
Брошура за новиот закон за прекинување на бременоста 
со препораки за медиумско известување



ХЕРА се залага за поголема рамноправност на жените во секоја област 
на општественото живеење. 

Ние веруваме дека секоја жена треба слободно да одлучува за 
своето тело. Жената треба слободно да ги донесува сите одлуки во 
својот живот, вклучително и одлуката дали и кога ќе основа семејство и 
колку деца ќе има. 

Истото важи и кога е бремена. Бремената жена најдобро знае низ што 
минува, со какви предизвици се соочува и што е во најдобар интерес за 
неа и за нејзиното семејство - особено доколку во текот на бременоста 
се појават медицински или социјални проблеми. Со или без партнер, 
таа самата знае што е најдобро за нејзиното здравје и само таа може 
да донесе одлука за својата добросостојба. Притоа, поддршката од 
нејзиниот лекар е секогаш добредојдена и корисна. 



I. Зошто претходниот закон за прекинување на бременоста 
беше штетен за жените?

1. ЗАДОЛЖИТЕЛНО И ПРИСТРАСНО СОВЕТУВАЊЕ 

Жената беше присилена на задолжително советување за придобивките од 
продолжување на бременоста. Независно дали сакаше или не, во текот на 
советувањето жената мораше да гледа слики од фетусот и да го слуша неговото 
срцебиење. Беше советувана исклучиво за несаканите психосоцијални ефекти и 
траума со кои може да се соочи доколку реши да не ја продолжи бременоста. 

Факти:
 Многу жени ја донесуваат одлуката да не ја продолжат бременоста уште пред 
да се обратат во болницата и не сакаат да разговараат за причините со лекар или 
социјален работник/психолог. 

 Како сите одлуки, така и оваа одлука жената треба да ја донесе доброволно 
и слободно. Оттука, мора да ѝ биде гарантирано правото да одбие да ги добие 
информациите од стручните лица, доколку така сака. 

 Соодветните информации и советување кои жените притоа би ги добиле треба 
да бидат објективни и медицински релевантни, а не субјективни и пристрасни.

 Секое присилување на бремената жена да гледа слики или да го слуша 
срцебиењето на фетусот значи потценување на нејзиното достоинство. 

 Не постои унифицирана листа на „предности“ од продолжување на бременоста 
кои жената треба да ги добие како информација во текот на советувањето: секоја 
жена има различни потреби и живее во различни околности. 

 Наметнатите информации за предностите од продолжувањето на бременоста, 
кои имаат за цел да ја предомислат жената која решила да абортира, ги потценуваат 
нејзината автономија и способност да одлучува во најдобар интерес за своето 
репродуктивно здравје, а со тоа и за својата добросостојба.

 Голем број на жени кои абортирале, почувствувале олеснување, а не трауми и 
психосоцијален стрес.

 Психосоцијалните последици по абортусот се присутни само кај оние жени кои 
имаат историја на депресија или анксиозност и не се должат на одлуката за абортус.



2. ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРИДНЕВНО ЧЕКАЊЕ ПО СОВЕТУВАЊЕТО 

Жената беше присилена да чека 3 дена по задолжителното советување за да ја добие 
здравствената услуга абортус. 

Факти:
 Присилното задолжително чекање по советувањето само ја одложува 
здравствената грижа и ѝ оневозможува на жената да ја добие услугата навреме. 

 Оваа обврска ја принудува жената да ја посети болницата најмалку два пати, 
што директно ги зголемува трошоците и влијае врз нејзината финансиска состојба. 
Ова е особено важно за жените со понизок социјален статус и за жените кои живеат 
во рурални средини.

 Присилното задолжително чекање по советувањето наведува дека жената 
може да донесе брзоплети одлуки ако не ѝ се даде доволно време сериозно да 
размисли за ефектите од одлуката што ја носи, со што само се потценува способноста 
на жените да донесуваат автономни одлуки за својата добросостојба. 

 Присилното задолжително чекање по советувањето придонесува жените 
да направат абортус во подоцнежната фаза од бременоста. Иако е докажано 
дека абортусот е безбедна медицинска процедура, со одолговлекувањето расте 
веројатноста за ризици. 

 Ускратувањето на можноста жената да ја добие оваа здравствена услуга 
навреме и веднаш по нејзиното барање може да ја принуди да прибегне кон 
нелегален абортус којшто е небезбеден, со што се загрозуваат нејзиното здравје и 
живот. 

