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Жените Ромки во Република Македонија не 
уживаат еднаков пристап до антенатална 
здравствена грижа. Во текот на 2011 год, НРЦ 
спроведе темелно теренско истражување и 
интервјуа со Ромските жени од фокус групите и 
со претставници од здравствените институции и 
документираше повеќе бариери. 
Иако Законот за здравствена заштита на 
Р.Македонија предвидува преднатални 
и постнатални услуги за сите жени, во 
пракса дури и минималните суми кои 
бремените жени треба да ги платат според 
регулативите на Фондот за здравствено 
осигурување Македонија, се многу високи 
за сите жени во репродуктивен период, 
примателки на социјална помош. 
Жените партиципираат кон плаќањето 
на сите медицински тестови и 
прегледи кои се потребни за време 
на бременоста, исто како да е во 
прашање болест. Породувањето во 
државните болници е бесплатно, но 
во случај на компликации после 
породување, жените кои остануваат 
во болница повеќе од 24 часа треба 
да платат како за редовен престој во болница. 
Понатаму, истражувањето на НРЦ покажува дека 
во пракса различни здравствени установи имаат 
различна висина на надоместок за исти услуги, 
и со тоа се прави додатен економски товар врз 
семејствата.
Ова се неколку примери на трошоци кои се 
очекува да бидат платени од бремени жени 
(овие трошоци се пропишани со регулативите на 
Фондот за здравствено осигурување). Секој ултра 
звук чини помеѓу 300 и 600 денари (EUR 5-12); 
секој тест на крв и урина чини помеѓу 180 и 300 
денари (EUR 3-5); за време на бременост треба 
да се извршат неколку тестови и ултразвуци. Во 
целост, лабораториските тестови чинат од 2440 до 
4880 денари (EUR 40-80), дури и со сини картони. 
Во случај на компликации при породување, на 
пример, царски рез, жените мора да останат во 
болница до 4 дена поради медицински прегледи 
и за тоа се наплаќа за секој ден после првите 24 
часа и тоа чини по 1200 денари (EUR 20) од ден. 

Ова е едноставно над плаќачкиот капацитет на 
многу примателки на социјална помош. Приходот 
на едно четворочлено семејство кое е примател 
на социјална помош е едвај 2400 МКД (40 евра) 
месечно. 
Истражувањето на НРЦ покажа дека 10% од 102 

жени испитанички се породиле без 
претходно да одат на лекарски 

прегледи или да направат некој 
тест. Повеќе од 80 испитанички 
од фокус групите (80%) изјавиле 

дека прегледите се скапи, но 
тие сепак оделе на регуларни 
прегледи кај гинеколог. 
Сегашната состојба на 

жените Ромки и нивото 
на достапност на услуги во 

репродуктивен период, јасно го 
сигнализира недостигот на соодветна 

имплементација на Законот за здравствена 
заштита, или дури адекватно информирање 
за содржината на законот. Исто така, 
слабостите на легислативата можат да 

бидат видени во недостатокот на индикатори 
и механизми за мониторинг за имплементација 
или ефективност на законот, како и за 
имплементацијата или ефективноста на други 
превентивни програми и политики за здравство.
За таа цел НРЦ подготви студија врз чија основа ќе 
подготвиме препораки до Фондот за здравствено 
осигурување и до Министерството за здравство 
барајќи промени, за да се донесат протоколот 
и преднаталните испитувања поблиску до 
вистинските потреби на жените во неповолна 
социјално-економска ситуација. 
Вториот дел на студијата ги содржи финансиските 
ресурси и импликации со овозможување на пакет 
за преднатални услуги, кои ќе бидат бесплатни за 
економски обесправени жени.

Во продолжение ви ги презентираме Анализата 
на дел од македонското законодавство 
кое се однесува на антенаталната заштита 
и Финансиската проценка на трошокот за 
партиципација за пакет антенатални прегледи кај 
жените со регулирано здравствено осигурување.

Еднаков пристап 
до антенатална 
здравствена заштита
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Оваа правна анализа се изработува како дел од активностите во 
рамки на проектот „Преку засилен глас до подобри здравствени услуги“ кој го 
реализра Национален Ромски Центар, a e финансиски подржан од Фондација 
Отворено Општество Македонија. Овој проект се надоврзува на претходни 
истражувања и застапување на НРЦ во временски период од 20071 до 20112 
година. Основни цели на овој проект се застапување за бесплатен основен 
пакет на антенатални услуги за време на бременост и промовирање на еднаков 
пристап до здравствена заштита на жените во репродуктивен период.

Од посебен интерес во кампањата за застапување на НРЦ се сите 
жени кои примаат социјална помош, а кои се во репродуктивен период или на 
возраст од 15- 49 години. 

Пред да започнеме со анализа на дел од македонското законодавство 
кое се однесува на антенаталната заштита кај бремените жени, важно е 
најпрво да дефинираме што претставува таа. Антенаталната заштита е збир 
на мерки кои се спроведуваат за заштита на здравјето на бремената жена и 
правилен развој на плодот. Под збир на мерки овде се подразбира определен 
сет од интервенции што ги дава организирана здравствена служба. Целта е 
бремената жена да се стекне со информации и совети во врска со бременоста, 
породувањето и негата на новороденото дете, идентификување на ризиците по 
здравјето на истите и навремено превземање мерки и интервенции кога е тоа 
потребно, обезбедување на грижа за различни болести и тегоби и соодветна 
едукација на бремената жена, семејството и заедницата3.

Анализата ја започнуваме тргнувајки од највисокиот правен акт, 
Уставот на Република Македонија кој го гарантира правото на здравствена 
заштита на сите граѓани,  во член 39. Правната материја за истото подетално е 
уредена во законот за здравствена заштита4. Секој има право на здравствена 
заштита, но и обврска да го чува и унапредува сопственото здравје. Во 
остварувањето на правото на здравствена заштита треба да се почитуваат  

1     Просперите и здравје на жената Ромка пат кон предизвици http://www.national-
romacentrum.org/mk/publikacii/istrazuvanja/publication/
2     Извештај од фокус групи и интервјуа за услуги од репродуктивен период 
3     Стручно списание за јавно здравје Социјална медицина бр.8
4     Закон за здравствена заштита (службен весник број 43/12 од 29.3.2012 година)

ПРАВНА АНАЛИЗА 
НА ЗАКОНОДАВСТВОТО 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ОД ОБЛАСТА НА АНТЕНАТАЛНА 
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човековите права, физичкиот интегритет, безбедноста на луѓето и на нивните 
културни филозофски и морални убедувања. На иста линија е и правото да се 
биде информиран со податоци  за зачувување на здравјето и здрави животни 
навики.

Начелата на здравствената заштита освен што се потпираат на 
превентивни дијагностичко-терапевтски и рехабилитациони мерки, почиваат 
и на начелото на достапност. Тоа се остварува со обезбедување на соодветна 
здравствена заштита на населението која е географски економски и физички 
достапна, особено здравствена заштита на примарно ниво. Значајно за нас е 
начело на правичност кое се однесува на забраната на дискриминација при 
укажување на здравствена заштита во однос на раса, пол, старост, национална 
припадност, социјално потекло, вероисповест, политичко или друго убедување, 
имотна состојба, култура, јазик вид на болест и инвалидитет. Но значајни се и 
другите начела како ефикасност, континуираност, сеопфатност и квалитетен и 
сигурен здравствен третман.

Здравствена	заштита

Во остварување на загарантираните права, утврдените потреби и 
интереси на граѓаните според овој закон, меѓу другите, се предвидуваат мерки 
и активности за заштита на жените за време на бременоста, породувањето 
и леунството и заштита на доенчњата. Во таа смисла Владата на Република 
Македонија на предлог на Министерството за здравство донесува програми за 
мерки и реализација на активности на годишно ниво. 

И пред донесувањето на новиот закон за здравствена заштита 
во 2012 година се донесени три програми5 именувани како, Програма за 
активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Македонија, 
во чии рамки се опфатени и конкрети активности од областа на антенаталната 
заштита. На донесувањето на овие програми влијаеа, Националната стратегија 
за сексуално и репродуктивно здравје во Република Македонија6 за 2010-2020 
година и Нацрт-стратегијата за безбедно мајчинство на Република Македонија7 
за периодот 2010-2015 година, донесени од Минстерството за здравство. За 

5     Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата од 2010 
година(службен весник број 20/10 од 11.2.2010 година)

  Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата од 2011 година 
(службен весник број 7/11 од 20.1.2011 година ) 

  Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата од 2012 година 
(службен весник број 8/12 од 18.1.2012 година )

  Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата од 2013 
година(службен весник број 4/13 од 9.1.2013 година )
6     http://www.sobranie.mk/WBStorage/Files/Nacionalna%20strategija.pdf
7     http://www.unicef.org/tfyrmacedonia/macedonian/SafeMotherhood_MKD.pdf
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антенаталната заштита во Македонија, во овие стратегии се констатирани 
низа слабости. Забележана е драстична разлика во пристапот до услугите 
од антенаталната заштита, особено низок за бремените жени од руралните 
подрачја и социјално ранливите групи (главно кај ромското население и 
жените со низок степен на обрзование). 

