
 

 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОГРАМСКА И БУЏЕТСКА РЕАЛИЗАЦИЈА  

На  Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата 2020 

 

Опис на постигнувања 

1. Активности за мониторирање на здравствениот статус на мајките и децата и проценка на 
ефикасноста и достапноста на здравствените сервиси: 

- стручно-методолошки надзор-теренски посети за мониторинг на работата на превентивните тимови, 
поливалентната патронажна служба не се реализирани поради КОВИД 19 пандемијата 

- обезбедување на бесплатна Фолна киселина за секоја бремена; 

- бесплатни прегледи и лабораториски прегледи во тек на бременост, поврзани со бременост, 
бесплатно породување за бремени жени, кои се надвор од систем на задолжително здравствено 
осигурување и лица без документ за идентификција;  

- бесплатни прегледи за жени, кои се надвор од систем на задолжително здравствено осигурување кои 
претпреле сексуално насилство; 

- направена е набавка на медикаметозен абортус;  

- направена е набавка на современи контрацептивни средства (орална контрацепција, спирали, 
кондоми) за жени од социјално-ранливи категории и жени со репетитивни абортуси. 

2. Активности за здравствена промоција и унапредување на здравственото однесување преку 
едукација на населението и промотивни активности: 

-промоција на Европската недела на имунизација, вклучително локални активности фокусирани на 
ромските заедници и руралните средини преку спроведување на едукативни работилници во ромски и 
рурални средини за детско здравје, важност за имунизација, здрава бремености мајчинство, доење од 
страна на превентивните тимови и патронажни сестри со особен осврт на 11 општини во кои претежно 
живеат Роми: Шуто Оризари, Карпош, Виница, Делчево, Пехчево, Битола, Прилеп, Тетово, Гостивар, 
Штип и Куманово;  

- промоција на Светската Недела на доење во тек на 2020 година не е реализирано поради состојбата 
со КОВИД19 и приоритетни активности врзани за пандемијата. 

3. Јакнење на капацитетите на здравствени работници кои обезбедуваат здравствена заштита на 
деца и жени во репродуктивен период: 

- реализирана е обука на здравствени работници (матични лекари, медицински сестри, патронажа, 
матични гинеколози) за семејно планирање согласно подготвената тренинг програма;  

- едукативни работилници за патронажни сестри за ромски и рирални средини не се реализирани 
поради КОВИД19. 

- изготвувена е Информација за здравствената состојба на мајките и децата за 2019 година; 

- одржани on line обуки на здравствени работници од примарна здравствена заштита за превенција и 
менаџмент на родово базирано насилство; 



- ангажирање на членовите на Државната комисија за биомедицинско потпомогнато оплодување 
согласно Закон за биомедицинско потпомогнато оплодување („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 37/08, 164/13, 149/14, 192/15 и 37/16). 

4. Активности за рана детекција на заболувања кај новороденчињата, доенчињата и малите деца: 

-спроведување на тиреоиден скрининг кај сите новородени деца во Република Северна Македонија; 

-неонатален метаболен скрининг за целна популација за новородени сомнителни за метаболни 
заболувања; 

-национален скрининг за цистична фиброза; 

- пилот скриниг за неонатален слух кај новороденчиња.  

5. Јакнење на  интерсекторска соработка и соработка со локалната заедница 

- одржување на работилница за креирање на  активностите на Програмата со сите чинители и  
потенцијални партнери.   

Наративен извештај : 

Во тек на 2020 година се реализирани следниве активности од предвидените во Програмата : 

- стручно-методолошки надзор-теренски посети за мониторинг на работата на превентивните тимови, 
поливалентната патронажна служба не ереализирана оваа активност поради состојба со КОВИД19 

- обезбедување на бесплатна Фолна киселина за секоја бремена побарале и реализирале ЗД Крива 
Паланка ; 

- реализирани се активности за бесплатни прегледи и лабораториски прегледи во тек на бременост, 
поврзани со бременост, бесплатно породување за бремени жени, кои се надвор од систем на 
задолжително здравствено осигурување и лица без документ за идентификција;  

- реализирани се активности бесплатни прегледи за жени, кои се надвор од систем на задолжително 
здравствено осигурување кои претпреле сексуално насилство; 

- направена е набавка на медикаметозен абортус  

- направена е набавка на современи контрацептивни средства (орална контрацепција, спирали, 
кондоми) за жени од социјално-ранливи категории и жени со репетитивни абортуси. 