3. ВИСОКИ КАЗНИ ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ЛЕКАРИТЕ

Здравствените институции и лекарите се соочуваа со исклучително високи казни 
доколку не се придружуваа до одредбите од законот. Беше предвидена казна од 
50.000 евра за здравствената институција доколку најдоцна до јануари не достави 
извештај за работењето во претходната година. За лекарот, пак, беше предвидена 
казна од 5.000 до 6.000 евра ако не ја советувал жената за предностите од 
продолжување на бременоста. 

Факти:
 Наметнатите превисоки казни и санкции за здравствените институции и 
лекарите не се применуваат за ниту една друга здравствена услуга освен за абортусот. 

 Казните се непропорционално високи за голем број на пропусти поврзани 
со здравствената услуга абортус, од кои најголемиот дел се од административна 
природа (недоставен годишен извештај за извршени абортуси), со што оваа услуга 
се издвојува од другите форми на медицински злоупотреби и грешки за кои казните 
може да бидат и помали. 

 Станува збор за нерационална казнена политика која ги обесхрабрува 
лекарите да вршат абортус, плашејќи ги со казни и сериозни последици. Вака, се 
намалува достапноста на услугата по легален пат. Секојпат кога абортусот не е 
легално достапен, расте бројката на криминални и небезбедни абортуси.  



II. Како новиот закон ги подобрува правата и безбедноста 
по здравјето на жените?

 Се укинува задолжителното пристрасно советување. Жената ќе 
добива информации кои се објективни, точни и медицински оправдани, согласно 
стандардите на Светската здравствена организација. Жената ќе може да одбие 
да добие каква било информација поврзана со абортусот и да бара веднаш да 
се изврши услугата, што е во согласност и со Законот за правата на пациентите. 
Со ова ѝ се враќа достоинството и се почитуваат нејзината слободна волја и 
донесената одлука. Правилникот за пристрасно советување, кој придонесуваше 
кон осудување и стигматизирање на жените, ќе биде заменет со стручно упатство 
во кое информациите за абортусот ќе бидат базирани исклучиво врз медицински и 
научни докази. Со ова, законот е во иста линија со насоките на Светската здравствена 
организација за безбеден и легален абортус.

 Се укинува тридневното чекање по советувањето. На жената која се 
одлучила за абортус, здравствената услуга ќе ѝ биде овозможена навреме и без 
одложување. Личните трошоци од повеќекратни патувања ќе се намалат. Така, 
абортусот ќе се прави во пораната бременост со што ќе се намалат ризиците од 
процедурата и ќе се зголеми безбедноста по здравјето на жената. Со ова, законот е во 
иста линија со насоките на Светската здравствена организација за безбеден и легален 
абортус.

 За повеќе од десетпати се намалуваат казните за здравствените 
институции и лекарите. Со оваа одредба им се враќа достоинството на лекарите, се 
зголемува довербата меѓу лекарот и пациентката, а казнената политика станува иста 
како и за останатите здравствени услуги. Лекарите ќе бидат послободни и ќе можат 
без притисок од законската регулатива да им дадат поквалитетна здравствена услуга 
и грижа на жените. 

 Жените не треба да докажуваат дека биле силувани за да можат да 
абортираат. Жените кои биле жртви на сексуално насилство повеќе нема да минуваат 
низ сложени административни процедури во полицијата и Јавното обвинителство за 
да докажат дека биле силувани. Жените ќе можат веднаш да се обратат во болницата 
и да ја добијат услугата навреме наместо да прибегнуваат кон нелегални абортуси 
поради стравот од стигматизација и осуда од институциите. Оваа законска одредба е 
во согласност и со меѓународните конвенции за човекови права и со принципите на 
Истанбулската конвенција за заштита на жените од родово базираното насилство.

 Жените не треба да го докажуваат својот социјален статус за да можат 
да абортираат - доволна ќе биде нивната лична изјава за социјалната состојба. 
Жената која се одлучила на абортус поради социјално-економски причини, нема 
да биде присилена да прибира документи за да ја докаже својата материјална и 
социјална состојба пред да ѝ биде дадена услугата. Доволна ќе биде нејзината лично 
потпишана изјава за социјалната состојба. На овој начин, се уважува способноста на 
жената која е единствената што може најдобро да го оцени својот социјален статус, 
односно да процени што е најдобро за неа и за нејзиното семејство.