Бројот на 2,8 посети во текот на бременоста е под национално 
утврдениот стандард од четири. Ниското ниво на знаење на жените за 
здравите начини на однесување во текот на нивната бременост и малиот број 
на консултации во раната бременост само ја потврдуваат таа констатација. 
На институционално ниво постои несоодветна распределеност на стручниот 
кадар (пример во општините каде доминира ромското население); 
недоволно развиен систем на евиденција, следење и обработка на податоци 
и застарени национални клинички упатства и протоколи. Слична е состојбата 
и со физичката инфраструктура и со медицинската опрема. Врз основа на 
претходно наведените податоци,  овие стратегии во своите цели и активности 
промовираат мултидисциплинарен и интегриран пристап за антенаталната 
грижа со активно учество на патронажна служба, избрани лекари и гинеколози 
од  примарната здравствена заштита. Се нагласува потребата социјалниот пакет 
за бремените жени да биде надграден, а комуникацијата помеѓу различни 
нивоа од здравствениот систем да биде значително подобрена. Да биде 
подигнат квалитетот на превентивните активности за време на антенаталниот 
период и да се поттикнат жените и нивните семејства да земат поактивна улога 
во промоција и заштита на сопственото здравје (особено кај социјално  ранливи 
групи). Улогата на локалните власти, граѓанските здруженија и водачите на 
локалните заедници е значително нагласена за остварувањето на овие цели. 
Во Нацрт-стратегијата за безбедно мајчинство, горенаведените активности се 
подетално уредени во нејзиниот акциски план. Целите и активностите кои се 
предложени во овие стратегии конкретно се уредени во Програмите за активна 
здравствена заштита на мајките и децата донесени од Владата на Република 
Македонија. 

Oсновните цели, во Програмата за активна здравствена заштита на мајки и 
деца од 2010 година се: 

- континуирано обезбедување на ефективни и ефикасни превентивни 
здравствени услуги кај децата и жените во репродуктивниот период,

- зголемување на достапноста и унапредување на квалитетот на превентивни 
здравствени услуги,

 - зајакнување на капацитетите на семејствата и подршка на родителите во 
унапредување на растот и развојот на малите деца,

- зајакнување на капацитетите на локалните заедници во обезбедување на 
севкупните напори за унапредување на состојбата на мајките и децата.

Посакуваните резултати од програмата се намалување на стапките на 
перинатална смртност, доенчиња и мали деца; целосен опфат на бремените 
жени со квалитетна антенатална заштита и породување со стручна помош и 
перинатална заштита на родилки и се разбира подигнување на квалитетот на 
превентивната здравствена заштита на повисоко ниво. Тие се остваруваат со 
следниот пакет на предложени мерки: 
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- Подигање на степен на информираност за унапредување на 
сексуално и репродуктивно здравје; 

- Патронажни посети кај семејства со членови адолесценти за 
советување за заштита од ризично сексуално однесување и кај жени во 
репродуктивен период (15 - 49) години, со посебен акцент на жените во 
руралните области и на социјално ранливите групи.

- На ниво на антенаталната здравствена заштита се обезбедуваат во 
просек по 2 патронажни посети на бремени. 

- Кај ризични бремености (помлади од 18 - постари од 35 години) и 
повеќе од две посети. 

-Кај бремени со неповолни социјални услови за живеење и бремени 
со пониска здравствена култура, а се спроведува и имунопрофилакса кај 
бремени Рх негативни мајки. 

- Едукацијата на бремени жени и нивните семејства за предностите 
на антенаталната заштита се со посебен акцент ставени на бремените од 
руралните подрачја каде хигиенскиот и здравствениот стандард е понизок.

Мерки	за	подобар	пристап	до	здравствени	
услуги

Во програмата од 2011 година откако се констатира дека е намален 
бројот на антенатални прегледи во преходната година. Како и дека системот за 
следење на здравствената состојба и обемот на здравствена заштита кај жените 
во репродуктивен период, доенчињата и малите деца е недоволно развиен. 
Оттаму се предлагаат мерки за зголемување на пристапот до здравствени 
услуги заради унапредување на здравјето на жените во репродуктивен период, 
особено за ранливите групи на адолесценти, Роми и социјално исклучени деца 
и тоа:

-патронажни посети и посети од Ромски Здравствени Медијатори кај социјално 
ранливи и Ромски семејства со адолесцентна популација за совет и промоција 
на безбедно сексуално советување

-патронажни посети и посети од Ромски Здравствени Медијатори кај најмалку 
10 % од жените во репродуктивниот период или околу 50.000 жени со по 2 
посети со посебен акцент на  жените во руралните области како и кај социјално 
ранливите групи и жени од Ромските заедници со  совети за планирање на 
семејството 

-Воведување на Ромски Здравствени Медијатори како нова алка во системот 
која ќе овозможи подобрување на комуникацијата помеѓу ромската заедница 
и здравствениот систем  и олеснување на пристапот до здравствените услуги
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-Организирање на работилници за бремени жени во рурални подрачја и во 
Ромски заедници.

Во понатамошниот дел предвидените мерки се повторуваат со 
оние од програмата во 2010 година. За отстранување на слабостите воочени 
од претходната програма се предлага примената на картон за бремена 
според протокол за антенатална заштита  во примарна здравствена заштита. 
Се предвидува и повторно воспоставување на мајчина книшка за подобар 
мониторинг и анализа на состојбите и податоците за време на бременоста. 
Потребно е да се спомене и формирањето на државниот центар за хумана 
репродукција при гинеколошко акушерската клиника во Скопје, поради 
потребата за следење на перинаталната статистика во породилиштата, 
како мерка која посредно ќе влијае и врз подигнување на квалитетот на 
антенаталната заштита.

Во Програмата за 2012 година, освен мерките изготвување и 
дистрибуција на мајчина книшка и изработка на брошура за родители за 
правилно родителство и стимулирање на раниот детски развој ништо ново и 
позначајно не е предвидено во областа на антенаталната заштита на бремените 
жени. Слична е состојбата и со Програмата за 2013 година во рамките на 
која од актвивностите за унапредување на системот на раководењето со 
податоци за здравствена заштита и состојбата на мајките и децата, најважната 
е воспоставувањето на Државен центар за репродуктивно здравје. Потребни 
средства за реализација на програмата за оваа година изнесуваат 10.000.000 
денари, од кои околу 1.000.000 денари се однесуваат на активности поврзани 
со подигнување на квалитетот на антенаталната заштита.

Следењето на реализацијата на наведените програми ( како и сите 
останати програми донесени од Владата споменати во оваа анализа) ја врши 
Министерството за здравство, кое по потреба поднесува извештај до Владата. 
Прашање е колку ваквиот механизам на мониторирање е доволен за успешно 
имплементирање на креираните политики, вметнати во програмите. 

Слаба	контрола

Анализите на невладиниот сектор, откриваат значителни слабности 
во механизмот за контрола. Имено, резултатите� од истражувањето на 
Здружението за еманципација солидарност и еднаквост на жените на Република 
Македонија, укажува на сериозни проблеми во реализирањето и успешноста 
на Програма за активна заштита на мајки и деца;(во конкретниот случај, за 
програмата од 2011 година). Резултатите покажуваат неконзистентност помеѓу 
наративниот и финансискиот дел од програмата, (наведени активности за кои 
не е предвидена финансиска реализација и обратно). 

Се забележува целосно кратење на одредени активности 
во програмите без никаква реализација и објаснување (најпрво не се 
реализираат средствата од програмата за одредени ставки а потоа истите 
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се укинуваат преку ребалансирање на средствата т.е. со програмата за 
изменување на Програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца�). 
Чести се промените во начинот на презентирање на финансиските средства 
што го отежнува пристапот до информациите. Воспоставување пракса на 
несоодветно ребалансирање на средствата и слаб систем на евидентирање 
на реализираниот обем на активности, ги изразуваат клучните недостатоци на 
овој систем на мониторирање.

Најсериозен проблем за самите Програми за активна заштита 
на мајки и деца, претставува нецелосното реализирање на предвидените 
годишни буџети. Тоа значи дека дел од активностите наведени во програмите 
се спроведуваат само делумно или воопшто не се спроведуваат. Високиот 
процент (околу 37% за 2011 година) на нереализирани средства и по 
ребалансот на буџетот (кратење на средствата во конкретниот случај) ја 
доведува во прашање и успешноста на самата програма. Еклатантен пример за 
овие наоди е делот во програмата предвиден за патронажни посети (значаен и 
за антенаталната заштита). Имено, од предвидените 5217 патронажни посети 
кај семејства со социјални и здравствени ризици и 2476 посети на ромски 
здравствени медијатори кај ромските семејства (со ребалансот на програмата 
предвидени се вкупно 5000 посети за двете категории)- остварени се вкупно 
1952 посети (само во Скопје) оставајки нереализирани 61%  од средствата 
непотрошени за таа намена. Ова укажува на потребата за сериозна промена 
во начинот на планирање, спроведување и мониторирање на овие програми,  
со цел истите квалитативно да бидат подобрени и да одговорат на целите 
зацртани во националните стратегии.

  Еден од  најважните документи од областа на антенатална грижа 
претставува упатството за начинот на вршење на здравствената дејност кој се 
однесува на антенаталните контроли во текот на бременоста. Ова упатство е 
донесено од министерот за здравство врз основа на чл.114 од стариот закон 
за здравствена заштита�. Станува збор за пакет од клинички упатства кои 
содржат информации за најдобрата практика во обезбедување на основна 
клиничка грижа за време на бременост и препораки за антенаталната грижа 
за бремените жени со единечна некомплицирана бременост. Упатството 
најпрво се задржува на начинот на информирање на бремените жени, на 
оние со дополниотелни потреби, како физичка, интелекуална или сензорска 
спреченост, така и за оние кои припаѓаат на другите етнички групи и говорат 
јазик различен од македонскиот. 