 

2. Активности за здравствена промоција и унапредување на здравственото однесување преку 
едукација на населението и промотивни активности: 

-промоција на Европската недела на имунизација, вклучително локални активности фокусирани на 
ромските заедници и руралните средини преку спроведување на едукативни работилници во ромски и 
рурални средини за детско здравје, важност за имунизација, здрава бремености мајчинство, доење од 
страна на превентивните тимови и патронажни сестри со особен осврт на 11 општини во кои претежно 
живеат Роми: Шуто Оризари, Карпош, Виница, Делчево, Пехчево, Битола, Прилеп, Тетово, Гостивар, 
Штип и Куманово;  

- промоција на Светската Недела на доење не е реализирана во тек на 2020  

 

3. Јакнење на капацитетите на здравствени работници кои обезбедуваат здравствена заштита на 
деца и жени во репродуктивен период: 



- реализирана е обука на здравствени работници (матични лекари, медицински сестри, патронажа, 
матични гинеколози) за семејно планирање согласно подготвената тренинг програма;  

- едукативни работилници за патронажни сестри за здравјето на доенчињата и комплементарна 
исхрана не се реализирани поради КОВИД19 , 

- изготвувена е  Информација за здравствената состојба на мајките и децата за 2019 година; 

- реализирана е обуки на здравствени работници од примарна здравствена заштита за превенција и 
менаџмент на родово базирано насилство; 

- ангажирање на членовите на Државната комисија за биомедицинско потпомогнато оплодување 
согласно Закон за биомедицинско потпомогнато оплодување („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 37/08, 164/13, 149/14, 192/15 и 37/16). 

4. Активности за рана детекција на заболувања кај новороденчињата, доенчињата и малите деца: 

-спроведување на тиреоиден скрининг кај сите новородени деца во Република Северна Македонија за 
22.000 новородени. 

-спроведен е неонатален метаболен скрининг за целна популација за новородени сомнителни за 
метаболни заболувања за 4000 новороденчиња,  

-национален скрининг за цистична фиброза за 22.000 новородени; 

- спроведен е пилот скриниг за неонатален слух кај новороденчиња.  

5. Јакнење на  интерсекторска соработка и соработка со локалната заедница 

- одржување на работилница за креирање на  активностите на Програмата со сите чинители и  
потенцијални партнери.   

 

1. Преглед на исплатени средства по извршители на програмата 

Извршител Износ на исплатени средства 

Завод за здравствена заштита на мајки и 
деца/Здравствен дом Скопје 

25.000,00  

ЈЗУ Универзитетска клиника за Гинекологија и 
акушерство Скопје  

1.651.864,00  

КБ Тетово  58.999,00  

ОБ Куманово  64.922,00 

ОБ Гевгелија  36.019,00 

Медицински факултет Скопје-Центар за семејна 
медицина, 

300.000,00 

Универзитетска клиника за детски болести 11.986,000,00 

Универзитетска клиника за уво нос и грло 
Скопје  

500.000,00  

ЦЈЗ Кочани  26.500,00 



ЦЈЗ Штип  127.300,00 

ЦЈЗ Тетово  207.350,00 

ЗД Штип  10.000,00  

ЗД Крива Паланка  110.565,00 

БПО  180.000,00 

ВКУПНО: 15.104.519,00 

 

 

Подготвиле:  Нермина Факовиќ/Џемиле Аљиљи 

Одобрил: Прим д-р Зоран Стојановски 

 

 


