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Препораки за унапредување на скринингот на карцином на грло на матка

- Министерството за здравство за спроведување на еден циклус на скринингна карцином на грло на матка за наредните три години години (2019 -2021година) да обезбеди вкупно 109.942.5601 денари за да обезбеди опфаќањена 50% од жените на возраст од 24 до 60 години или пак 36.647.520 денарина годишно ниво за оваа намена. А пак, за наредниот циклус на скринингна карцином на грло на матка во периодот од 2022 до 2025 година даобезбеди 163.149.558 денари денари за да обезбеди опфаќање на 80% оджените на возраст од 24 до 60 години или пак 54.383.186 денари нагодишно ниво.
- Министерството за здравство во координација со Фондот за здравственоосигурување да воспостави механизам со кој ќе ги обврзе сите матичнигинеколози кои имаат склучено договор со Фондот да се вклучат воредовна реализација на Програмата за  скрининг на карцином на грло наматка;
- Министерството за здравство да обезбеди 151 матични гинеколози2 кои ќеработат во примарна здравствена заштита, преку финансирање наспецијализација за матични гинеколози за општините кои воопшто немаатили пак немаат доволно матични гинеколози;
- Министерството за здравство да го осигури пристапот до Програмата заскрининг на карцином на грло на матка за сите жени на возраст од 24 до 60години кои живеат во општини каде нема гинеколог, преку покривање напатни трошоци за посета на матичен гинеколог надвор од општината кадеживеат;
- Министерството за здравство во Програмата за  скрининг на карцином нагрло на матка да предвиди спроведување на кампања за едукација нажените за промовирање на правото на пристап до ислуги од  скрининг накарцином на грло на матка;
- Министерството за здравство да обезбеди државни специјализации загинеколози во примарна здравствена заштита со тоа што истите ќе гиобврзе и распредели во оние општини каде нема воопшто или пак немадоволен број на матични гинеколози;
- Министерството за здравство да ја подобри својата ефикасност иефективност во управувањето и трошењето на средствата наменети заспроведување на  скрининг на карцином на грло на матка и воедно, да гонамали обемот на долгови кој извршителите на Програмата за  скринингна карцином на грло;

1 20.464.230 денари за поканување на 682.141 жени на возраст од 24 до 60 години; 68.214.100 денари за
спроведување на ПАП тестови од матични гинеколози на 50% од женската поулација на возраст од 24 до 60 години;
20.464.230 денари за цитолошка анализа на направените ПАП тестови; 300.000 денари за координација на
скринингот од страна на Центрите за јавно здравје и 500.000 денари за активностите на мобилната гинеколошка
ординација.
2 Со обезбедување на овој број на матични гинеколози ќе се исполнат критериумите утврдени со Уредбата за
мрежа на здравствени установи на Владата на РМ.
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- Министерството за здравство да ја промени практиката на редовноменување и намалување на буџетот на Програмата во текот на фискалнатагодина и да го подобри процесот и квалитетот на постапката за планирањена активностите и буџетот на Програмата;
Заклучоци од спроведувањето на скринингот на карцином на грло на матка
2012 – 2016 година:

- Стапката на смртност од карцином на грлото на матката помеѓу жените воРепублика Македонија бележи пораст во периодот од 2012 до 20143година;
- Од вкупниот број матични гинеколози што имаат склучено договор соФондот за здравствено осигурување, во спроведување на иот скрининг накарцином на грлото на матката се вклучени само 65 %;
- Жените од 34 општини немаат пристап до услугите предвидени соПрограмата, во општините каде што живеат, заради немање матичнигинеколози во нивните општини. А пак во 30 општини жените имаатограничен пристап до Програмата заради немање на доволен број матичнигинеколози;
- 60 % од жените на возраст над 12 години немаат избрано матиченгинеколог и со тоа немаат пристап до Програмата за  скрининг накарцином на грлото на матката;
- само 29% од жените на возраст од 24 до 60 години биле поканети данаправат преглед со ПАП-тест по Програмата за  скрининг на карцином нагрлото на матката;
- 62 % од жените на возраст од 24 до 60 години коишто биле поканети данаправат преглед со ПАП-тест по Програмата за  скрининг на карцином нагрлото на матката не се јавиле на преглед;
- Буџетот на Програмата е предмет на чести измени и намалувања, а од негово просек се трошат 75 % од издвоените средства;
- Секоја година од Програмата се исплаќаат 1 % помалку средства;
- Извршителите на услуги предвидени со Програмата за  скрининг накарцином на грлото на матката се соочуваат со проблеми при наплата насредствата од Министерството за здравство потрошени за реализација наактивностите што влегуваат во нивна надлежност (ненавремена исплатана средства од министерството кон извршителите).