На бремените жени лекарите треба да им понудат информации и 
податоци базирани на медицински докази со што ќе им се даде можност на 
истите да донесат правилна одлука во однос на третманите на кои ќе бидат 
изложени. Евидентна е потребата на разбирлив начин и во соодветна околина 
да им се овозможи соодветна дискусија и презентирање на информации со 
кои ќе им се објаснат целите на здрвствените прегледи. Разговорите мора да 
се водат со лица, избрани лекари и акушери, со кои бремената се чувствува 
слободно и удобно и со кои ќе има развиено извесен степен на доверба за 
дискутирање за одредени чувствителни теми. Антенаталната грижа треба 
да биде лесно достапна на сите бремени жени и да биде креирана според 
потребите на бремената и на локалната заедница. 
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За подобро организиран систем потребно е евидентирање во бази 
на податоци и на национално ниво, мајчина книшка и систем во кој бремените 
жени ќе можат да водат забелешки. Распоредот на прегледи треба да има 
одредена цел и програма т.е секој преглед треба да се однесува на одредена 
тема каде низ соодветни дискусии и спроведени прегледи бремената ќе се 
стекне веднаш со информации за својата здравствена состојба. Распоред од 
десет прегледи е препорачан како најсоодветен за оние жени кои за првпат 
раѓаат, а седум прегледи за оние кои претходно веќе родиле. 

На почеток е исклучително важно на бремената жена да и се понуди 
ран ултразвичен преглед за одредување на гестациската старост, кој е клучен за 
понатамошниот здравствен третман. Упатството подоцна го опфаќа хигиенско-
диететскиот режим кој содржи податоци и препораки во врска со исхраната 
и активностите за време на бременоста.( евентуални додатоци во исхраната, 
постапки при одредени труења од храна, користење на препишаните лекови, 
физичката  и половата активност за време на бременоста, справување со 
штетни навики, ризици при патување во странство итн). 

Во понатамошниот текст на упатството остануваат позначајни 
објаснувањата за симптомите за време на бременоста и  справувањето 
со истите, додека во  медицинскиот дел кој се однесува на здравствените 
работници од оваа област на медицината, се содржани посебни препораки. Тие 
препораки се однесуваат на детални информации за клиниките испитувања на 
бремената жена, скрининзи за хематолошките состојби, феталните аномалии, 
инфекции и клинички состојби и проблеми, упатства за раст на плодот и 
менаџирање на специфични клинички состојби. Ова упатство е донесено на 
25.12.2010 година со важење од две години. 

Упатството е дополнето со четири анекси. Тие најдетално ги уредуваат 
активностите на бремените жени за време на утврдените посети кај матичниот 
гинеколог и соодветните медицински прегледи во издвоени гестациски 
седмици. Детално уреден е ултразвичниот преглед а внесена е и табелата за 
вакцинација на бремените жени. За секој поединечен случај, по сопствена 
оценка, докторот може да отстапи од одредбите на ова упаство во секоја фаза 
од третманот, со соодветно образложение за потребата од отстапувањето и 
со проценка за натамошен тек на третманот. Овие упатства, за жал, содржат 
само препораки за основната клиничка грижа. За доплолнителна грижа која 
би им била потребна на некои од бремените жени не се содржани никакви 
информации. Како бремени жени кои би барале дополнителна грижа од онаа 
утврдена во упатствата се сметаат и жените кои се особено ранливи (оние под 
19 годишна возраст) и социјално загрозените жени.

Во понатамошниот дел законот за здравствена заштита, ја дефинира 
здравствената дејност која се врши на примарно, секундарно и терцијарното 
ниво на здравствена заштита. Таа претставува дејност од јавен интерес, во 
мрежа на здравствени установи во рамките на која, дејност вршат јавни и 
приватни установи врз основа на лиценца,  под  услови утврдени со овој закон. 
За обезбедување на здравствена заштита под  тие услови е надлежна Република 
Македонија. (во таа смисла тие како непрофитни се финансираат од буџетот 
на државата, со средствата од фондот за здравствено осигурување, лична 
партиципација и приватни услуги). Финансирањето кај здравствените установи 
надвор од мрежата е од личните средства на пациентите. Во содржината 
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на јавната дејност влегуваат и програмите за заштита на сексуалното и 
репродуктивното здравје, здравствената и акушерската нега, постапките 
на  земање и чување на полови клетки  и постапките на оплодување со 
биомедицинска помош. Здравствената дејност во здравствените установи се 
спроведува согласно стручните упатства за медицина заснована на докази кои 
се пропишани од министерот за здравство. За нивното донесување е неопходно 
претходно прибавено мислење од фондот за здравствено осигурување. 

Структура	на	здравствените	услуги	во	
антенаталниот	период

 Од здравствената дејност на примарно ниво, покрај другите опфатени 
се здравствената дејност од областа на сексуалното и репродуктивното здравје, 
патронажната дејност и здравствена и акушерска нега. Тие се спроведуваат 
како во ординации и поликлиники така и во здравствени домови. Централна 
улога во примарната здравствена заштита има избраниот лекар-специјалист 
по гинекологија и акушерство. Измените кои го донесе ФЗО од 2011 година, во 
склучување на договорите на фондот со здравствените установи, во областа 
на гинекологија, овозможија жените да можат да изберат лекар-специјалист 
по гинекологија (матичен гинеколог), уште на 12 годишна возраст. Матичниот 
гинеколог ја следи бременоста (спроведува прегледи за колпоскоп, ЕХО и др). 
За посериозни интервенции матичниот гинеколог дава упат во здравствени 
установи од секундарно и терцијално ниво, а може да извршува и  породување 
во здравствен дом со породилиште (ако нема болница со акушерски оддел). 
За бремените жени во работен однос, ја утврдува оправданоста за отсуство од 
работа заради бременост, раѓање и мајчинство (родителство) итн.

Секундарното ниво на здравствена дејност опфаќа специјалистичко 
консултативна здравствена дејност (амбулантски прегледи на секундарно 
ниво и дневна болница) и болничка дејност (здравствена и акушерска нега) 
која се одвива во ординации и поликлиники од специјалистичко консултативна 
дејност, дневна болница, општа болница и здравствен дом - по исклучок.

Здравствената дејност на терцијалното ниво ја вршат: универзитетски 
институт, универзитетска клиника и универзитетски клинички центар. Таа се 
однесува пред се, на истражувања, откривање на нови местоди на лекување, 
здравствена и акушерска нега и водење на најсложени видови на медицински 
третмани и хирушки зафати врз пациентите,  истовремено имајки ја во предвид 
нивната сложена здравствена состојба.

Во однос на цените во здравствените установи важно е да се напомене 
дека пациентите кои ги плаќаат здравствените услуги со лични средства, ги 
плаќаат во износ кој министерот за здравство го утврдува на барање на таквите 
здравствени установи. Пред да ги утврди цените во посебен акт, задолжително 
мислење дава фондот за здравствено осигурување а министерот може да 
побара прибавено мислење и од надлежната  комора. 
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Здравствено	осигурување	

Со Законот за здравствено осигурување8 се уредува здравственото 
осигурување на граѓаните и начинот на неговото спроведување. Во чл. 2 од 
законот, здравственото осигурување се дели на задолжително и доброволно. 
Доброволното здравствено осигурување се воведува за здравствени услуги 
кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување и истото 
можат да го организираат Друштвата за осигурување а согласно прописите за 
осигурување. Задолжително осигурување од друга страна се однесува на сите 
граѓани во Македонија. За обезбедување на здравствени услуги и парични 
надоместоци тоа е организирано врз начелата на еднаквост, ефективно 
користење на средства, солидарност и сеопфатност. 

Задолжителното здравствено осигурување го организира и 
спроведува фондот за здравствено осигурување на Македонија. Услугите 
на фондот освен осигурениците имаат право да ги користат и членовите на 
нивното семејство, освен ако не се осигурани по некоја друга основа; - децата 
на осигуреникот се осигурани до навршување на 18 години т.е. до 26 годишна 
возраст ако се на редовно школување. Нема временско ограничување ако 
децата вонредно се школуваат а паради природата на болеста  не можат да 
посетуваат редовна настава или се неспособни за самостоен живот. 

Закон	за	придонеси	од	задолжително	социјално	
осигурување	

Понатаму, Законот за здравствено осигурување предвидува кој се 
може да биде осигуреник наведувајки 14 основи по кои може осигурениците да 
се осигураат во ФЗО. Во истиот член во точка 15 од став законот  ја предвидува 
можноста и за задолжително осигурување на  државјаните на Македонија кои 
не можат да бидат осигурани по претходно наведените четиринаесет основи. 
За ова категорија на граѓани важат одредбите од  Законот за придонеси од 
задолжително социјално осигурување9. Членот 10-а , од овој закон, дозволува 
да се користат правата од задолжителното здравствено осигурување, доколку 
граѓанинот во претходната календарска година не остварил приход кој е 
поголем од годишниот нето износ за минимална плата, за претходната година, 
утврдена согласно закон. 

8     Резултати од спроведен мониторинг на имплементација и буџет на Програмата за 
активна здравствена заштита на мајки и деца на национално ниво за 2011 изработен 
од ЕСЕ (01.01.2011- 31.12.20011 година)
9     Програмата за изменување на програмата за активна здравствена заштитана 
мајките и децата во РМ за 2011 година(службен весник  број 149 /11  од 25 октомври 
2011 година)
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Вториот начин (предвиден во истиот член) е можноста за користење 
на тие права дури и ако граѓанинот остварил приход поголем од годишниот 
нето износ за минимална плата но не и поголем од годишниот износ на 
минимална основица за пресметка и плаќање на придонесите (во согласност 
со начинот на пресметка утврден во тој закон). Тоа е можно единствено ако во 
претходните два месеца остварил приход помал од износот на минималната 
плата за претходната година, согласно со законот на месечно ниво. Овие 
пресметани износи фондот за здравствено осигурување е должен да ги 
објавува, секоја година во месец јануари. Паричните средства за граѓаните кои 
ќе бидат здравствено осигурани на овој начин ќе бидат пресметани и уплатени 
од страна на Министерството за здравство кое се јавува како обврзник. Ваквиот 
начин на осигурување е  во согласност со претходно донесените програми 
за задолжително здравствено осигурување на државјаните на РМ кои не се 
задолжително здравствено осигурани10 од страна на Владата на Република 
Македонија. 

