
 

 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОГРАМСКА И БУЏЕТСКА РЕАЛИЗАЦИЈА  

На  Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата 2019 

 

1. Опис на постигнувања 

Активностите предвидени со Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата за 

2018 годинасе воглавно групирани во 5 категории: 

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 и Ромските здравствени медијатори; 

- функционирање на Центар за упатување на клинички третман на жртви од сексуална 

злоупотреба во трите града каде центрите се воспоставени и тоа во Скопје, Куманово и Тетово 

- бесплатни прегледи и лабораториски прегледи во тек на бременост, поврзани со бременост, 

бесплатно породување за бремени неосигурани жени, и лица без идентификација кои се 

надвор од систем на здр.осигурување,  

 

2. Активности за здравствена промоција и унапредување на здравственото однесување: 

Едукација на населението и промотивни кампањи 

-промоција на Европската недела на имунизација, вклучително локални активности 

фокусирани на ромските заедници и руралните средини, 

- 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 со планиран опфат на околу 2.4000 лица и  

-промоција на Светската Недела на доење. 

 

3. Јакнење на капацитетите на здравствени работници кои обезбедуваат здравствена 

заштита на деца и жени во репродуктивен период: 

- обука на здравствени работници (матични лекари, медицински сестри, патронажа, матични 

гинеколози) за семејно планирање согласно подготвената тренинг програма,  

- изготвување на Информација за здравствената состојба на мајките и децата за 2018 година, 

- обуки на здравствени работници од примарна здравствена заштита за превенција и 

менаџмент на родово базирано насилство, 

 

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

деца: 

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

-неонатален метаболен скрининг за целна популација за новородени сомнителни за 

метаболни заболувања, 

-скрининг за цистична фиброза,  

 

5. Јакнење на  интерсекторска соработка и соработка со локалната заедница 



- одржување на работилница за претставување на активностите на оваа програма, за мајки и 

деца на потенцијалните партнери во реализација на оваа програмата особено во работата со 

ранливите групи до кои е потешко да се пристапи,   

- одржување на координативни состаноци со претставници од единиците на локалната 

самоуправа, граѓански здруженија, претставници на ромски заедници, ромски невладини 

организации, женски организации, ОН организации, Светската здравствена организација и 

УНИЦЕФ. 

Наративен извештај : 

Во тек на 2019 година се реализирани следниве активности од предвидените во Програмата : 

Активности за мониторирање на здравствениот статус на мајките и децата и проценка на 

ефикасноста и достапноста на здравствените сервиси: 

- спроведени се 3 Стручно-методолошки надзор-теренски посети за мониторинг на работата на 

превентивните тимови, поливалентната патронажна служба и Ромските здравствени медијатори; 

-продолжуваат да  е функционираат Центрите за упатување на клинички третман на жртви од 

сексуална злоупотреба во трите града во Скопје, Куманово и Тетово преку 3 координаторки кои се 

номинирани од страна на јавните здравствени установи . 

- повторно се обезбедени бесплатни прегледи и лабораториски прегледи во тек на бременост, 

поврзани со бременост, бесплатно породување за бремени жени, и лица без идентификација надвор 

од систем на здравствено осигурување. 

Активности за здравствена промоција и унапредување на здравственото однесување: 

Едукација на населението и промотивни кампањи 

Се спроведе Кампања за Европската недела на имунизација, каде неа вклучени локални активности 

фокусирани на ромските заедници и руралните средини, со цел зголемување на опфатот на 

имунизацијата 

-Се одбележа Светската Недела на доење 

Јакнење на капацитетите на здравствени работници кои обезбедуваат здравствена заштита на деца 

и жени во репродуктивен период  

- се реализираа  обуки на здравствени работници (матични лекари, медицински сестри, патронажа, 

матични гинеколози) за семејно планирање согласно подготвената тренинг програма,  

- одржани се  обуки за здр.работници за значење на имунизација и безбедност на вакцините, 

- изработка на брошура за бесплатна антенетална заштита вклучително жените со попреченост за 2019 

година, медицински факултет - центар за семејна медицина  

- изготвена е  Информација за здравствената состојба на мајките и децата за 2018 година, 

-подготвен е Извештај за извршена анализа за период 2008-2017  

- спроведени се обуки на здравствени работници од примарна здравствена заштита за превенција и 

менаџмент на родово базирано насилство, 

- одржување на јавни дебати за здравствен промоција на принцип на еднакви можности за 2019 

година,  медицински факултет - центар за семејна медицина  



- трибини за планирање на семејства во региони каде живеат ранливи групи, медицински факултет - 

центар за семејна медицина  

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

Се спроведе тиреоиден скрининг кај сите новородени деца во Република Македонија, 

-се спроведе неонатален метаболен скрининг за целна популација за новородени сомнителни за 

метаболни заболувања,  

-се одпочна со скрининг за цистична фиброза,  

Јакнење на  интерсекторска соработка и соработка со локалната заедница 

- одржани е 1  координативни состанок со претставници од јавните здравтсвени установи, граѓански 

здруженија, претставници на ромски заедници, ромски невладини организации, женски организации, 

ОН организации, УНФПА, Светската здравствена организација и УНИЦЕФ во насока на планирање на 

идни активости.  

2. Преглед на исплатени средства по извршители на програмата 

Извршител Износ на исплатени средства 

Завод за здравствена заштита на мајки и 

деца/Здравствен дом Скопје 

499.263,00 

ЗД Штип  54.550,00 

ЈЗУ Универзитетска клиника за Гинекологија и 

акушерство Скопје- извештај за анализа 2008-

2017  

300.000,00  

ЈЗУ Универзитетска клиника за Гинекологија и 

акушерство Скопје за центар за сексуално 

насилство 

100.000,00 

КБ Тетово за сексуално насилство  150.000,00  

ОБ Куманово   

Медицински факултет Скопје-Центар за семејна 

медицина, 

790.000,00 

Универзитетска клиника за детски болести 10.059.680,00  

16 Општи болници Клинички болници и 

Универзитетска клиника за гинекологија и 

акушерство Скопје за бесплатни прегледи во тек 

на бременост , специјална болнуица Чаир  

1.818.443,00 

ВКУПНО: 14.534.049,00  

 

Подготвиле:  Нермина Факовиќ/Џемиле Аљиљи 

Одобрил: Прим д-р Зоран Стојановски 



 


