важно со чувствителни прашања кои вклучуваат сексуалност. Лицата со попреченост се сметаат за 
асексуални. Сè што укажува на сексуалност кај лице со попреченост предизвикува чудење во општеството. 
Ниту една жена со попреченост не треба да биде навредена од давателите на услуги поради тоа што бара 
услуги за планирање на семејството. Тие се луѓе и имаат исто право на контрацепција како и лицата без 
попреченост.

 › Комуницирајте: некои луѓе не сакаат да комуницираат со лица со попреченост поради страв, незнаење и 
стигма. Некои пак велат дека им пречат одредени видови на попреченост. Треба да прифатиме разновидност 
и да научиме да комуницираме со луѓето без оглед на присуството или отсуството на попреченост. 
Здравствениот работник може да даде соодветна услуга ако ги разбира потребите, грижите и ситуацијата 
на клиентот. За да можеме да им помогнеме, треба да научиме некои интерперсонални вештини кои се 
специфични за работа со овие лица. Интеракцијата се остварува со вербална, но и невербална комуникација. 
За лицата со комплетно оштетување на слухот треба да се обезбедат толкувачи на знаковен јазик. За лице 
со интелектуална попреченост или проблеми во менталното здравје треба да се користи едноставен јазик 
и директни, конкретни зборови.

 › Прилагодете ги информациите според клиентите: ова е неопходно бидејќи лицата со различни видови на 
попреченост имаат различни потреби. Исто така, фазата на животот во која се наоѓа лицето го определува 
видот на информации кои се соодветни за него/неа.

 › Избегнувајте премногу информации: ги даваме за клиентите да можат да направат информиран избор. Од 
друга страна, преоптоварувањето со информации не е добро, бидејќи станува тешко да се запаметат тие што 
се релевантни, особено кај лицата со интелектуални и/или ментални нарушувања. Дајте битни информации 
на јазик разбирлив за клиентот. За некои видови на попреченост, давателите треба да бидат свесни дека 
можеби ќе им треба повеќе време. Затоа треба да се даваат само релевантните информаци.

 › Обезбедете ја методата за семејно планирање која клиентот ја сака: повеќето од нив доаѓаат со конкретна 
идеја. Не донесувајте одлуки место нив и не го наметнувајте своето мислење врз лицата со попреченост. 
Сепак, треба да им дадете повеќе информации за можностите, со тоа што ќе им ги кажете предностите, 
недостатоците и несаканите ефекти од нивниот избор. Исто така, треба да бидете сигурни дали изборот 
е соодветен за лицето, во зависност од присутната попреченост. Мора внимателно да и се објасни на 
пациентката зошто методата можеби не е соодветна за неа, како и придобивките и недостатоците на другите 
опции.

 › Помогнете им на клиентите да разберат и да запомнат: давателот мора да им покаже примероци од методите 
за планирање на семејството, да ги охрабри и да им дозволи да ги земат во раце за да ги научи како да ги 
користат. Ова е особено важно за лицата кои се комплетно оштетување на видот. Тие треба да вежбаат и да 

ВТОР ДЕЛ Д-Р КАТЕРИНА СТАНКОВА НИНОВА Д-Р ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ ВЕСНА МАТЕВСКА
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разберат како да користат одредена метода. Со лица кои го изгубиле видот на почетокот од животот или се 
родени со компленто оштетување на видот, како и со лица со интелектуална попреченост може да се вежба 
на анатомски соодветни кукли. За лицата со комплетно оштетен вид, печатените информаци треба да бидат 
достапни во Брајово писмо или во аудио облик. За лицата со комплетно оштетен слух потребно е толкување 
на знаковен јазик. Треба да бидеме сигурни дека клиентите ги разбираат информациите.

Теми за советување во врска со семејно планирање

Како што веќе беше посочено, советувањето треба да биде прилагодено на поединците. Дополнително, треба да се 
користат и сите други начини за да се допре до лицата со попреченост, како на пример радио програми, печатени 
материјали во Брајово писмо и голем фонт (за лицата со комплетно оштетен вид), телевизиски програми дополнети 
со знаковен јазик (за лицата со комплетно оштетен слух), информации презентирани на лесно разбирлив начин 
кои користат слики, видео и едноставен јазик (за лица со интелектуални и/или ментални нарушувања и лица со 
ниска писменост), постери со толкување на знаковен јазик.

 › Ефективност: треба да се прикаже стапката на бременост на методите во услови на „вообичаено користење“ 
за да се добие претстава за тоа што можат да очекуваат, и „идеално користење“ за да знаат што би била 
најголемата можна ефективност. Давателот на услуга треба да го научи клиентот како доследно и правилно 
да ја користи методата.

 › Предности и недостатоци: клиентите треба да ги знаат предностите и недостатоците на одредени методи 
во зависнот од нивната попреченост, на пример, жените без абдоминална сензација можеби ќе треба да 
избегнат спирала, додека спиралата може да биде соодветна за жени со интелектуална попреченост поради 
лошата меморија.

 › Несакани ефекти и компликации: клиентите треба да ги знаат несаканите ефекти поврзани со одредени 
методи, за да не се исплашат и да го напуштат лекот кога ќе се појават симптомите. Важно е да можат да 
разликуваат знаци кои претставуваат опасност и укажуваат дека треба да се јават на лекар, од оние несакани 
ефекти кои се само досадни, но не и опасни или ќе поминат со текот на времето. Доколку методата ретко 
има несакани ефекти, ова исто така треба да му се соопшти на клиентот на разбирлив начин.