  Се воведува медикаментозниот абортус (абортус со лекови). Со 
воведувањето на медикаментозниот абортус, покрај хируршкиот, жената ќе има 
алтернативен метод на абортус во раната бременост. Жената ќе може да го избере 
методот на кој ќе ѝ биде направен абортусот, со што уште повеќе се уважуваат 
нејзината репродуктивна слобода и правото на избор. Голем број на жени го избираат 
медикаментозниот абортус бидејќи сметаат дека е побезбеден и го чувствуваат како 
поприроден: не се користат хируршки инструменти и анестезија и еден од двата 
лека се зема во домашни услови. Медикаментозниот абортус е поедноставен за 
изведување. Ова го потврдува и фактот што во голем број на европски земји каде што 
овој метод е достапен, вака се изведуваат над 80% од сите абортуси. 

 Абортусот до 9. недела од бременоста ќе може да се изведува со 
медикаментозен абортус и во гинеколошките ординации. Освен во болниците, 
абортусот ќе биде дозволен и во гинеколошките ординации со што ќе се зголеми 
достапноста на оваа услуга за жените и на примарно ниво. Ова законско решение 
е во линија со препораката на Светската здравствена организација според која 
абортусот може да биде безбедно изведен од секое обучено медицинско лице и тоа 
не само во болниците - доколку се исполнуваат стандардите за квалитет. Матичните 
гинеколози во Македонија ја имаат истата стручна подготовка за изведување абортус 
како и болничките гинеколози; оттука, не постои релевантна медицинска причина 
абортусот да не биде достапен и во примарната здравствена заштита до одредена 
недела од бременоста. Ова особено ќе им биде од полза на жените кои живеат далеку 
од најблиската болница. Вака им се намалуваат личните патни трошоци, а матичните 
гинеколози ќе можат уште подобро да се грижат за репродуктивното здравје на 
своите пациентки бидејќи тие и најдобро ги познаваат нивните проблеми, грижи и 
потреби. 

 Се укинува Првостепената комисија во болниците за одлучување за 
абортус меѓу 12. и 22. недела од бременоста. Најчесто, абортусите се случуваат 
во раната бременост, но постојат исклучителни случаи кога се неопходни и 
подоцна. Ова може да се случи поради медицински причини кои може да бидат 
животозагрозувачки, сериозни нарушувања на фетусот кои се појавуваат подоцна 
во бременоста или поради неочекувани социјални околности кои може да влијаат 
врз менталното здравје и социјалната благосостојба на жената доколку ја продолжи 
бременоста. 

Постоењето на комисии во болниците кои одлучуваат за абортус претставуваат 
административна пречка која ѝ оневозможува на жената да ја добие услугата 
навреме, особено кога станува збор за жени во неповолна социјална состојба, жени 
кои се помалку едуцирани или кои се жртви на семејно насилство. Новото законско 
решение значително ги намалува временскиот период за добивање на услугата 
и можностите од компликации од абортусот, со што се зголемува безбедноста по 
здравјето. Жените нема да бидат присилени да бараат нелегални и помалку безбедни 
абортуси за да ги избегнат административните процедури. Жената повеќе нема да 
биде присилена да чека најмалку 7 дена (како кога постоеше Првостепената комисија) 
пред да ѝ биде одобрено барањето за абортус, а болницата ќе треба да ѝ ја даде 
услугата за најмногу 3 дена. Без разлика на мислењето на гинекологот кај кого жената 
се обратила за абортус или на мислењето од вториот специјалист, кое гинекологот 
може да го побара, болницата ќе биде должна да ја даде бараната здравствена услуга 
со што слободната волја и изборот на жената стануваат пресудни. Конечно, волјата на 
жената се става на прво место затоа што таа најдобро знае што е добро за нејзиниот 
приватен живот, семејството и здравјето. 



III. Како медиумите треба да известуваат за абортусот?

Пишувајте ја вистината. Кога правите прилози за абортус, користете точни 
податоци. Така вашите текстови ќе бидат релевантни, сеопфатни и во линија со 
статистичките показатели и со здравствените податоци во државата. 