3 2014 година е земена како крајна година заради тоа што е последен период за кој има јавно достапни
информации за овој параметар.
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СМРТНОСТА ОД КАРЦИНОМ НА ГРЛОТО НА МАТКАТА РАСТЕ, ДОДЕКА ВО
ИСТО ВРЕМЕ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА НЕ ПЛАНИРААТ ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОПФАТОТ НА ЖЕНИ СО
ПРОГРАМАТА ЗА СКРИНИНГ НА ОВОЈ ВИД НА КАРЦИНОМСтапката на смртност од карцином на грлото на матката бележи пораст вопериодот од 2011 до 2014 година. Бројот на жени што умираат од карцином нагрлото на матката во РМ се зголемува и во 2014 година изнесува 4,1 на 100 000жени, наспрема 1,5 на 100 000 во 2011 година (види го графиконот број 2).Стапката на смртност од карцином на грлото на матката во земјите од ЕвропскатаУнија, каде што постои добро  скрининг на карцином на грлото на матката, естабилна и значително пониска отколку во Република Македонија (види гографиконот број 2). Оваа состојба укажува на неопходноста од зголемување наопфатот на жени со Програмата за скрининг и унапредување на спроведувањетона Програмата од страна на Министерството за здравство во најкраток моженрок.

Графикон 1: Стапка на морталитет на 100 000 жени од карцином на грлото на
матката во Република Македонија и земјите членки на Европската Унија во
периодот од 2004 до 2014 година (Извор: Институт за јавно здравје на РМ и
European Health for All Data Base)Во периодот од 2012 до 2016 година согласно стандардите за спроведување наПрограмата за скрининг на карцином на грлото на матката требало да бидатопфатени 100% од жените на возраст од 24 до 60 години. Но во овој период соПрограмата за скрининг на карцином на грлото на матката, Министерството заздравство издвоило средства за опфаќање на само 20 % од вкупниот број на жени
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на возраст од 24 до 60 години или 80 процентни поени помалку од вкупниот бројна жени на оваа возраст. Односно, во периодот од 2012 до 2016 година, 71 % оджените на возраст од 24 до 60 години не биле поканети да направат бесплатенПАП-тест со Програмата за скрининг на карцином на грлото на матката, а пак на82 % од жените не им бил направен ПАП-тест преку Програмата во изминатитепет години.Во периодот од 2012 до 2016 година преку Програмата за скрининг на карциномна грлото на матката биле поканети вкупно 200 575 од 682 141 жени на возрастод 24 до 60 години (29 % од вкупниот број на жени). На скрининг од вкупнопоканетите се јавиле 123 478 жени (62 % од вкупно поканетите жени), а пакцитолошки анализи биле направени само на 105 135 жени (85 % од вкупнонаправените ПАП-тестови, односно од вкупниот број на жени што се јавиле наскринингот).Во земјите од Европската Унија со  скрининг на карцином на грлото на матката сеопфаќаат од 70 до 80 %4 од вкупниот број жени на возраст од 24 до 60 години или59 до 79 % повеќе отколку во Република Македонија.
2012 – 2016 ВКУПНО