 › Употреба: мора да се дадат јасни, практични упатства за тоа како да се користи одредена метода. За лицата со 
мала мануелна умешност, треба да се разгледаат алтернативни методи на употреба или да се направи план 
за тоа како да се побара помош од партнерот. Клиентите треба да знаат што да прават ако се пропушти една 
доза на таблети, како што е употреба на дополнителна контрацептивна метода за да се избегне бременоста. 
На клиентите со интелектуални и/или ментални нарушувања можеби им е потребна помош за тоа како да 
се потсетат да ги земаат своите таблети на дневна основа.

 › Превенција од сексуално преносливи инфекции (СПИ): Треба да им се напомене на лицата со попреченост, 
исто како и на општа популација, дека од контрацептивните средства САМО кондомот штити од СПИ. 
Медицинските лица можат да им помогнат на клиентите да го разберат и да го проценат ризикот од СПИ, 
вклучително и ХИВ. На клиентите можат да им бидат понуден скрининг за СПИ. За спречување на несакана 
бременост и СПИ се препорачува двојна заштита. Ова може да се искористи како можност да им се понуди 
превенција, како и почеток на лекување, нега и поддршка ако се ХИВ-позитивни.

 › Следење: може да имаат потреба да се вратат во ординацијата, за да добијат нови рецепти или понатамошни 
услуги. Независно од причината, попреченоста може да игра битна улога во овие ситуации. Лицата со 
попреченост честопати не можат да појдат на лекар. Затоа закажувањата се планираат однапред се прави 
план за алтернативни начини на следење. Лицата со интелектуална попреченост можеби ќе треба по телефон 
или со други методи да се потсетат на нивните закажани термини.

4. ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ ВРЗ ИЗБОРОТ НА МЕТОДИТЕ НА ПЛАНИРАЊЕ НА 
СЕМЕЈСТВОТО КАЈ ЖЕНИТЕ СО ПОПРЕЧЕНОСТ

 › Физичката попреченост може да влијае на прифатливоста, безбедноста и соодветноста на одредени методи

 › Интелектуалната попреченост може да влијае врз можноста за обезбедување на информирана согласност 
за контрацепција
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◊ Прогестин-само/Мини пилула*

Содржи една супстанца: 
прогестерон.

Не содржат естроген, 
така што несаканите 
ефекти кои се должат на 
естрогеното дејство се 
елиминирани. Потребен 
е само мал степен на 
мануелна координација.

Не се толку ефикасни како КОК. Некои жени 
имаат ирегуларни циклуси. Мора да се земаат 
редовно во приближно исто време секој ден. 

◊ Депо медроксипрогестерон 
ацетат (DMPA)*

Во облик на инјекција. Потребни 
се редовни инјекции на секои 12 
недели.

Многу ефикасни, не се 
потребни дополнителни 
контрацептивни мерки 
на претпазливост. 
Корисно ако 
пациентката е 
заборавна или не е 
погодна за спирала.

Во почеток неправилни крварења, а подоцна 
отсуство на менструално крварење. Ова може 
да биде корисно за жените со низок степен на 
мануелна координација. Може да има несакани 
ефекти како што се зголемување на телесната 
тежина и губење на коскената густина. 
Враќањето на плодноста може да потрае 
приближно околу 6-10 месеци .

◊ Машки кондом

Изработени од тенка гума и 
поставени на пенис во ерекција 
пред пенетрација. Делува 
како бариера спречувајќи ја 
спермата да стигне до јајце-
клетката. Пенисот мора да се 
повлече од вагината веднаш по 
ејакулацијата бидејќи тој потоа 
се намалува и кога кондомот може 
да се лизне.

Многу ефикасен кога 
се користи правилно и 
конзистентно. Лесно 
достапни во аптеки и 
други продавници. Нема 
несакани ефекти или 
интеракција со лекови. 
Заштита од сексуално 
преносливи инфекции.

Потребна е мануелна координација од едниот 
или другиот партнер за да се постави. 
Употребата зависи и од степенот на 
интелигенција и мотивација. Ако кондомот се 
скине или се лизне, треба без одлагање да се земе 
таблета за итна контрацепција (Норлево).

◊ Женски кондом*

Изработен од тенка гума, се 
вметнува во вагината за да го 
покрие грлото на матката пред 
сексот. Спречува спермата да 
стигне до јајце-клетката. Мора 
да се отстрани веднаш откако 
пенисот излегува по ејакулација.

Многу ефикасен кога 
се користи правилно и 
конзистентно. Лесно 
достапни во аптеки и 
други продавници. Нема 
несакани ефекти или 
интеракција со лекови.

Потребна е мануелна координација од едниот 
или другиот партнер за да се постави. 
Употребата зависи и од степенот на 
интелигенција и мотивација.

 › Некои лекови влегуваат во интеракција со хормонските методи на контрацепција

 › Здравствената состојба на жените. На пример, на жени со циркулаторни проблеми или со хипертензија нема 
да им бидат препишани контрацептивни таблети

Жени со физичка попреченост

Методи Предност Друго

◊ Комбинирани орални 
контрацептиви (КОК)

Одат на рецепта од било кој лекар, 
но во моментот не се покриени 
од Фондот за здравство. Треба 
да се препише најсоодветниот 
тип за конкретната пациентка. 
Содржат естроген и прогестерон, 
новите апчиња имаат помалку 
хормони, но се исто толку 
ефикасни како постарите ако се 
земаат правилно.