Кога пишувате прилози за противниците на абортусот и на репродуктивната слобода, 
проверете ги податоците што тие ви ги презентираат пред да ги објавите за да не 
ја повторувате невистината во вашите текстови. Голем број од аргументите што 
тие ги користат се засновани на морални перспективи и верувања и не ги земаат 
предвид вистинските потреби на жените ниту последиците што ограничувањето или 
забранувањето на абортусот ги има по јавното здравје. Противниците на абортусот 
не го оправдуваат абортусот во ниту една ситуација и би сакале тој да биде што 
поограничен, па дури и законски сосема забранет. Според нив, организациите 
поборнички за репродуктивна слобода пропагираат дека абортусот е најдоброто 
решение за непланираната бременоста, што, се разбира, е сосема спротивно на 
нивните заложби. Организациите поборнички за репродуктивна слобода се залагаат 
за почитување на личното право на жените да донесуваат одлуки кои се во најдобар 
интерес за нивната сопствена добросостојба. 

Користете соодветни слики и фотографии. Сликите или фотографиите кои ги 
користите во вашите прилози и текстови за абортус треба да бидат одраз на јавно-
здравствената состојба во државата или на политиките и кампањите кои се водат 
од организациите и поединците кои се залагаат абортусот да биде безбеден и 
пристапен за жените (активисти, здравствени работници, пратеници). Избегнувајте 
слики од бебиња, од бремени жени или од жени кои се самосожалуваат. Овие слики 
ги користат противниците на абортусот за да ја фалсификуваат вистината и за да 
ѝ наметнат вина на жената за донесената одлука. Повеќето абортуси се случуваат 
во раната бременост кога нема видливи надворешни знаци за бременоста, па 
затоа ваквите слики се несоодветни и неприфатливи. Бебињата се резултат на 
породувањето, а не на абортусот, што ги прави овие фотографии невистинити и само 
повеќе ја засилуваат осудата кон жените кои решиле да не ја продолжат бременоста. 



Објавувајте лични приказни од жени кои направиле абортус. Голем број на жени 
чувствуваат олеснување по абортусот. Некои од овие жени се подготвени и сакаат 
јавно да ја споделат својата приказна за и останатите жени да знаат дека не се сами и 
дека донесле исправна одлука.



ЗОШТО?

Против абортус 
(anti-abortion)

За животот
(pro-life)

    

Бремена жена Мајка

Ембрион/Фетус
Бебе

Неродено дете

Одлука да не 
се продолжи 
бременоста 

Направи абортус 

Абортирање на 
бебе

Убиство на 
неродено дете

Повеќе од еден 
абортус

Повторувачки 
абортуси

Заштита од 
непланирана 

бременост

Заштита од
абортус

Термини кои медиумите треба да ги користат или 
избегнуваат кога пишуваат за абортус

Терминот „за животот“ (pro-life) укажува на 
невистина бидејќи го наведува читателот да 

помисли дека организациите и поединците кои се 
залагаат за легален и безбеден абортус се „против 
животот“ (anti-life) иако тие, фактички, се залагаат 

животот на жените да биде на прво место.

Бремена жена не е исто што и мајка. 
Бремената жена станува мајка дури откако 

ќе се породи. Не сите бремени жени се веќе 
мајки на едно или повеќе деца.

Ембрионот или фетусот сè уште не е бебе. За да биде 
бебе, најпрвин треба да се роди. Терминот „неродено 

дете“ им е омилен на организациите и поединците 
кои се против абортусот и е контрадикторен 

со значењето на терминот „абортус“. Согласно 
Универзалната декларација за човековите права, 

човековите права започнуваат со раѓањето.

Репродуктивното здравје е дел од здравјето на секој 
поединец. Оттука, одлуката за абортус е одлука што 

секоја жена треба самостојно да ја донесе, без притоа 
да биде осудувана или прогласена за криминалец.

Непланираната бременост е бременост што треба 
да се превенира и избегне колку е тоа возможно. 

Абортусот не треба да се гледа како проблем, туку 
како едно од решенијата за добросостојбата на 

жената кога ќе се случи непланирана бременост.

Кога се користи во контекст на направени абортуси, 
терминот „повторувачки“ има негативно значење и 

укажува на неодговорност на жената. Жената може да 
остане бремена од рана адолесценција до менопауза, 
и тоа секој месец во период од 40 или повеќе години. 

Контрацепцијата ја користат жените, но таа може да биде 
неефикасна и тоа повеќепати во текот на животот.


