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ЗАКЛУЧОЦИ ОД СПРОВЕДЕНИОТ МОНИТОРИНГ

1. Во текот на секоја фискална година Министерството за здравство ги крати средствата
наменети за спроведување на систематски прегледи на ученици и студенти за 10% или
просечно за еден милион денари. А пак, на крајот на секоја фискална година остануваат во
просек 15% непотрошени средства.

2. Недостатокот на капацитети на Министерството за здравство за планирање на програмите
за превентивна здравствена заштита, како и кај сите останати програми се забележува и кај
Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти. Односно, при планирањето на
Програмата, одредени активности и мерки се предвидени во наративниот дел но не се
издвоени средства за нивна реализација, а пак за одредени се издвоени средства за нивна
реализација но не се образложени во наративниот дел.

3. Најнизок процент на реализација на средства се бележи кај активноста „Општ
систематски преглед, систематски, стоматолошки и лабораториски систематски прегледи
на неосигурени лица од 7-18 години неопфатени во образовниот систем“, за која активност
се исплатени само 12% од планираните средства. Оваа активност е наменета за најранливата
група на деца и млади во Р. Македонија.

4. За останатите активности предвидени со Програмата за систематски прегледи на ученици
и студенти, Министерството за здравство исплатило помал износ од планираниот и тоа во
просек за 12 % помалку од планираното.

5. Во Извештајот за остварување на програмата за систематски прегледи на ученици и
студенти во РМ, кој редовно се подготвува од страна на Институтот за јавно здравје, не се
дава посебен приказ за бројот на опфатени деца вон образовен систем со систематски
прегледи, иако тие претставуваат особено ранлива група на деца кои имаат потреба од
редовни здравствени контроли.

6. Теренските активности за откривање на деца надвор од образовниот систем и нивно
упатување за систематски активности, речиси воопшто не се спроведуваат во ромските
средини, иако најголем дел од децата кои не посетуваат редовно образование се од
ромската заедница.

7. Не постои механизам на координација помеѓу основните и средните училишта и
Здравствените домови по однос спроведувањето на процесот на вакцинација и систематски
прегледи, по однос на децата кои не посетуваат редовно настава или се осипуваат од
образовниот систем.
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ПРЕПОРАКИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПЛАНИРАЊЕТО И СПРОВЕДУВАЊЕТО
НА ПРОГРАМАТА

1. Министерството за здравство во Програмата за систематски прегледи на студенти и
ученици во 2019 година да предвиди реализација на мерки и активности за теренско
откривање на деца вон образованиот систем и нивно упатување до превентивните тимови,
со цел спроведување на систематски прегледи. Овие мерки и активности е особено значајно
да се предвидат во ромските средини. Исто така Министерството да го зголеми буџетот на
оваа Програма со цел да алоцира соодветни буџетски средства за спроведување на овие
теренски мерки.

2. Во извештајот за спроведување на остварување на програмата за систематски прегледи на
ученици и студенти во РМ, извршителите на Програмата и Институтот за јавно здравје да
имаат обврска да прикажат колку деца вон образовниот систем се опфатени со активностите
од Програмата.

3. Да се промени досегашната пракса во фискалното работење на Министерството за
здравство на континуирано кратење и намалување на средствата на Програмата за
систематски прегледи на ученици и студенти и да се работи на прогресивно зголемување на
средствата наменети за истата.

4. Министерството за здравство да работи на унапредување на сопствените капацитети за
буџетско планирање на Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти, така што
ќе овозможи планирањето на мерките и средствата за нивна реализација да бидат во
согласност со реалните потреби на граѓаните, ќе овозможи прогресивен пристап на
студентите и учениците до здравствена заштита и ќе гарантира дека никој нема да остане
надвор од здравствениот систем.

5. Министерството за здравство да работи на унапредување на сопствените капацитети за
извршување на буџетот на Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти,
односно да преземе акции кои ќе гарантираат дека сите средства кои се планирани ќе бидат
и реално потрошени.

6. Министерството за здравство во Програмата за систематски прегледи на ученици и
студенти да предвиди активности кои ќе бидат специфично наменети за унапредување на
здравјето на учениците и студентите од росмките средини, со земање во предвид на
специфичните услови во кои оваа група на граѓани живее. Покрај теренското откривање на
деца вон образовниот систем, потребно е да се предвидат и активности за здравствена
едукација и здравствена промоција помеѓу децата и младите во ромските средини.
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ВОВЕД

Владата на Република Македонија секоја година ја усвојува Програмата за систематски
прегледи на учениците и студентите која ја спроведува Министерството за здравство. Со
оваа Програма во финансискиот и наративниот дел концизно се утврдуваат мерките и
активностите коишто ќе се спроведуваат во текот на годината.