Многу ефикасни кога 
правилно се користат. 
Потребен е само мал 
степен на мануелна 
координација. 
Го регулираат и 
го намалуваат 
менструалното 
крварење и болки. 

Мора да се земаат редовно во приближно исто 
време секој ден. Да не се земаат во комбинација 
со некои други лекови, на пример, лекови кои се 
користат за контрола на епилепсијата. Треба 
да се земе детална анамнеза за лековите кои 
се примаат, добиените податоци ќе зависат 
од степенот на интелигенција и мотивација. 
Постои зголемен ризик за тромбоза [6] 
кај физички неактивни жени како што се 
корисничките на инвалидски колички. Во иднина, 
ако бидат достапни во РМ, треба да се земат 
предвид прогестеронските таблети и инекции 
(DMPA).
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◊ Спирала

Мал, вообичаено пластичен и 
бакарен уред кој се внесува во 
матката од страна на лекар 
(кај нас гинеколог). Мора да се 
проверува периодично и да се 
менува на секои 3-5 години.

Откако ќе се стави, не се 
потребни дополнителни 
мерки за контрацепција.

Може да предизвика абдоминална непријатност 
и обилни менструации (ако жената има 
потреба од помош при одење во тоалет 
ова може да претставува проблем). Не се 
препорачува за жени на антикоагулантна 
терапија [7]. Треба многу да се внимава ако 
жената нема абдоминална сензација, да се 
провери дали спиралата е се уште на место 
и да се бараат знаци на карлична инфекција 
или ектопична бременост. Вметнувањето 
на спиралата може да биде тешко кај жени 
кои имаат церебрална парализа, сколиоза 
и мултиплекс склероза поради контракција 
на одредени мускули на натколеницата. 
Спиралите го зголемуваат менструалното 
крварење што може да доведе до анемија 
која резултира со респираторни проблеми 
кај жени со полио и ревматоиден артритис. 
Одржувањето на менструалната хигиена кај 
жените со намалена мануелна координација е 
отежнато.

Жени со интелектуална и/или ментална попреченост

 › Некои жени со интелектуална и/или ментална попреченост можат да користат методи за кои е потребна 
меморија, како што е секојдневното земање на КОК. Сепак, кога способноста да се запамети е многу 
компромитирана, долгогодишните методи како што се спиралите и DMPA се посоодветни.

 › Некои од жените со интелектуална и/или ментална попреченост имаат високо ниво на интелектуално 
функционирање; можат да направат информирани избори и можат одговорно да ги користат сите методи. 
Затоа, од суштинско значење е да се усвои индивидуален пристап за сите жени со интелектуална попреченост 
[8], а не веднаш да се оди на методи кои бараат малку или никакво разбирање и вклучување на корисниците.

 › Кај жените со интелектуална и/или ментална попреченост кои истовремено имаат и епилепсија треба да 
се избегнуваат хормоналните методи. Антиепилептиците (фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал) може 
да ја намалат концентрацијата на хормоналните контрацептиви во крвта, што ги прави неефикасни. Нема 
податоци дека овие лекови влијаат на депо прогестинските инјекции. Секогаш треба да се земе детална 
анамнеза во врска со медикаментозната терапија која се прима.

 › Norplant предизвикува неправилни крварења и може да биде проблематичен тип на контрацепција за лицата 
кои имаат тешкотии во одржувањето на хигиената во тек на менструација.

 › Лицата со интелектуална и/или ментална попреченост може да имаат тешкотии при користење на методите 
засновани на плодни денови.

Други околности

 › Жените со попреченост кои се на антиретровирусна (ARV) терапија со невирапин, ритонавир и нелфинавир 
не треба да користат КОК, бидејќи АРВ лекови ја намалуваат нивната ефикасност.

 › Од друга страна, некои АРВ, како фосампренавир, ампренавир, атазанавир, ефавиренз, го зголемуваат 
нивото на циркулирачките КОК. За да се избегнат несакани ефекти, треба да се користат алтернативни 
контрацептивни методи или да се намали дозата на КОК.

 › Туберкулостатиците (рифампицин) ја намалуваат ефикасноста на хормоналните контрацептиви, така што 
кај жените кои го примаат треба да се биде претпазлив и КОК треба по можност да се комбинираат со 
друга метода (како кондом).
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Постојани методи

 › Жените со попреченост не треба да се присилуваат на  стерилизација без да им се даде можност за 
информиран избор.

 › Мора да постои доказ дека таквите жени ја разбираат импликацијата и дека прават информиран избор.

 › Често се смета дека тоа што таквите жени се поштедуваат од раѓање и одгледување деца е оправдано и се 
прави во нивен  интерес, што во повеќето случаи не е точно.

Резиме

Планирањето на семејството е една од компонентите на СРЗ. Секое човечко суштество без оглед на попреченоста 
има право на планирање на семејството. Жените со попреченост треба да имаат пристап до услугите за планирање 
на семејството, исто како и секоја друга жена. Тие можат да ги користат повеќето од методите за планирање на 
семејството. Сепак, давателите на услуги треба да ги земат предвид специфичните индивидуални потреби кога 
работат со некои жени со попреченост.