Целите на програмите се овозможување на непреченото користење 
на здравствените услуги т.е здравствена заштита. Според податоците кои 
се добиени од фондот за здравствено осигурување во Програмата за 2012 
година, во Македонија имало 250.000 граѓани кои немаат ниту еден основ за 
осигурување, од 14-те наведени во чл. 5 од законот за здравствено осигурување. 
Овие граѓани можат на овој начин да бидат осигурани со придонесот за 
здравствено осигурување кој по таа основа бил исплаќан на месечно ниво 
по осигуреник,  во висина од 820 денари, издвоени од буџетот на државата.  
Програмата за задолжително здравствено осигурување за 2013 година, 
предвидува зголемуваање на средствата за месечна исплата по осигуреник за 
износ од 10 денари а бројот на граѓаните осигурани по оваа основа е намален 
на 213.500.

Друга програма важна за ова анализа е секако Програмата� за 
партиципација при користење на здравствена заштита на родилките и 
доенчињата во Република Македонија. Во рамките на ова програма за 
2012 година се обезбедени средства за партиципација при користење на 
здравствена заштита на родилки и доенчиња до една година за интерпартална 
заштита на родилки (за неоперативно породување - 1250 денари по лице и 
оперативно породување - 4.200 денари по лице), специјалистички прегледи на 
доенчиња (40 денари по лице), ортопетски лекарски преглед со ЕХО (40 денари 
по лице) и лекување на доенчиња до една година во болнички услови . 

Средствата предвидени за партиципација по оваа програма, 
Министерството за здравство ги доставува до јавните установи согласно 
утврдените планирани средства, наведени во програмата. Во програмата за 2013 
година се предвидени идентични износи за покривање на партиципацијата на 
споменатите прегледи, но во делот на планираните средства за реализирање 
на програмата, висината на средствата е значително намалена. 

10     Упатство за начинот на вршење на здравствената дејност која се однесува на 
антенаталните контроли вобременоста( службен весник број 168/10 од 24.12.2010 
година)
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Основните здравствени услуги кои се покриени со задолжителното 
здравствено осигурување се однесуваат на болести и повреди надвор од 
работа и на повреди од работа и професионални заболувања. Во листата на 
основни здравствени услуги во примарна здравствена заштита за ова анализа 
се најважни здравствената заштита во врска со бременост и породување 
и патронажна посета на бремени жени и леунки. Здравствени услуги за 
утврдување, проверување и следење на здравствената состојба и преземање 
на мерки и постапки за сузбивање и рано откривање на болести припаѓаат 
на секундарната здравствена заштита. Терцијарната здравствена заштита 
се однесува на болничката заштита, испитување и утврдување на болести, 
специјалистички и дијагностички постапки и болнички сместувања и лекување. 
Користење на повисок стандард на здравствени услуги над утврдените 
стандарди не е покриено со задолжителното здравствено осигурување.

Правото на паричен надоместок од задолжителното здравствено 
осигурување, се однесува и за надоместокот за плата за време на отсуство 
од работа заради бременост, раѓање и мајчинство на бремените жени кои 
се во работен однос (вработени).За да го оставаруваат тоа право, како услов, 
законот предвидува здравственото осигурување да трае најмалку шест 
месеци непрекинато пред да настане бременоста (чл.15 од законот). Колку 
ќе изнесува надоместокот за плата за време на привремената спреченост  
одредува работодавецот или фондот за здравствено осигурување со општ 
акт, но висината на средствата не смеат да бидат под 70% од основицата за 
надоместокот на плата. По исклучок, како во случај на бременоста, тој се 
исплаќа 100% (целосна плата) за време на породилното боледување, кое 
трае девет месеци (од првиот ден на привремената спреченост за работа). 
За привремената спреченост до 15 дена одлука носи избраниот лекар а за 
подолг период одлука ја носи првостепена комисија од фондот за здравствено 
осигурување.

Партиципација	до	20	проценти	од	трошоците	на	
здравствената	услуга

Во однос на плаќањето на одредено учество на осигурениците 
при добивањето на здравствените услуги е предвидено најмногу до 20% од 
просечниот износ на вкупните трошоци на здравствената услуга. За точниот 
процентуален износ на учеството на осигуреникот во плаќање на услугата 
одлучува фондот за здравствено осигурување, со општ акт по претходна 
согласност на министерот за здравство. Постои можност за ослободување 
од учество на осигурените лица за лекарскиот преглед кај избран лекар, 
медицинска помош на повик, за корисници на постојана парична помош 
и за други. За одредени групи на корисници на услугите е предвидено 
само одредено намалување на процентуалното учество во плаќањето на 
здравствената услуга.
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Категоријата на лица кои примаат постојана парична помош се 
уредува во Законот за социјална заштита11, каде исто така можат да се сретнат 
и други правни одредби кои на посреден начин исто така влијаат на правата 
на жените за време на бременоста. Последново добива дополнителна тежина 
ако се земе во предвид дека приближно  213.500 лица во државата, правото 
на здравствено осигурување го остваруваат согласно Законот за продонеси 
од задолжително социјално осигурување. Оттаму, станува очигледно дека 
значаен дел од овие лица (дел од нив и бремени жени) се истовремено и 
приматели на социјална помош, постојана парична помош или друг тип на 
социјални трансфери кои се дефинирани и уредени токму во Законот за 
социјална заштита.

Одредби	од	Законот	за	социјална	заштита	кои	
посредно	влијаат		на	антенатална		заштита

Законот за социјална заштита го уредува системот, организацијата, 
правата, финансирањето и  постапката на остварување на правата од 
социјалната заштита. Таа е дефинирана како систем  на мерки, активности 
и политики за спречување и надминување на основните социјални ризици 
на кои е изложен граѓанинот во текот на животот. Негова примарна цел 
е намалување на сиромаштијата, социјалната исклученост и јакнење на 
капацитет на граѓанинот за сопствена заштита. Под социјален ризик законот 
ги смета: ризиците по здравјето (болест, повреда и инвалидност): ризиците 
на старост и стареење; ризиците на едно-родителско семејство; ризиците од 
невработеност; губење на приход за издржување по основ на работа; ризици 
од сиромаштија и друг вид на социјална исклученост. 

Грижата за социјалната заштита се остварува  врз начелото на 
социјална праведност, преку услови и мерки за вршење на социјално-
заштитната дејност и развивање на форми за самопомош . Спречувањето 
и намаливањето на социјалниот ризик може да се остварува, освен преку 
одредени комунални услуги и низ постапка на  условени парични давања. 
Законот во  чл.15 како  корисници на социјална заштита ги смета само 
државјаните на Македонија кои имаат постојано живеалиште во државата и 
странци кои имаат регулиран постојан престој во неа. 

Одредбите од Законот за социјална заштита кои се однесуваат на 
конкретна заштита на жените во периодот на нивната бременост ги среќаваме 
на повеќе места. Во чл.43 од законот во рамките на институционалната заштита 
и се дава право на сместување во установа за социјална заштита на бремена 
жена на еден  месец пред породување, заради непостоење на соодветни услови 
за живеење во своето семејство или од други причини. Потоа е забрането, 
бремена жена, која е корисник на социјална помош, да биде работно 
ангажирана за извршување на јавни работи од претпријатијата и установите 

11     Закон за здравствено осигурување (пречистен текст од службен весник број 
65/2012 од 29.5.2012 година)
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од локалната самоуправа. За неспособна за работа се смета самохрана жена 
за време на бременоста на еден месец пред породување(чл.58). Самохрана 
бремена жена има право на постојана парична помош заклучно до трето 
дете по ред на раѓање (чл.66). Во делот од законот кај видовите на установи 
за институционална заштита постои можност во установа за сместување 
на доенчиња и деца без родителска грижа до тригодишна возраст, да се 
организира привремено сместување и престој на самохрана невработена 
бремена жена еден месец пред породување.

-За материјално необезбедено се сметаат лице или домаќинство кое 
остварува приходи по сите основи пониски од износот на социјалната парична 
помош, утврден со Законот за социјална заштита и кое не поседува имот и 
имотни права од кои може да се издржува.

-Право на социјална помош има лице способно за работа и 
домаќинство материјално необезбедено и кое според други прописи не може 
да обезбеди средства за егзистенција. Основицата за висината на социјалната 
помош во Македонија изнесува 2.140 денари, а за секој следен член се 
зголемува за 0.37 проценти за најмногу до 5 члена во домаќинството.

-Постојана парична помош се обезбедува за носителот на правото 
и друг член на семејството како соуживател на помошта, неспособен за 
работа. Право на постојана парична помош има лице неспособно за работа 
и материјално необезбедено, кое не може да обезбеди средства за својата 
егзистенција врз основа на други прописи. Во оваа категорија спаѓаат: лица со 
умерени, тешки и длабоки пречки во развојот; душевно болни лица со трајна 
промена во здравствена состојба; самохрана бремена жена еден месец пред 
породување и самохран родител до три години возраст на детето. Оваа мерка ја 
користат  и постари лица од 65 години и деца без родители и родителска грижа 
кое немаат имотни права - за периодот до 18 годишна возраст. За материјално 
необезбедено лице да прима парична помош, потребно е примања по сите 
основи да му бидат под 5000 денари а истовремено да не поседува имот и 
имотни права. Право на парична помош има и мајка која родила четврто 
живородено дете од 01.01.2009 година, под услов да се грижи за децата до 
18 годишна возраст, ако притоа е невработена, а не остварува пензија по 62-та 
година.