Популација
на возраст

24 – 60

Планиран
опфат Опфат

Направен ПАП-тест 682 141 135 200 123 478
100 % 19,82 18,10

Поканети 682 141 161 000 200 575
100 % 23,60 29,40

Направени цитолошки анализи 682 141 143 000 105 135
100 % 20,97 15,42

Табела 1: Број на поканети жени, направени ПАП-тестови и цитолошки
анализирани брисеви на жени на возраст од 24 до 60 години со Програмата за
скрининг на карцином на грлотота на матката во периодот од 2012 до 2016
годинаВо периодот од 2012 до 2016 година, и покрај тоа што Министерството заздравство издвојува средства и дава можност само 20% од жените на возраст од

4 http://esem.org.mk/pdf/Publikacii/2015/Preporaki%20Skrining%20kancer.pdf

http://esem.org.mk/pdf/Publikacii/2015/Preporaki%20Skrining%20kancer.pdf
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24 до 60 години да направат бесплатен ПАП тест преку Програмата за скринингна карцином на грло на матка, истото секоја година со оваа програма опфаќапомалку жени од предвидениот број и троши помалку средства од издвоените (вопросек 2%). Единствено, само во 2015 година опфатени се повеќе жени одпредвидениот број со Програмата (види графикон број 2)

Графикон 2: Планиран наспрема реализиран опфат на жени на возраст од 24 до
60 години со  скирнинг на карцином на грло на матка во период од 2012 до 2016
годинаВо анализираниот период, во просек кај 13% од цитолошки анализиранитебрисеви утврдени се одредени клеточни абнормалности, меѓу кои каконазачестени се јавуваат ЦИН 1 (во просек кај 5% од цитолошки анализиранитебрисеви), ХПВ инфекција (во просек кај 4% од цитолошки анализиранитебрисеви) и АСЦ-УС (во просек кај 2% од цитолошки анализираните брисеви). Патака доколку со Програмата за скрнинг на карцином на грлото на матката билеопфатени сите жени на возраст од 24 до 60 години во изминатите шест години, вотој случај одредени клеточни абнирмалност би се идентификувале кајприближно 89 илјади жени што упатува на фактот дека кај речиси повеќе од 50000 жени е пропуштена можноста за рано откривање на карциномот на грлото наматката, навремено излекување и продолжување на животот на жените или пакпревенција од предвремена смрт.
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ПОЛОВИНА МИЛИОН ЖЕНИ НА ВОЗРАСТ НАД 12 ГОДИНИ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА НЕМААТ ИЛИ ПАК ИМААТ ОГРАНИЧЕН ПРИСТАП ДО
ПРИМАРНА ГИНЕКОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТАВо периодот од 2012 до 2017 година од вкупно 139 гинеколози во РепубликаМакедонија со Фондот за здравствено осигурување договор имаат склучено 130гинеколози (93%) од примарната здравствена заштита (ПЗЗ). А пак од вкупниотброј гинеколози од примарната здравствена заштита што имаат склученодоговор со Фондот за здравствено осигурување (ФЗОМ), во спроведувањето наПрограмата за  скрининг на карцином на грлото на матката биле вклучени 85гинеколози (65%).

Година
Број на

гинеколози од
ПЗЗ

Број на
гинеколози што
имаат склучено

договор со ФЗОМ

Број на
гинеколози
вклучени во
Програмата

2012 145 128 71
2013 132 116 Министерствотоза здравство необезбеди податок
2014 138 131 89
2015 137 130 86
2016 137 126 94
2017 145 136 Нема јавнодостапен податок

Просечен број: 139 130 85

Табела 2: Број на гинеколози во примарната здравствена заштита, број на
гинеколози што имаат склучено договор со ФЗОМ и број на гинеколози што имаат
склучено договор со ФЗОМ вклучени во Програмата за  скрининг на карцином на
грлото на матката во периодот од 2012 до 2017 година (Извор: Годишни
извештаи на ФЗОМ и Извештаи за финансиска реализација на Програмата на
Министерството за здравство)

Според Уредбата за мрежа на здравствени установи на Владата на РМ, согласнобројот на жени на возраст над 12 години, во Република Македонија недостасуваат
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вкупно 151 гинеколози. Односно, во 34 општини нема ниту еден гинеколог, а пакво 30 општини нема доволен број гинеколози. Па оттука, во 34 општини женитена возраст од 24 до 60 години немаат пристап до услугите предвидени соПрограмата за скрининг на карцином на грлото на матката, а пак во 30 општиниимаат ограничен пристап заради недостиг на гинеколози.