[1] Спермицидите се супстанции што убиваат сперматозоиди вметнати длабоко во вагината, во близина на 
влезот во матката пред сексот. Тие можат да бидат пенливи таблети, желе и крем. Тие можат да се користат сами 
или со кондоми или дијафрагми.

[2] Лактациона аменореа е метод за привремено планирање на семејството врз основа на природниот ефект 
на доењето за да се спречи бременост.

[3] Тубална лигатура е сечење или врзување на цевки кои носат јајца во матката, така што јајцата и спермата 
не се среќаваат и бременоста не може да се појави.

[4] Хистеректомија е целосно отстранување на матката.

[5] Вазектомија е сечење или врзување на цевките кои носат сперма на пенисот, така што спермата не 
достигнува јајца и не може да се појави бременост.

[6] Тромбозата е смртоносна згрутчување на крвта што ги блокира крвните садови/цевки кои носат крв во 
различни делови од телото.

[7] Антикоагулантите се лекови кои ги спречуваат згрутчувањето на крвта или ја намалуваат крвта.

[8] Пристапот фокусиран на личноста е метод за обезбедување на услуги на начин кој е специфичен за потребите 
на лицето и не користи еден метод/пристап за секого.

ВТОР ДЕЛ Д-Р КАТЕРИНА СТАНКОВА НИНОВА Д-Р ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ ВЕСНА МАТЕВСКА

22



БАРИЕРИ

Бариери во однос на бременост, породување и постнатални услуги кај жени со сензорни попречености 
(вид и слух)

Пристапност

• Тешкотии во однос на ориентацијата во објектите за здравствената заштита

• Тешкотии во лоцирањето на седиштето во чекалната

• Тешкотии да се разбере кога треба да се оди во просторијата за испитување

• Сместување

• Недостаток на комуникација и здравствена едукација, на пример, недостаток на знаци и тактилни јазични 
интерпретации, недостаток на информации во Брајово писмо

Прифаќање

• Негативни ставови на некои здравствени работници

• Непризнавање на потребите и правата на жените со сензорни оштетувањa

Достапност

• Невработеност, ниски примања

• Трошоци за ангажирање на лица за поддршка, на пример, трошоци за преведувачи на знаковен јазик, 
трошоци за ангажирање на водич и др.

Справување со бариерите кај лицата со сензорни попречености (лица со оштетен вид и лица со оштетен 
слух)

Пристапност

• Достапност на знаци и тактилни јазични толкувања, Брајово писмо, аудиовизуелни знаци, големи фонтови, 
слики во здравствените установи, поставки и информации во прифатливи формати и јазик

• Сместување

• Подолго време за здравствена консултација

Прифаќање

• Обука на здравствените работници за лица со попреченост, на пример: користење на основен знаковен 
јазик, правилно зборување за читачи од усни

• Вклучување на жени со попреченост во обуките на здравствените работници за зголемување на свесноста 
за оваа категорија лица

• Препознавање дека читањето на усни е вештина и дека не секој кој е со комплетно оштетен слух може или 
треба да чита од усни

• Формирање на групи за поддршка, вклучително и едуцирани волонтери кои  знаат да користат знаковен јазик

ТРЕТ 
ДЕЛ
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ТРЕТ ДЕЛ

Бариери во однос на бременост, породување и постнатални услуги кај жени со интелектуална попреченост 
и/или ментални нарушувања

Пристапност

• Недостаток на социјални работници - поддржувачи за пристап до услугите

• Недостаток на способност за објаснување на нивните симптоми

• Запоставување на сексуалното здравје кај жените кои се стерилизирани

• Недостаток на комуникација во достапни формати на пример, лесно разбирливи информации

• Тешкотии да се добијат соодветни здравствени услуги поради недостаток на интердисциплинарен пристап 
кон мајчиното и менталното здравје (гинеколози/психијатри)

• Менталниот статус може да допринесе за недостаток на мотивација за посета на здравствена установа

• Ретко, жените со ментални нарушувања може да ја негираат - да не ја прифатат бременоста

• Неоткриена ментална болест за време на бременоста и постнатална болест

• Недостаток на познавање на достапните услуги од страна на бремените жени

• Несоодветен скрининг поради што се пропуштаат одредени дијагнози

Прифаќање

• Страв од неможност да се добијат услуги без присуство на лица за поддршка

• Страв од губење старателство над децата

• Дискриминаторски ставови од здравствените работници

• Страв од стигматизација од страна на семејствата и давателите на услугите

• Избегнување на лекови кои можат негативно да влијаат на здравјето на бебињата

• Избегнување на лекови кои можат да ја нарушат способноста за згрижување на бебиња

Достапност

• Недостаток на образование и информации за сексуално и репродуктивно здравје

• Гинеколошки проблеми кои произлегуваат од сексуална злоупотреба извршена од лица од кои лицата со 
попреченост се финансиски зависни

• Преголема заштита од родители и старатели што може да води до присилна стерилизација

• Невработеност или неможност долго време да се остане на работа

• Недостаток на пари за превоз

• Ниски приходи за да се згрижат децата

Справување со бариерите кај жени со интелектуална попреченост и/или ментални нарушувања

Пристапност

• Едукација на жените за достапните услуги

• Помалку лекови, но поголем акцент да се даде на психотерапијата

• Обезбедување на перинатален мултидисциплинарен тим

• Обезбедување на психијатриски оддели за мајката и бебето
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Прифаќање

• Подигнување на свесноста кај здравствените работници, семејствата и заедниците за решавање на 
стигматизацијата на жените со ментални нарушувања

• Градење на партнерство меѓу здравствените работници и корисничките на услуги за поттикнување на почит 
и достоинство

Достапност

• Финансиско зајакнување на жените

• Обезбедување на системи за поддршка за згрижување на деца

• Поттикнување на формирање групи за социјална поддршка за жени со интелектуална попреченост

Физичка попреченост и бременост и породување 

 › Некои жени со физичка попреченост може да земаат лекови кои имаат ефекти врз бременоста, на пример, 
жените кои земаат диазепам, жени со ревматоиден артритис кои примаат метотрексат. Затоа на почетокот 
на бременоста треба да се земе детална анамнеза.