-Антенаталната грижа е посочена како услов и за добивање на 
родителскиот додаток за дете, кое го остварува мајката за своето трето 
живородено дете. Оваа мерка е слична на парична помош на мајката која 
родила четврто дете и се уредува во Законот за заштита на децата12. Правото 
го остварува мајка која е државјанин и има постојано место на живеење во 
Република Македонија. Од  другите утврдени законски услови за остварување 
на ова право се наведени и задолжителните здравствени прегледи и контроли 
кои мајката е должна да ги оствари за време на бременоста. Ако овие прегледи 
не се спроведени во предвидениот период правото на родителски додаток за 
дете не може да се оствари. Правото се однесува на трето новородено дете од 
01.01.2009 година, а се исплаќа месечно за период од десет години, во висина 
од 8048 денари.

12     Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување  (службен весник 
број 142/08 од 10.11.2008 година)
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Законот за социјална заштита забранува директна и индиректна 
дискриминација (по основа на пол, раса, боја на кожа, етничко потекло, 
политичка верска, културна, јазична, имотна и општествена припадност, 
онеспособеност и потекло)  во остварувањето на правата по овој закон од 
јавните установи кои вршат работи од областа на социјална заштита. Слична 
функција на полето на здравствената заштита на граѓаните во Македонија, 
врши Законот за заштита на правата на пациентите13. Овој закон ја уредува 
заштитата на нивните права при користењето на здравствената заштита, како 
и должностите на здравствените установи и на здравствените работници, 
општините, фондот за здравствено осигурување, постапката за заштита на 
правата на пациентите итн.

Права	на	пациентите

Заштитата на правата на пациентите се потпира врз  начелото на  
хуманоста кое опфаќа: 

*почитувањето на личноста на човекот и на неговата лична 
самоопределба; 

*психо-физичкиот интегритет на личноста; сигурноста; почитување 
на приватноста; 

*хумана здравствена заштита на терминално болни; право на 
искажување и на ослободување од непотребна болка;  

*како и на начелото на достапност содржано во пристапот до 
здравствените услуги на сите пациенти, подеднакво и без дискриминирање; 
еднаква можност за заштита на правата на сите пациенти во државата; избор 
на лекар и установа за лекување и достапноста за домашно лекување. 

Правата кои ги имаат пациентите се остваруваат не само по овој 
закон туку и врз основа ратификуваните меѓународни договори, конвенции, 
декларации и други документи од оваа област каде овие права се содржани. 
За остварувањето на овие права без дискриминирање, покрај познати 
основите утврдени во другите закони се додава и сексуалната ориентација. 
Во практикувањето на  заштитата на правата на пациентите од исклучителна 
важност е правото на пациентот на учество во одлучувањето, во кое е содржана 
можноста откако ќе биде правилно информиран да ја одбие/прифати 
медицинската интервенција. Во таа смисла,  како право на информирање треба 

13     Програма за задолжително здравствено осигурување на државјаните на РМ кои 
не се задолжително здравстено осигурани за 2012 година (службен весник број 8/12 
од 18.1.2012 година )

Програма за задолжително здравствено осигурување на државјаните на РМ кои не 
се задолжително здравстено осигурани за 2013 година (службен весник број 4/13 од 
9.1.2013 година)
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да се смета давањето на податоците и информации пред се за здравствената 
состојба на пациентот.  Како информирање се смета и презентирањето на 
предностите/ризиците од медицинските интервенции, причините за нивниот 
евентуален неуспех  и информации за правата и постапките на остварување на 
здравствена заштита и здравствено осигурување во установите каде примаат 
здравствени услуги итн. 

Во овој дел на информирањето посебно треба да се нагласи дека 
информациите мора да бидат дадени на разбирлив начин за пациентите. 
Колку што е можно треба да се намали  употребата на техничка и стручна 
терминологија која често ги доведува во забуна пациентите за нивната 
здравствена состојба или соодветен третман. За таа цел е потребна 
дополнителна едукација на здравствените работници кои ќе треба да се 
справат со здравствените проблеми на припадниците на различни култури, 
социјално исклучени граѓани, ранливи општествени групи или пак пациенти 
со пониско ниво на образование. Соодветното едуцирање во оваа област ќе 
им помогне да извршат најсоодветен здравствен третман на пациентите, без 
притоа истите да ги дискриминираат (особено важно за бремените жени од 
социјално ранливите  групи). 

 Примери за ова се посочени и во неодамнешниот извештај од 
фокус групите и интервјуата, спроведен од Националниот Ромски Центар од 
Куманово14. Во него како најчести бариери со кои се соочуваат ромските жени 
во периодот на бременоста, покрај невработеноста и социјалната исклученост 
се посочуваат неинформираноста и предрасудите кои постојат кон нив, од 
страна на мнозинското население.  Како една од најчесто споменуваните 
препреки во антенаталната заштита, од страна на учесничките во фокус групите 
е јазичната бариера. За голем број од нив термините кои ги користат лекарите 
во објаснувањето на нивната здравстена состојба  не се разбирливи поради 
јазичните пречки и стручната терминологија во објаснувањата. Овие препреки 
не мора да се поврзани секогаш со нискиот степен на обрзование или со 
недоволно познавање на македонскиот јазик од страна на пациентките, на што 
често инсистираат здравствените работници. (дури и да се земат во предвид 
таквите аргументи, тоа воопшто не ја намалува потребата здравстените 
установи да одговорат со кадри кои ќе ги отстранат тие препреки). 

Неинформираноста се рефлектира и на појавата огромен број од 
учесничките во истражувањето да не ги извршувааат контролните прегледи 
кај матичниот гинеколог после продувањето. Непознавањето на сопствените 
права како пациенти ги доведува често во инфериорна положба во однос на 
здравствените работници, чувствувајки страв да искажат незадоволство од 
нивните услугите. Од друга страна пак, предрасудите на некои здравстените 
работници кон групата најчесто се видливи во начинот на коминуцирање 

14      Програма за партиципација при користење на здравствената заштита на 
одделни заболувања на граѓаните и здравствената заштита на родилките и 
доенчињата во РМ за 2012 година (службен весник број 7/12 од 16.1.2012 година)

     Програма за партиципација при користење на здравствената заштита на одделни 
заболувања на граѓаните и здравствената заштита на родилките и доенчињата во РМ 
за 2013 година (службен весник број 4/13 од 9.1.2013 година)
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со членовите на истата (подбивање, потсмевање, стереотипизирање итн). 
Тука особено загрижува  негативната тенденција кај одредени гинеколози 
да ги избегнуваат и да не ги пријавуваат жените Ромки за свои пациенти 
сметајки дека од истите потешко ќе ја наплатат здравствената услуга (заради 
социјалниот момент).

Пристап	до	информации

Се разбира не можеме, правото на информирање да го ограничиме 
само на погоренаведените аспекти. Во него се содржани барањето на второ 
стручно мислење, податоци стручните квалификации на лекарот, пристап до 
своето медицинско досие, дури и можноста на пациентот да одбие прием 
на информација за третманот или здравствената состојба. Но значајно за 
правата на пациентите е дека правото на информирање се спроведува и 
операционализира низ здравствените установи преку определена пропишана 
постапка; -најчесто со потпишување на изјави за согласност од самите 
пациенти или од лицата кои се овластени согласно закон да ги застапуваат при 
спроведување на одредени медицински третмани, здравствени услуги итн. 

Законот за заштита на правата на пациентите со соодветни одредби 
и низ конкретни постапки ги уредува и правото на доверливост на лични 
и медицински податоци, правото на одржување на контакти, можноста 
од самоволното напуштање на здравствена установа, заштита на правото 
на приватност, истражувањата и вклученоста во медицинската настава 
на пациентите. Така уредените права се рефлектираат на начинот на кој  
здравствените работници се должни да се однесуваат во здравствените 
установи. Од друга страна тие права влијаат и на начинот на внатрешно 
организирање и уредување на здравствените установи, каде пациентите го 
остварувааат своето право на здравствена заштита. Оттаму, на здравсвените 
установи/работници покрај претходно наведените права кои се должни да ги 
почитуваат, им се забранува воведување цензура и мешање во приватниот и 
семејниот живот на пациентите. Од обврските кои се должни да ги спроведат, 
законот посебно ја нагласува заштитата на личната сигурност и физичкиот 
интегритет на пациентите, сместени во здравстените установи.

Со цел за унапредување на правата на пациентите, министерот 
за здравство формира Државна комисија за унапредување на правата на 
пациентите. Комисијата во своето делување помеѓу другите функции, има 
обврска да се грижи за следење на меѓународни документи од таа област, 
соработка со народен правобранител, давање на соодветни мислења и 
препораки итн. Постојана комисија со слични надлежности формираат 
општините и градот Скопје во согласност со прописите од локалната самоуправа. 
До сега такви комисии се формирани само во општините Охрид, Скопје и Крива 
Паланка. За полесно користење на здравстените услуги во областа на заштитата 
на правата од здравстено осигурување, фондот за здравствено осигурување 
формира Канцеларија за стручна помош на осигурените пациенти во секоја 
подрачна единица.
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Закон	за	прекинување	на	бременоста

Иако прекинот на бременоста не е дел од антенаталната заштита, за 
потребите на проектот „Преку засилен глас до подобри здравствени услуги“, 
на Националниот Ромски Центар, правните одредби од оваа област се 
дополнително  вметнати во правната анализа.

Прекинувањето на бременоста е регулирано во Законот за 
прекинување на бременоста15. Тоа е медицинска интервенција за која 
слободно одлучува бремената жена. 