*Легенда:

Црвено – Општини каде што нема ниту еден матичен гинеколог
Жолто и портокалово – Општини каде што нема доволен број матичнигинеколози
Зелено – Општини каде што има доволен број матични гинеколози
Мапа 1: Географски приказ на распределеноста на сегашниот број на гинеколози
од примарната здравствена заштита според Уредбата на Владата на РМ (Извор:
ФЗОМ)Во периодот од 2012 до 2017 година во просек 60 % од жените на возраст над 12години немаат избрано матичен гинеколог и немаат пристап до услугитепредвидени со Програмата за скрининг на карцином на грлото на матката.



- 9 -

Односно, во периодот од 2012 до 2017 година во просек 358 528 жени над 12години имаат избрано матичен гинеколог (40 %).
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Број на жени кои
имаат избрано
матични
гинеколози

385 452 381 380 391 934 423 029 438 006 489 892
Вкупен број на
жени над 12
години

895 376 898 021 899 542 889 601 889 601 889 601
Процент на жени
што имаат
избрано матичен
гинеколог од
вкупниот број на
жени

43.05% 42.47% 43.57% 47.55% 49.24% 55.07%

Табела 3: Број на жени над 14 години што имаат избрано матичен гинеколог и
вкупен број на жени на возраст над 14 години во РМ во периодот од 2012 до 2017
година

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ГИ КРШАТ ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ИЗДВОЈУВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА
МАКСИМАЛНО РАСПОЛОЖЛИВИТЕ РЕСУРСИ И ПРОГРЕСИВНАТА
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЖЕНИТЕ ЗА ПРИСТАП ДО
СКРИНИНГ НА КАРЦИНОМ НА ГРЛОТО НА МАТКАТАВо периодот од 2012 до 2018 година Министерството за здравство во просекиздвојува 33,5 милиони денари за спроведување на активности за рана детекцијана малигни заболувања (карцином на грлото на матката, карцином на простата,карцином на дојка и колоректален карцином), од кои во просек 28 %  (9,4милиони денари) се средства за спроведување на  скрининг на карцином нагрлото на матката.Програмата за рана детекција на малигни заболувања, а со тоа и програмата заскрининг на карцином на грлото на матката, е предмет на чести измени идополнувања во текот на секоја фискална година. Во периодот од 2012 до 2018година Министерството за здравство во просек два пати во текот на секојафискална година го менува и го намалува буџетот за Програмата за рана
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детекција на малигни заболувања, т.е. Програмата за скрининг на карцином нагрлото на матката.Во 2018 година, со увоениот буџет на програмата за Програмата за скрининг накарцином на грлото на матката се алоцирани повеќе средства во однос напретходната година. Но останува да го следиме нивото на нивна реализација.

Графикон 3: Движење на средствата за спроведување на  скрининг на карцином
на грлото на матката во периодот од 2012 до 2018 година

*Легенда: термините р1 и р2 употребени во графиконот број 3 означуваат прв
ребаланс (р1) и втор ребаланс (р2).Покрај континуираните намалувања на буџетот за  скрининг на карцином нагрлото на матката, Министерството за здравство секоја година троши во просек1 % помалку средства од претходната година.5

5 Во 2013 биле потрошени 19% помалку средства во однос на 2012 година; во 2014 биле потрошени 13%
повеќе средства од 2013 година; 2015 биле потрошени 3% помалку средства во однос на 2013 година; и
2016 биле потрошени 7% повеќе средства од 2014 година.
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Графикон 4: Движење на процентот на реализација на средствата од буџетот
на Програмата за скрининг на карцином на грлото на матката во периодот од
2012 до 2014 година