 › Жените со физичка попреченост можат да имаат различни нивоа на чувствителност, на пример, жените со 
повреди на ‘рбетниот столб може да имаат зачувана сензација во некои делови од телото.

 › Заморот често е карактеристика за бременоста. Кај жените со физичка попреченост здравствените работници 
треба да се осигураат дека заморот е само поради бременоста, а не поради влошување на основното 
оштетување. Лицата со мултиплекс склероза полесно се заморуваат.

 › Поинтензивен замор кај бремени жени со мултипла склероза може да биде поради тоа што основното 
оштетување се влошува. Бремените жени со физичка попреченост кои имаат сколиоза може да имаат потреба 
од претходна консултација со анестезиолог, особено ако се разгледува царски рез со спинална анестезија 
како опција за породување. Одредувањето на местото на апликација на анестезијата најчесто се прави со 
помош на допир. Во овие случаи е подобро интервенцијата да се прави под контрола на ултразвук.

 › Едемите се нормална појава во тек на бременоста поради зголемен крвен волумен. Сепак, ограничената 
подвижност може да е поврзана и со билатерална длабока венска тромбоза*** која може да предизвика 
отоци на обете нозе. Ова не треба да се меша со нормалните едеми поврзани со бременост.

 › Недостаток на вежбање и физичка активност може да резултира со зголемена телесна тежина кај жените 
кои користат колички, а тоа може да има импликации во бременоста.

 › Болките во грбот започнуваат порано кај бремени жени со физичка попреченост во споредба со жените кои 
немаат телесна попреченост. Седиштата во инвалидски колички може да се модифицираат за да го зголемат 
комодитетот, или може да се вежба со физиотерапевт за да се зголеми силата на абдоминалните мускули.

 › Медицинскиот персонал и другите даватели на услуги кај овие жени секогаш треба да се прашаат како 
нарушувањето влијае врз жените со попреченост и како може да им се помогне.

 › Давателите на услуги треба да обезбедат кревети/гинеколошки столици со адекватна висина за пациенти кои 
користат колички. Креветите кои се многу повисоки или пониски од седиштата на количките се несоодветни 
за префрлување дури и кај лица со физички попречености кои не се бремени.

Бремена жена со спина бифида

 › Како резултат на инфекции на уринарниот тракт може да дојде до оштетување на бубрезите, што е често кај 
лицата со спина бифида и во тек на бременоста. Можноста за ренално оштетување е поголемо кај бремените 
жени со спина бифида. Целосно празнење на мочниот меур и дебелото црево е потешко кај спина бифида. 
Ова резултира со присуство на рест урина во мочниот меур, што е предуслов за подолготрајни и рекурентни 
уринарни инфекции.
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 › При преглед на жени со спина бифида треба да се одреди бубрежната функција. Кај нив можноста за развој 
на хипертензија и гестози е зголемена поради проблемите со бубрезите.

 › Овие жени имаат почести алергии на латекс. При гинеколошки преглед треба да се избегнуваат ракавиците 
кои содржат латекс. Жените со попреченост поради спина бифида треба да се советуваат да не користат 
кондоми кои содржат латекс.

 › Овие трудници можат да имаат поинтензивни тешкотии во дишењето поради сколиоза, слабост во мускулите 
во стомакот или градниот кош, зголемен притисок на плодот. Попреченоста од спина бифида може да 
предизвика променет и слаб глас, пневмонија, тешкотии при голтање, тешкотии при изговарање, проблеми 
со очите.

 › Во тек на бременоста кај жените со спина бифида можно е влошување на мобилноста кое може да биде од 
привремен, но и од траен карактер.

 › Недостатокот на доволно простор за породување на бебето може да индицира завршување на бременоста 
со царски рез.

Бремени жени со повреди на ‘рбетниот мозок

 › Кај овие жени предизвик претставува зголемена зачестеност на UTIs.

 › Постои зголемена веројатност за формирање на декубитални рани поради зголемената телесна тежина и 
како резултат на тешкотии со мобилноста.

 › Автономната дисрефлексија или хиперрефлексија ADR/AHR* е најсериозната акушерска компликација кај 
жени со повреди на ‘рбетниот столб. Честа е при повреда на ‘рбетниот столб на ниво на 6 торакален пршлен 
и погоре, и претставува проблем како одговор на иритирачки дразби, вклучувајќи ги и сите стимули кои ќе 
предизвикаат болка или непријатност кај лица со непрекинат’ рбетен мозок, на пр. породилни болки, чувство 
на исполнет мочен меур, траума, празнење на цревата. Бременоста е поврзана со многу иритирачки стимули. 
Симптомите на АДР вклучуваат гадење, главоболка, потење и хипертензија. Тоа би можело да резултира 
со фатален исход во колку не се препознае и не се отстранат дразбите што го предизвикуваат. Секоја жена 
треба да се едуцира да ги идентификува специфичните симптоми поврзани со ADR/AHR.