Слободата во донесувањето на одлука за ваква медицинска 
интервенција е загарантирано со Уставот на Република Македонија. Во член 41, 
Уставот го гарантира правото на човекот слободно да одлучува за создавање 
на деца. Оттука ограничувањето на слободата во одлучувањето за прекинот на 
бременоста е условено само од личното здравје на бремената жена. 

Одлуката за прекин на бременоста може да се ограничи само поради 
заштита на здравјето на бремената жена. Токму од тие причини законодавецот 
предвидел, прекинувањето на бременоста да не може да се изврши по 
десетата недела од зачетокот, а доколку е загрозено здравјето на бремената 
жена и пред тоа. Периодот за извршување на медицинската интервенција за 
повторен прекин на бременоста не смее да биде помал од една година. 

Постојат четири исклучоци од одредбите за прекин на бременоста по 
десеттата недела од зачетокот. Здравствената состојбата, на бремената жена за 
која постојат медицински индикации дека бременоста е исклучително опасна 
по нејзиниот живот или тешко го влошува нејзиното здравје, налага итен прекин 
на бременоста во било која фаза. Прекинот на бременоста е дозволен и кога 
врз основа на научни сознанија ќе се утврдат тешки деформации на фетусот, 
независно од стадиумот на бременоста. Другите два исклучоци се однесуваат 
на зачнување спротивно од волјата на бремената жена и на можноста жената 
да западне во тешки материјални и социјални проблеми во бременоста или по 
породувањето.

Постапката за одобрување и извршување на прекинот на бременоста 
е итна, а податоците од спровдувањето на постапката се чуваат како службена 
тајна, имајки ги во предвид достоинството и почитта кон бремената жена. 

15     Закон за заштита на децата (службен весник број 98/00 од 23.11.2000 година)
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Постапка		за	одобрување	на		прекинување	на	
бременоста

За прекинувањето на бременост до десет недели, со потребна 
медицинска документација, добиена од матичниот гинеколог, бремената жена 
се обраќа до здравствена установа која ги исполнува условите и стандардите 
за ваква медицинска интервенција. Пред извршувањето на интервенцијата, 
овластениот лекар ќе и ги предочи штетните последици, од прекинувањето на 
бременоста, по здравјето и животот на бремената жена. Доколку за време на 
интервенцијата лекарот утврди дека се изминати повеќе од десет недели или 
дека здравствената состојба на бремената жена не ја дозволува интервенција, 
истата ќе ја упати на првостепена комисија за одобрување на медицинската 
постапката. 

Првостепените комисии се состојат од по три члена: лекар специјалист 
по интерна медицина, лекар специјалист по гинекологија и акушерство и 
социјален работник. Барањето за прекинувањето на бременоста се поднесува 
во писмена форма, а доколку бремената жена е малолетна барањето со 
согласност го предава старателот. Кон барањето се приложуваат  и сооодветни 
потврди издадени од овластен државен орган. Комисијата одлучува со 
мнозинство од гласовите во рок од три дена. По приговор против одлуката на 
првостепената комисија одлучува второстепена комисија во рок не подолг од 
седум дена (одлучуваат во ист состав како и првостепените комисии). Одлуката 
на второстепената комисја е конечна. За работата на лекарот и на комисиите се 
води записник и книга на евиденција.

Доколку барањето е прифатено и медицинската интервенција е 
извршена, бремената жена се става под медицински надзор во траење од три 
дена. Кај жените со прво прекинување на бременоста медицинскиот надзор и 
контрола се позасилени  од вообичаеното.

Жените кои го искористиле правото на прекинување на бременоста 
по слободно и сопствено убедување не смеат да бидат дискриминирани, 
осудувани или стигматизирани по било која основа и на ниту еден начин. 
За остварувањето на тоа право, бремените жени треба да бидат стручно и 
непристрасно советувани од матичните гинеколози и другите стручи лица од 
областа на гинекологијата и акушерството.
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Антенатална	здравствена	грижа	–	опфат	на	
услуги

Со Законот за здравствена заштита се дефинирани загарантирани права, меѓу 
кои се и мерките и активностите за заштита на жените за време на бременост, 
породување и леунство и заштита на доенчињата. Дејностите од областа на 
здравствена заштита за време на бременост се одвиваат на сите три нивоа на 
здравствена заштита. 

Примарната дејност, според Законот за здравствена заштита опфаќа меѓу 
другото: дејност во областа на сексуалното и репродуктивното здравје, 
здравствена заштита во врска со бременост и породување, здравствена 
нега и акушерска нега, пропишување на лекови, упатување на пациенти во 
здравствени установи на секундарно и терцијарно ниво и координирање 
на нивниот третман, поливалентна патронажа (на жени во репродуктивен 
период, бремени жени, леунки, новородени, доенчиња и предучилишни 
деца) (Собрание на РМ 2012). Стожер на примарната дејност во поглед на 
антенаталната грижа се гинеколозите од примарна пракса. За обезбедување 
на овие услуги за жени кои имаат регулирано здравствено осигурување, 
Фондот има склучено договори со околу 130 избрани лекари од областа 
гинекологија (т.н. матични односно избрани гинеколози) (ФЗОМ 2013). 
Избраниот лекар е должен на осигуреното лице да му укажува здравствени 
услуги од примарната здравствена зашита и да го следи неговото здравје. 
Избраниот лекар не може да врши и услуги од повисоко ниво на здравствена 
заштита, освен за гинекологот, кој го води породувањето во породилиште на 
здравствен дом (ако има обезбедено услови), во случај ако тоа не се врши во 
болнички услови.

Здравствената дејност на секундарно ниво опфаќа специјалистичко-консул-специјалистичко-консул-
тативна и болничка дејност, која се одвива во ординации на специјалисти, 
дневна болница, општа болница, поликлиника, дијагностичка лабораторија, 
здравствен дом. Терцијарното ниво на здравствена дејност се карактеризира 

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА НА 
ТРОШОКОТ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА 

ЗА ПАКЕТ АНТЕНАТАЛНИ 
ПРЕГЛЕДИ КАЈ ЖЕНИТЕ СО 
РЕГУЛИРАНО ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ
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со сложени здравствени третмани и научно-образовна и истражувачка деј- третмани и научно-образовна и истражувачка деј-третмани и научно-образовна и истражувачка деј-
ност, кои се одвиваат во универзитетска клиника, институт, клинички центар, 
клиничка болница (Собрание на РМ 2012). Дел од здравствените услуги оп-(Собрание на РМ 2012). Дел од здравствените услуги оп-. Дел од здравствените услуги оп-
фатени со антенаталната грижа, како за жени без, така и за жени со компли-
кации во текот на бременоста, се вршат на овие – повисоки нивоа на здравс-
твена заштита. Такви се на пример – одредување на крвна група и Rh фактор, 
испитување на еритроцитни антитела, скрининг за фетални аномалии, и 
други.

И покрај тоа што повеќето од здравствените работници самоиницијативно ја 
оптимизираат работата, сепак од страна на релевантните институции се прават 
обиди за стандардизација на здравствената грижа генерално. Тоа е случај и 
со здравствената грижа во антенаталниот период. Така, во 2006/2007 година 
Министерството за здравство подготви клинички упатства за практикување 
медицина заснована на докази, како дел од Проектот за управување со 
здравствениот сектор, поддржан со заем од Светската банка (Министерство 
за здравство 2007). Со нив беше опфатена и областа на редовната антенатална 
грижа, како и здравствената грижа при компликации во тек на бременоста. 
Упатство за антенатална грижа беше објавено и во 2009-2010 год. во форма на 
публикација од страна на Министерството за здравство, повторно во рамки 
на Проектот поддржан од Светската банка (Министерство за здравство 2009-
2010). Со објавувањето на ова упатство во Службен весник во декември 2010 
година, истото стана и правно обврзувачко, започнувајќи од декември 2012 
год. (Министер за здравство 2010, стр. 6-30). Овие упатства се изработени врз 
основа на упатствата на Националниот институт за здравје и грижа (NICE) од 
Велика Британија (NICE 2008) и е предвидено да се ажурираат на три години 
(Министерство за здравство 2009/2010, стр. 31).  

Антенатална	здравствена	грижа	–	плаќање	на	
услугите	и	учество	на	осигурените	лица

Трошоците за здравствените услуги направени од страна на лица со 
регулирано здравствено осигурување генерално ги покрива Фондот за 
здравствено осигурување, освен во случаи кога се работи за услуга која не 
е опфатена со здравственото осигурување или е со повисок стандард (на пр. 
сместување на родилката во еднокреветен апартман). 

Осигурениците партиципираат со сопствени средства во трошокот кој го 
покрива Фондот, во износ дефиниран од страна на Фондот, но најмногу 
до 20% од износот на услугата, според нејзината референтна цена, која ја 
дефинирал Фондот (Собрание на РМ 2012а, ФЗОМ 2012). Според член 34 и 
35 од Законот за здравствено осигурување одредени лица имаат право на 
ослободување од плаќање на партиципација за сите здравствени услуги, 
додека други имаат право на ослободување од плаќање партиципација само 
за одредени здравствени услуги.
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Според Законот за здравствено осигурување (Собрание на РМ 2012а), 
партиципација не се плаќа за лекарски преглед кај избраниот лекар и за 
итна медицинска помош на повик. Доколку избраниот лекар врши помошни 
дијагностички прегледи со ЕКГ, ЕХО или други апарати, односно колпоскоп за 
гинеколозите, здравствените услуги не се сметаат како посебни здравствени 
услуги, туку како здравствени услуги на избраниот лекар и истите не треба да 
се наплаќаат за осигурени лица, односно трошокот за нив е вклучен во ка-
питацијата, која ја исплаќа Фондот (ФЗОМ 2012, ФЗОМ 2012а, ФЗОМ 2012б). 