Детален приказ на реализација на поединечните мерки предвидени во
Програмата за  скрининг на карцином на грлото на маткатаВо периодот од 2012 до 2016 година за реализација на Програмата за скрининг накарцином на грлото на матката од буџетот на Министерството за здравство сеиздвоени вкупно 45 930 000,00 денари. Во истиот период за реализација наактивностите од Програмата биле потрошени 34 370 800,00 денари (75 % одвкупно издвоените средства за оваа намена).Вкупниот износ  на исплатени средства од Програмата, во анализираниот период,се однесува на реализација на повеќе активности и тоа:

- за координирање на активностите со останатите извршители, промоцијана скринингот, поканување на жените и спроведување на ПАП-тестови,Министерството за здравство на матичните гинеколози вклучени воПрограмата исплатило вкупно 24 220 580,00 денари (76 % од вкупниотбуџет за оваа намена);
- за спроведување на цитолошки анализи на направени ПАП-тестови нацитолошките лаборатории од јавните здравствени установи и приватнитецитолошки лаборатории што имаат склучено договор со ФЗОМ,Министерството за здравство исплатило               7 450 220,00 денари (86 %од вкупниот буџет за оваа намена);
- за координација на скринингот од страна на 10-те центри за јавно здравје,Министерството за здравство исплатило 660 000,00 денари (44 % одвкупниот буџет за оваа намена);
- за функционирање на мобилната гинеколошка ординација во соработка соНВО од областа Министерството исплатило 150 000,00 денари (19 % одвкупниот буџет за оваа намена);
- на Институтот за јавно здравје на РМ (ИЈЗ) во овој период Министерствотому исплатило 1 890 000,00 денари (49 % од буџетот за оваа намена) за:организација, координација, мониторинг и еваулација и известување до МЗза текот на активностите; квартален извештај за скрининг на рак нагрлото на матката, за состојбата и постигнатите резултати, еваулација имониторинг; известување на медиумска кампања за промоција наскрининг на рак на грлото на матката; и акционен план за реализација напотребата секоја жена во РМ да има матичен гинеколог6.

6 Вкупно исплатените средства кон ИЈЗ се однесуваат за 2012 година платени во текот на истата фискална година. Во
текот на 2013  и 2014 година во документите што ги доставија ИЈЗ и МЗ во постапката за слободен пристап до
информации од јавен карактер нема докази за извршени исплати по Програмата за скрининг на карцином на грлото
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Трендот на нефактурирање на направени трошоци по однос на Програмата испроведување на активности без наплата, продолжува да претставува редовнапракса кај центрите за јавно здравје во  2016 година како и во претходнитегодини (во 2013 и 2014 година речиси сите центри за јавно здравје престаналеделумно или пак во целост да фактурираат за спроведување на активности одоваа Програма).Матичните гинеколози спроведуваат помал број услуги по Програмата илифактурираат до министерството во просек само еднаш во текот на годината.Односно, и покрај тоа што апсолутниот број на матични гинеколози штодоставиле фактура за спроведени услуги по Програмата за скрининг на карциномна грлото на матката до Министерството за здравство се зголемува (од 84 на 94гинеколози), сепак бројот на услуги што секој гинеколог го испорачал е помал за3%. во 2016 во однос на 2015 година. Не само за центрите за јавно здравје, туку иза матичните гинеколози оваа Програма, онака како што е развиена, претставувадополнителен товар сметајќи го истиот како дополнителна административнаработа.

на матката кон ИЈЗ. Во 2014 година единствен прилив на ИЈЗ од Програмата за рана детекција на малигни
заболувања е за спроведени активности за скрининг на колоректален карцином.
При калкулација на исплатите кон  матичните гинеколози, цитолошките лаборатории и центрите за јавно здравје за
2013 година, земени се бројот на направени ПАП-тестови, цитолошки анализи и вклучени центри за јавно здравје
содржани во годишниот изветај на ИЈЗ и цената предвидена во самата Програма за секоја од услугите. Исплатите за
2016, 2015, 2014 и 2012 година дирекно се преземени од изештајот за извршени исплати од трезорската сметка на
МЗ добиен во постапка за слободен пристап до информации од јавен карактер.
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