 › Тешкотии во одржувањето на режимот на празнење на дебелото црево поради зголемената опстипација 
и ADR/AHR.

 › Давателите на услуги - медицинскиот персонал треба да знаае како да разликува ADR/AHR и прееклампсија  
и како тие да се спречат и третираат.

 › Обете АДР/АХР предизвикуваат пораст на крвниот притисок; ADR/AHR исчезнуваат откако ќе се отстрани 
изворот на иритација.

 › Повеќето жени со повреда на ‘рбетниот столб можат да ги почувствуваат нивните контракции за време на 
породувањето во облик на болка во грбот и зголемена спастичност/видливи мускулни контракции.

 › Бремените жени со повреда на ‘рбетот (Т-6 и повисоко) може да имаат потреба од спинална анестезија 
(епидурална) за да се спречат или намалат ADR/AHR за време на породувањето.

Автономна дисрефлексија/автономна хиперрефлексија е ненадејно, опасно зголемување на крвниот притисок 
проследено со главоболки и тешко потење. Тоа е начинот на кој телата на лица со високи повреди на ‘рбетниот 
мозок (Т6 и погоре) реагираат на работи што не можат да ги почувствуваат, на пример, болка.

Бремени жени со церебрална парализа

 › Повеќето жени со церебрална парализа имаат бремености кои минуваат без тешкотии. Сепак, можно е 
спазмите да се влошат или да се подобрат во текот на бременоста.

 › Гинеколошкиот преглед може да биде отежнат, особено кај жени кои не можат да ги движат нозете поради 
грчеви. Жената и давателите на услуги треба да одлучат која позиција е најкомфорна за пациентката.

 › За вагинално породување, пациентката и давателот на услуги треба да вежбаат различни позиции за 
породување, на пример, со лежење на страна.
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 › Жената со попреченост и медицинскиот персонал треба претходно да одлучат за породувањето.

 › Некогаш царскиот рез може да биде подобар избор, особено кај жени кои имаат неволни спазми.

Бремени жени со интелектуални и/или ментални нарушувања

Бидејки повеќето лекови за ментални нарушувања се штетни за фетусот, давателите на услугите треба да 
внимаваат на употреба на лековите кои жената со пореченост ги прима поради основното заболување. Жените со 
интелектуални и/или ментални нарушувања може да се плашат од физикален преглед. Членовите на медицинскиот 
тим треба да одвојат време да ја објаснат постапката на едноставен јазик со слики. Доколку е потребно, може 
да му се дозволи на лицето за поддршка да биде со жената за време на физикалниот преглед. Ако е потребна 
согласност за изведување на одредена постапка, старателот треба да даде согласност во име на жените само 
кога обидите на стручните лица не успеале.

Бремени жени со сензорна попреченост (жени со оштетен слух и вид)

 › Здравствените работници треба да ја објаснат секоја фаза за време на бременоста и породувањето во 
достапните формати, на пример, знаковен јазик, тактилен јазик итн.

 › Доколку здравствените работници не можат да користат било кој од овие методи на комуникација, лицето 
за поддршка, кое ја разбира и може да ја олесни комуникацијата помеѓу пациентката и давателот на услуги 
треба да биде достапно за време на прегледите во бременоста и за време на породувањето.

Резиме

Жените со попреченост имаат бариери и за пристап до потребните услуги во текот на бременоста и породувањето. 
Прв чекор кон елиминирањето на овој проблем е идентификувањето и отстранувањето на тие бариери. Сите 
жени, вклучувајќи ги и оние со попреченост, можат да имаат компликации во бременоста, породувањето и 
постпартално. Сепак, одредени компликации кои се специфични за жените со попреченост можат правилно да 
се менаџираат ако се има знаење за различни видови на попреченост и нивниот однос со бременоста. Затоа, на 
жените со попреченост треба да им се дозволи да бидат партнери со давателите на здравствени услуги во однос 
овие прашања.
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ПРЕДЛОГ ЗА ЕДНОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА ЗА СЕНЗИТИЗАЦИЈА НА СЕМЕЈНИ ЛЕКАРИ 

Агенда

08.45 - 09.00 

09.15 - 09.30

09.30 - 09.45

09.45 - 10.30

10.30 - 11.15

11.15 - 11.45

11.45 - 12.00

12.00 - 12.30

12.30 - 13.00

13.00 - 14.00

14.00 - 15.30

15.30 - 15.45

15.45 - 16.00

 › Регистрирање на учесници

 › Вовед и претставување

 › Влезен квиз

 › СРЗ терминологија

 › Сексуалност, сексуално здравје, репродуктивно здравје на лица со попреченост

 › Митови за сексуалност и сексуално и репродуктивно здравје на лицата со 
попреченост - работа во групи

 › Кафе пауза

 › Крстопат помеѓу сексуалност и попреченост - презентација

 › Бариери за остварување на сексуални права - интерактивна презентација

 › Здравствени услуги за лица со попреченост - интерактивна презентација 
(дискусија)

 › Ручек

 › Методи на контрацепција

 › Планирање на семејството кај лица со попреченост - презентација и дискусија

 › Излезен квиз 10 Прашања

 › Евалуација и затворање

ВРЕМЕТРАЕЊЕ АКТИВНОСТИ

ТРЕТ ДЕЛ Д-Р КАТЕРИНА СТАНКОВА НИНОВА Д-Р ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ ВЕСНА МАТЕВСКА
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ПРИЛОЗИ





ПРИЛОЗИ

ПРИЛОГ 1 - РАБОТА ВО ГРУПИ

ЦЕЛИ

Да се стане свесен за митовите за сексот и сексуалноста кои ги формираат 
основите на нашето однесување и дејствија.