Висината на средствата, кои ги плаќаат осигурениците, е зависна од вредноста 
на здравствената услуга (одредена од страна на Фондот) и е дефинирана со 
посебна „Одлука за утврдување на висината на учеството на осигурените 
лица во вкупните трошоци и лековите“. Според оваа Одлука предвидени се 
и други основи според кои осигурениците не партиципираат во трошоците 
за здравствената услуга, односно се ослободени од обврската да плаќаат 
партиципација и за нив услугите се бесплатни (ФЗОМ 2011).

Освен со Законот за здравствено осигурување и Одлуката за партиципација, 
одредени лица имаат право на ослободување од плаќање на партиципација 
за одредени здравствени услуги и според јавно-здравствените програми на 
Владата, како и според други прописи. Така на пример, според Програмата 
за партиципација, секоја осигурена жена е ослободена од плаќање пар-
тиципација при неоперативно и оперативно породување во установа со која 
Фондот има склучено договор (Влада на РМ 2013). Исто така на пример, 
според Законот за правата на воените инвалиди, тие не учествуваат во 
трошоците при користење на здравствена заштита (Собрание на РМ 1996). 

За секое учество на граѓаните со лични средства во цената на здравствените 
услуги, било целосно или само со партиципација, здравствената установа 
мора да издаде на лицето фискална сметка.

Начинот на кој Фондот ги плаќа услугите на давателите на здравствени 
услуги е дефиниран со Правилници и се разликува во зависност од нивото 
на здравствената заштита. За здравствени услуги на примарно ниво, дадени 
од страна на избраните лекари, Фондот на давателите на услугите, со кои 
има склучено договор, им исплаќа надомест по метод на капитација (т.н. 
„главарина“) за секој прикрепен осигуреник. Услугите на секундарно и 
терцијарно ниво, кои се вбројуваат во специјалистичко-консултативната 
здравствена заштита, се исплаќаат на давателите на услуги според претходно 
дефинирана референтна цена на услугата. Во оваа група се на пример 
лабораториските услуги, дијагностичките испитувања и процедури итн. 
За услугите кои се даваат на болничко ниво при хоспитализација, Фондот 
исплаќа според принципот на дијагностички сродни групи. За издадени 
лекови на рецепт во аптека, освен референтната цена на лекот, дефинирана 
според точно определена методологија, Фондот исплаќа и надомест на 
аптеката за дадената услуга, во висина која зависи од вредноста на лекот.
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ПРОЦЕНКА

Финансиската проценка на средствата, кои бремените жени со регулирано 
здравствено осигурување би ги издвоиле за партиципација во трошокот за 
антенаталните прегледи на сите нивоа на здравствена заштита, е направена 
врз основа на важечкото „Упатство за начинот на вршење на здравствената 
дејност која се однесува на антенаталните контроли во бременоста“, 
објавено во Службен весник бр. 168 од 24.12.2010 год., а кое се применува 
од 25.12.2012 год. Проценката ги опфаќа препораките за основна клиничка 
грижа за бремената жена во примарна и специјалистичко-консултативна 
здравствена заштита, не вклучувајќи ги специфичните клинички состојби 
и дополнителна грижа, која е неопходна само кај некои бремени жени, за 
кои вообичаено има дополнителни упатства. Проценката е извршена за 
прегледите кај нулипара со некомплицирана бременост (т.н. прворотки) и 
за прегледите кај мултипара со некомплицирана бременост (втора, трета... 
бременост).

Во следната табела се прикажани здравствените услуги предвидени со 
Упатството за антенатални контроли, вредноста на тие услуги според 
референтните цени на Фондот, како и учеството (партиципацијата), кое 
осигурените лица треба да го платат за истите. Овие податоци се прикажани 
за секоја услуга посебно, како и вкупните вредности за целиот пакет на 
здравствени услуги во периодот на бременоста, предвидени со Упатството. 

Табела:

Анте-натална	
посета

Ниво	на	здравствена	
заш

тита
Здравствена	услуга

Тип	на	здр.услуга
Вредност	на	
здравствена	

услуга	
(реф

ерентна	
цена	на	
Ф
ЗО

М
)

Учество	на	
осигуреникот

Забелеш
ка

прв контакт 
со здравствен 
работник

преглед кај избран 
гинеколог

совети и информ
ации

дел од 
капитацијата

0.00 ден.

I закаж
ана 

посета (10та 
г.с.)

преглед кај избран 
гинеколог

совети и информ
ации

дел од 
капитацијата

0.00 ден.

м
ерењ

е на висина, теж
ина, крвен притисок

0.00 ден.

скрининг за прееклам
псија

0.00 ден.

зем
ањ

е на брис за м
икробиолош

ки тестови
0.00 ден.

упатувањ
е кон повисоко ниво на здравст.

заш
т.

0.00 ден.

здравствени услуги 
кои вклучуваат 
повисоко ниво на 
здравствена заш

тита 
- со упатувањ

е од 
избран гинеколог

одредувањ
е крвна група и резус фактор

крвни тестови
трансфузија

640.00 ден.
60.00 ден.

овде е вклучено и одредувањ
е на 

крвна подгрупа, зем
ајќи предвид 

дека тоа се изведува рутински 
заедно со одредувањ

ето на крвната 
група и резус факторот, иако им

а 
посебна референтна цена

скрининг за хем
оглобинопатии

N
/A

0.00 ден.
оваа здравствена услуга се 
изведува на начин, кој е зависен од 
преваленцата на српеста анем

ија 
во регионот; зем

ајќи предвид дека 
во М

акедонија нем
а официјален 

податок за преваленцата на српеста 
анем

ија, вклучен во препораките за 
антенатална гриж

а, овој скрининг 
рутински не се изведува

скрининг за анем
ија

335.00 ден.
65.00 ден.

во оваа услуга е вклучено не 
сам

о лабораториска анализа 
на еритроцити, хем

оглобин и 
ж

елезо, туку и целосна крвна 
слика со диференцијална крвна 
слика, заедно со седим

ентација на 
еритроцити и глукоза во серум

, како 
добра пракса, која ја прим

енуваат 
гинеколозите во РМ

скрининг за гестациски дијабет* 

скрининг за еритроцитни антитела
трансфузија

1,690.00 ден.
150.00 ден.

скрининг за хепатит Б
800.00 ден.

80.00 ден.

скрининг за ХИ
В

800.00 ден.
0.00 ден.

по програм
а

осетливост на рубеола
1,100.00 ден.

150.00 ден.

тест за сифилис
1,100.00 ден.

150.00 ден.
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еритроцити и глукоза во серум

, како 
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В
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осетливост на рубеола
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тест за сифилис
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скрининг за генитални инфекции
м

икробиолош
ки 

тестови 
брис од вагина, 
брис од 
цервикс, брис 
за м

икоплазм
а 

и уреоплазм
а

2,600.00 ден.
350.00 ден.

вообичаено овие м
икробиолош

ки 
тестови се изведуваат заедно, со 
еден упат (налог), па и пресм

етката 
на партиципацијата која треба да ја 
плати осигуреникот е на вкупната 
сум

а
хлам

идија
брис за 
хлам

идија
700.00 ден.

тестирањ
е на урина за присуство на 

протеини
тестови на урина

протеинурија
70.00 ден.

15.00 ден.

скрининг за асим
птом

атска бактериурија
уринокултура

800.00 ден.
80.00 ден.

м
еѓу 10/0 и 

13/6 г.с.
ран ултразвучен скен за проценка на 
гестациска возраст (м

ерењ
е на растојание 

тем
е-тртка/обем

 на глава)

ЕХО
4Д

 ЕХО
1,330.00 ден.

150.00 ден.

м
еѓу 11/0 и 

13/6 г.с.
скрининг за Д

аунов синдром
ком

биниран 
тест

4Д
 ЕХО

 / PRISCA

м
еѓу 15та и 

20та г.с.
triple и quadriple 
тест

3,500.00 ден.
350.00 ден.

II посета (16та 
г.с.)

преглед кај избран 
гинеколог

совети и информ
ации

0.00 ден.

дискусија околу резултатите од направените 
скрининг тестови

0.00 ден.

идентификувањ
е на случаи со низок 

хем
оглобин и евентуално ординирањ

е на 
ж

елезо

0.00 ден.

м
ерењ

е на крвен притисок
0.00 ден.

упатувањ
е кон повисоко ниво на здравст.

заш
т.

0.00 ден.

здравствени услуги 
кои вклучуваат 
повисоко ниво на 
здравствена заш

тита 
- со упатувањ

е од 
избран гинеколог

тестирањ
е на урина за присуство на 

протеини
тестови на урина

70.00 ден.
15.00 ден.

III посета (м
еѓу 

20та и 22ра г.с.)
здравствени услуги 
кои вклучуваат 
повисоко ниво на 
здравствена заш

тита 
- со упатувањ

е од 
избран гинеколог

ултразвучен скрининг за структурни 
аном

алии 
ЕХО

 
4Д

 ЕХО
1,330.00 ден.

150.00 ден.

IV посета (25та 
г.с.)

преглед кај избран 
гинеколог

совети и информ
ации

дел од 
капитацијата

0.00 ден.

м
ерењ

е на растојание сим
физа-фундус

0.00 ден.

сам
о за прва 

брем
еност

м
ерењ

е на крвен притисок
0.00 ден.

упатувањ
е кон повисоко ниво на здравст.

заш
т.

0.00 ден.



здравствени услуги 
кои вклучуваат 
повисоко ниво на 
здравствена заш

тита 
- со упатувањ

е од 
избран гинеколог

тестирањ
е на урина за присуство на 

протеини
тестови на урина

70.00 ден.
15.00 ден.

V посета (28м
а 

г.с.)
преглед кај избран 
гинеколог

совети и информ
ации

дел од 
капитацијата

0.00 ден.

м
ерењ

е на растојание сим
физа-фундус

0.00 ден.

м
ерењ

е на крвен притисок
0.00 ден.

идентификувањ
е на случаи со низок 

хем
оглобин и евентуално ординирањ

е на 
ж

елезо

0.00 ден.

упатувањ
е кон повисоко ниво на здравст.

заш
т.

0.00 ден.

здравствени услуги 
кои вклучуваат 
повисоко ниво на 
здравствена заш

тита 
- со упатувањ

е од 
избран гинеколог

тестирањ
е на урина за присуство на 

протеини
тестови на урина

70.00 ден.
15.00 ден.

анти-Д
 профилакса - сам

о кај Rh- ж
ени

am
p. Anti-D 

im
m

unoglobulin 
300m

g/1500I.E.

2,295.00 ден.
40.00 ден.

партиципацијата за овој препарат 
по брем

ена е 250 ден., но за да 
се поедностави понатам

ош
ната 

пресм
етка на вкупниот трош

ок, 
таа е пом

нож
ена со индекс 0,15, 

кој е добиен од фактот ш
то оваа 

интервенција се прим
енува сам

о кај 
анти-Д

 негативни брем
ени ж

ени, 
а нивната просечна преваленца 
м

еѓу европското население е околу 
15%

 (*)

скрининг за анем
ија

крвни тестови
335.00 ден.

65.00 ден.

скрининг за еритроцитни антитела
1,690.00 ден.

150.00 ден.

VI посета (31ва 
г.с.)

преглед кај избран 
гинеколог

совети и информ
ации

дел од 
капитацијата

0.00 ден.

дискусија околу резултатите од направените 
скрининг тестови

0.00 ден.

м
ерењ

е на растојание сим
физа-фундус

0.00 ден.

сам
о за прва 

брем
еност

м
ерењ

е на крвен притисок
0.00 ден.

упатувањ
е кон повисоко ниво на здравст.

заш
т.

0.00 ден.

здравствени услуги 
кои вклучуваат 
повисоко ниво на 
здравствена заш

тита 
- со упатувањ

е од 
избран гинеколог

тестирањ
е на урина за присуство на 

протеини
тестови на урина

70.00 ден.
15.00 ден.



VII посета (34та 
г.с.)

преглед кај избран 
гинеколог

совети и информ
ации

дел од 
капитацијата

0.00 ден.

м
ерењ

е на растојание сим
физа-фундус

0.00 ден.

м
ерењ

е на крвен притисок
0.00 ден.

упатувањ
е кон повисоко ниво на здравст.

заш
т.

0.00 ден.

здравствени услуги 
кои вклучуваат 
повисоко ниво на 
здравствена заш

тита 
- со упатувањ

е од 
избран гинеколог

тестирањ
е на урина за присуство на 

протеини
тестови на урина

70.00 ден.
15.00 ден.

анти-Д
 профилакса - сам

о кај Rh- ж
ени

am
p. Anti-D 

im
m

unoglobulin 
300m

g/1500I.E.

2,295.00 ден.
40.00 ден.

VIII посета (36та 
г.с.)

преглед кај избран 
гинеколог

совети и информ
ации

дел од 
капитацијата

0.00 ден.

м
ерењ

е на растојание сим
физа-фундус

0.00 ден.

одредувањ
е на позицијата на плодот

0.00 ден.

м
ерењ

е на крвен притисок
0.00 ден.

зем
ањ

е на брис за м
икробиолош

ки тестови
0.00 ден.

упатувањ
е кон повисоко ниво на здравст.

заш
т.

0.00 ден.

здравствени услуги 
кои вклучуваат 
повисоко ниво на 
здравствена заш

тита 
- со упатувањ

е од 
избран гинеколог

тестирањ
е на урина за присуство на 

протеини
тестови на урина

70.00 ден.
15.00 ден.

м
икробиолош

ко испитувањ
е за ГБС 

(Стрептокок од група Б)
м

икробиолош
ки 

тестови (брис)
550.00 ден.

60.00 ден.

IX посета (38м
а 

г.с.)
преглед кај избран 
гинеколог

совети и информ
ации

дел од 
капитацијата

0.00 ден.

м
ерењ

е на растојание сим
физа-фундус

0.00 ден.

м
ерењ

е на крвен притисок
0.00 ден.

упатувањ
е кон повисоко ниво на здравст.

заш
т.

0.00 ден.

здравствени услуги 
кои вклучуваат 
повисоко ниво на 
здравствена заш

тита 
- со упатувањ

е од 
избран гинеколог

тестирањ
е на урина за присуство на 

протеини
тестови на урина

70.00 ден.
15.00 ден.



Xта посета 
(40та г.с.)

преглед кај избран 
гинеколог

совети и информ
ации

дел од 
капитацијата

0.00 ден.

м
ерењ

е на растојание сим
физа-фундус

0.00 ден.

сам
о за прва 

брем
еност

м
ерењ

е на крвен притисок
0.00 ден.

упатувањ
е кон повисоко ниво на здравст.

заш
т.

0.00 ден.

здравствени услуги 
кои вклучуваат 
повисоко ниво на 
здравствена заш

тита 
- со упатувањ

е од 
избран гинеколог

тестирањ
е на урина за присуство на 

протеини
тестови на урина

70.00 ден.
15.00 ден.

посета во 41ва 
г.с. - сам

о кај 
оние кои не се 
породиле до 
терм

инот

преглед кај избран 
гинеколог

совети и информ
ации

дел од 
капитацијата

0.00 ден.

м
ерењ

е на растојание сим
физа-фундус

0.00 ден.

м
ерењ

е на крвен притисок
0.00 ден.

упатувањ
е кон повисоко ниво на здравст.

заш
т.

0.00 ден.

здравствени услуги 
кои вклучуваат 
повисоко ниво на 
здравствена заш

тита 
- со упатувањ

е од 
избран гинеколог

тестирањ
е на урина за присуство на 

протеини
тестови на урина

70.00 ден.
15.00 ден.

Вкупно по 
брем

ена
24,590.00 
ден.

2,240.00 ден.

г.с. = гестациска 
седм

ица
(*) Branger B. W

iner N
. 2006. Préven-

tion de l’allo-im
m

unisation Rhésus-D 
fœ

to-m
aternelle - Épidém

iologie de 
l’allo-im

m
unisation anti-D pendant 

la grossesse.  JGYN
. Vol.36. N

. S1. 
Fev.2006. p. 87-92 
(*) N

ICE. 2008. Routine antenatal 
anti-D prophylaxis for w

om
en w

ho are 
rhesus D negative.
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Од табелата се заклучува дека значителен дел од здравствените услуги се 
изведуваат од страна на избраниот (матичен) гинеколог и се бесплатни за 
бремената жена, која има регулирано здравствено осигурување. Сепак, со 
ова упатство се предвидени и здравствени услуги во антенаталниот период, 
кои се изведуваат со упат од страна на матичниот гинеколог – главно 
лабораториски анализи и дијагностички процедури, а за кои осигурените 
жени мора да платат партиципација. Вкупниот износ на партиципацијата за 
сите здравствени услуги предвидени со упатството, кој треба бремената жена 
со некомплицирана бременост да го плати доколку ги изведе сите предвидени 
прегледи и анализи, изнесува 2.240,00 денари. Овој износ за жените кои веќе 
раѓале (мултипара), кај кои се предвидени 7 антенатални посети наспроти 10 
предвидени посети за прворотките (нулипара), е незначително понизок (за 
околу 50 денари).

Во табелата се вклучени сите здравствени услуги опфатени со упатството, 
иако дел од нив треба да се советуваат на бремената жена, но не се 
опфатени како рутински контроли (на пример скрининг за ХИВ, хепатит Б), 
па се претпоставува дека истите нема да бидат спроведени од страна на сите 
бремени жени. Со оваа претпоставка, вкупниот трошок на бремената жена 
во антенаталниот период би се намалил. 

Од друга страна пак, треба да се нагласи дека со ова упатство не се опфатени 
одредени контроли, кои како добра пракса во Македонија често се советуваат 
од страна на матичните гинеколози и се спроведуваат од страна на бремените 
жени. Тоа се на пример трансфузиолошките прегледи - основни тестови 
за хемостаза, тестови за фибринолиза Д-димери – за кои бремената би 
издвоила околу 350 ден. вкупно; или пак кардиотокографија – ЦТГ, која може 
да се изведува и повеќе пати во текот на последните седмици од бременоста, 
што би ја чинело бремената околу 60 ден. по услуга. Со ова пак, вкупниот 
трошок на бремената жена во антенаталниот период би се зголемил.

ЗАКЛУЧОК

Вкупниот износ на партиципацијата за сите здравствени услуги предвидени 
со важечкото „Упатство за начинот на вршење на здравствената дејност која 
се однесува на антенаталните контроли во бременоста“, кој треба бремената 
жена со некомплицирана бременост да го плати доколку ги изведе сите 
предвидени прегледи и анализи, изнесува 2.240,00 денари. Овој износ за 
жените кои веќе раѓале (мултипара), кај кои се предвидени 7 антенатални 
посети наспроти 10 предвидени посети за прворотките (нулипара), е 
незначително понизок (за околу 50 денари).
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Кратенки:
г.с. – гестациска седмица

NICE – National Institute for Health and Clinical Excellence

ФЗОМ – Фонд за здравствено осигурување на Македонија
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