Запознавање со митовите кои постојат за лицата со попреченост.

 › Лист со информации за митовите

 › Флипчарт и маркери

 › 30 минути

 › Кратко запознавање со тоа што подразбираме под митови и зошто е 
важно да се биде свесен за нивното влијание

 › Поделете ги учесниците во мали групи. Прочитајте ги митовите од листот 
и во рамки на мали групи дискутирајте по листата на митови (подолу) и 
прашањата:

• Што вообичаено и природно следи со сексуалноста?

• Дали е сексуалноста природна за секого?

• На кого му треба помош или подршка?

• Како може да подржите лица со попреченост?

• Ако не постои било каква едукација или комуникација за сексуалноста 
со лица со попреченост, како ние ги учиме неформално за темата 
(преку нашите постапки, однесувања, неформални пораки итн.)?

 › Дозволете секој учесник да размисли дали има митови со кои што има 
тешкотии бидејќи не веруваат дека се невистинити

 › Многумина имаат тешкотии со митот дека „сексуалноста е природен 
процес“

 › Дозволете им да искажат контра аргументи зошто ова не е (комплетен) 
мит

ПОТРЕБНИ 
МАТЕРИЈАЛИ

МЕТОДОЛОГИЈА

ВРЕМЕТРАЕЊЕ

Митови за сексуалноста и лицата со попреченост

ПРИРАЧНИК ЗА СЕНЗИБИЛИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ (СЕМЕЈНИ ЛЕКАРИ) ЗА СЕКСУАЛНОТО И РЕПРОДУКТИВНОТО ЗДРАВЈЕ НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ
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Лист за митови

Митовите се неточни идеи коишто се широко распространети и вообичаено прифатени како вистини. 
Митовите влијаат на нашиот поглед на врските и сексуалноста и како ние се справуваме со нив.

За сексуалноста
 › Сите луѓе се сексуални битија, сексуалноста е интегрален дел од секоја 

личност

За врските  › Лицата со попреченост не можат да остварат врска

За сексуална едукација  › Сексуалната едукација е отворање на Пандорината кутија

За попреченоста  › Попреченоста го прави некого асексуален/а.

Кој мит ви изгледа точен? Дадете аргументи за да го разоткриете митот.

ПРИЛОЗИ Д-Р КАТЕРИНА СТАНКОВА НИНОВА Д-Р ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ ВЕСНА МАТЕВСКА
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a. Физички
б. Биолошки и психолошки
в. Социјални
г. Сите горенаведени

а. Тие се асексуални, и/или хиперсексуални
б. Тие се асексуални
в. Најчесто за нив нема митови во однос на сексуалноста
г. Тие се хиперсексуални

а. Постои голем ризик за плодот
б. Попреченоста ретко влијае врз плодноста
в. Жените со попреченост имаат три пати поголеми шанси за намалување на плодноста
г. Кај жените со попреченост најчесто плодот е со намалена тежина

а. Комисија од стручен медицински персонал да решава во однос на нивната бременост и породување
б. Точни се одговорите под А и Г
в. Само стручни лица треба да носат одлуки за нивното породување
г. Да бидат партнери со давателите на здравствени услуги во однос овие прашања

а. Тешко достапни, или недостапни здравствени установи
б. Недостаток на експертиза за здравствените работници од областа на телесна попреченост
в. Само физичката пристапност е бариера
г. Точни се одговорите под А и Б
д. Точни се одговорите под А и В

а. Основно право на сите е слободно да одлучуваат за нивните семејства
б. Лицата со пореченост мора одлуката за бременост да ја донесат во соработка со здравствениот

а. Немаат никакви дополните оптеретувања во однос на породување
б. Повеќето жени ги чувствуваат контракциите како болка во грбот и зголемена спастичност/видливи

Тест - Работилница за СРЗ и лица со попреченост

Само еден одговор е точен. Обележувањето на 2 или повеќе од дадените опции ќе го сметаме за неточен 
одговор.

мускулни контракции

персонал

7.  Меѓународната конференција за популациона и развојна програма вели:

6.  Во однос на СРЗ кај лица со попреченост бариера претставува:

5.  Кај трудници со повреди на ‘рбетниот мозок:

4.  На жените со попреченост треба:

3.  Во однос на попреченоста и фертилноста (плодноста):

2.  Најчест мит во однос на лицата со попреченост е:

1.  Попреченоста и сексуалноста можат подобро да се објаснат преку факторите кои влијаат на нив, како:

ПРИЛОГ 2

ПРИРАЧНИК ЗА СЕНЗИБИЛИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ (СЕМЕЈНИ ЛЕКАРИ) ЗА СЕКСУАЛНОТО И РЕПРОДУКТИВНОТО ЗДРАВЈЕ НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ
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в. Мора да се породуваат со царски рез
г. Сите одговори се точни

в. Лицата со попреченост мора одлуката за бременост да ја донесат во договор со родител/старател
г. Одлуката за бременост зависи од степеност на попреченост



a. Многу жени со попреченост се предмет на сексуална злоупотреба/насилство
б. Сите лица имаат исти права на контрацепција
в. Точни се одговорите А и Б
г. Нема докази за потреба од планирање на семејството кај лица со попреченост

а. Мажите со попреченост немаат бариери во однос на СРЗ
б. Образование за СРЗ кај мажите вообичаено доаѓа случајно 
в. Во однос на сексуалното насилство мажите со попреченост се повеќе ранливи отколку мажите кои 

а. Невработеност, ниски примања, сиромаштија
б. Сексуалната злоупотреба
в. Недостаток на образование и информации за СРЗ
г. Сите одговори се точни

10.  Кај жени со интелектуална попреченост бариера за бременост и породување претставува:

немаат попреченост

9.  Во однос на СРЗ - за мажи со попреченост важи:

8.  Кај лица со попреченост постои потреба од планирање на семејството затоа што:

ПРИЛОЗИ Д-Р КАТЕРИНА СТАНКОВА НИНОВА Д-Р ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ ВЕСНА МАТЕВСКА
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г. Точни се одговорите под Б и В



Точни одговори на квизот

ПРИЛОГ 3 

ПРИРАЧНИК ЗА СЕНЗИБИЛИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ (СЕМЕЈНИ ЛЕКАРИ) ЗА СЕКСУАЛНОТО И РЕПРОДУКТИВНОТО ЗДРАВЈЕ НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ
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a. Физички
б. Биолошки и психолошки
в. Социјални
г. Сите горенаведени

а. Тие се асексуални, и/или хиперсексуални
б. Тие се асексуални
в. Најчесто за нив нема митови во однос на сексуалноста
г. Тие се хиперсексуални

а. Постои голем ризик за плодот
б. Попреченоста ретко влијае врз плодноста
в. Жените со попреченост имаат три пати поголеми шанси за намалување на плодноста
г. Кај жените со попреченост најчесто плодот е со намалена тежина

а. Комисија од стручен медицински персонал да решава во однос на нивната бременост и породување
б. Точни се одговорите под А и Г
в. Само стручни лица треба да носат одлуки за нивното породување
г. Да бидат партнери со давателите на здравствени услуги во однос овие прашања

а. Тешко достапни, или недостапни здравствени установи
б. Недостаток на експертиза за здравствените работници од областа на телесна попреченост
в. Само физичката пристапност е бариера
г. Точни се одговорите под А и Б
д. Точни се одговорите под А и В

а. Основно право на сите е слободно да одлучуваат за нивните семејства
б. Лицата со пореченост мора одлуката за бременост да ја донесат во соработка со здравствениот

а. Немаат никакви дополните оптеретувања во однос на породување
б. Повеќето жени ги чувствуваат контракциите како болка во грбот и зголемена спастичност/видливи

мускулни контракции

персонал

7.  Меѓународната конференција за популациона и развојна програма вели:

6.  Во однос на СРЗ кај лица со попреченост бариера претставува:

5.  Кај трудници со повреди на ‘рбетниот мозок:

4.  На жените со попреченост треба:

3.  Во однос на попреченоста и фертилноста (плодноста):

2.  Најчест мит во однос на лицата со попреченост е:

1.  Попреченоста и сексуалноста можат подобро да се објаснат преку факторите кои влијаат на нив, како:

в. Мора да се породуваат со царски рез
г. Сите одговори се точни

в. Лицата со попреченост мора одлуката за бременост да ја донесат во договор со родител/старател
г. Одлуката за бременост зависи од степеност на попреченост



ПРИЛОЗИ Д-Р КАТЕРИНА СТАНКОВА НИНОВА Д-Р ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ ВЕСНА МАТЕВСКА
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a. Многу жени со попреченост се предмет на сексуална злоупотреба/насилство
б. Сите лица имаат исти права на контрацепција
в. Точни се одговорите А и Б
г. Нема докази за потреба од планирање на семејството кај лица со попреченост

а. Мажите со попреченост немаат бариери во однос на СРЗ
б. Образование за СРЗ кај мажите вообичаено доаѓа случајно 
в. Во однос на сексуалното насилство мажите со попреченост се повеќе ранливи отколку мажите кои 

а. Невработеност, ниски примања, сиромаштија
б. Сексуалната злоупотреба
в. Недостаток на образование и информации за СРЗ
г. Сите одговори се точни

10.  Кај жени со интелектуална попреченост бариера за бременост и породување претставува:

немаат попреченост

9.  Во однос на СРЗ - за мажи со попреченост важи:

8.  Кај лица со попреченост постои потреба од планирање на семејството затоа што:

г. Точни се одговорите под Б и В



А. Сексуално и репродуктивно здравје на лица со попреченост

ПРИЛОГ 4 - ПРЕЗЕНТАЦИИ

ПРИРАЧНИК ЗА СЕНЗИБИЛИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ (СЕМЕЈНИ ЛЕКАРИ) ЗА СЕКСУАЛНОТО И РЕПРОДУКТИВНОТО ЗДРАВЈЕ НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ
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Б. Крстопат помеѓу сексуалност и попреченост
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В. Бариери за остварување на сексуални права
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Г. Здравствени услуги за СРЗ за лица со попреченост
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Д. Методи на контрацепција. Планирање на семејство кај лица со попреченост
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