Секоја година со оваа Програма активностите се насочуваат кон исполнување на
единствената цел, обезбедување услови за зачувување и унапредување на здравјето на
учениците од основните и средните училишта како и студентите, и тоа преку превенција и
рана детекција на разни заболувања. Преку извршување на Програмата се цели кон јакнење
на капацитетите на здравствените работници од превентивните тимови, зголемување на
информираноста кај учениците и студентите за здрави животни стилови со цел рана
превенција на незаразни заболувања, како и документирање на податоците за здравствената
состојба и здравственото однесување во една национална база на податоци која ќе послужи
како основа за креирање на навремени и соодветни јавно-здравствени интервенции.

Оваа Програма е особено значајна поради тоа што опфаќа една посебна популациона група
која подлежи на интензивни физички, психолошки и социјални промени. Спроведувањето на
систематските прегледи претставува основен метод за следење на здравјето на оваа група
млади и затоа е од особена важност. Освен скрининг на здравствената состојба, при
систематските прегледи се врши и имунизација против разни заболувања според Календарот
за имунизација на Република Македонија. Посебна вулнерабилна група којашто се опфаќа со
овие редовни прегледи е онаа која е надвор од образовниот систем, и затоа потребно е да
се превземаат активни мерки кон нејзино откривање. Во оваа група најголем број заземаат
децата Роми кои не посетуваат редовна училишна настава. Со извршување на оваа Програма
се очекува да се постигнат неколку индикатори на успешност како: обем на извршени
прегледи (над 90 %); број на откриени и прегледани деца вон образовниот систем на терен;
број на изготвени едукативно-промотивни материјали наменети за учениците и родителите;
број на извршени теренски посети за стручно-методолошка поддршка и број (процент) на
залеани заби кај ученици од прво одделение во однос на вкупниот број на деца.

Основната цел на оваа анализа е да даде приказ на наодите добиени при спроведениот
мониторинг и анализа на буџетот и имплементација на Програмата за систематски прегледи
на учениците и студентите во 2016 година, како и да го прикаже соодносот на наодите од
мониторингот за истата програма во претходните години, започнувајќи од 2012 година. Во
првиот дел од оваа анализа детално се прикажани наодите добиени од анализа на буџетот на
Програмата и неговото извршување, додека во вториот дел следат наодите од анализа на
мерките и активностите кои се дел од Програмата. Анализата подетално дава приказ на:

 Буџетот на Програмата и неговите изменувања, како и потрошените средства за
период од 2012 до 2018 година;

 Мерките и активностите вклучени во Програмата и нивна имплементација за период
од 2012 до 2016 година и

 Бројот на спроведени систематски прегледи од 2006 до 2016 година.
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I. Наоди од спроведениот мониторинг и анализа на буџетот и реализација на Програмата
за систематски прегледи на учениците и студентите во период од 2012 до 2018 година

Во период од 2012 до 2018 година, Владата на Република Македонија преку буџетот на
Министерството за здравство на годишно ниво просечно издвојува по 11.221.429 денари за
Програмата за систематски прегледи на учениците и студентите, кои во текот на една
календарска година во просек се намалуваат за 10 % или за околу еден милион денари (со
измените и дополнувањата на буџетот на министерството се издвојуваат во просек
10.103.333 денари). Овие средства и покрај тоа што се намалуваат во текот на годината, од
нив во просек остануваат нереализирани 15 % или повеќе од еден и пол милион денари.

Процентуалното учеството на средствата наменети за Програмата за систематски прегледи
на учениците и студентите во буџетот на Министерството за здравство изнесува 0,2 %.

Графикон 1. Движењето на средствата за Програмата за систематски прегледи на учениците и студентите во
делот на планирани средства, ребаланс и реализација на буџетот за периодот од 2012 до 2018 година (во илјади
денари)

Извор: Усвоен буџет, изменувања и дополнувања на буџетот и завршна сметка од 2012 до 2018 година достапно на
https://finance.gov.mk/mk/node/575

 Средствата издвоени за Програмата за систематски прегледи на учениците и
студентите во текот на секоја фискална година се намалуваат за 10 % или за еден
милион денари.

Во периодот од 2012 до 2018 година средствата што ги издвојува Владата на Република
Македонија на почетокот на секоја година, за буџетот на Програмата за систематски
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прегледи на учениците и студентите, во просек  се зголемуваат за 3 %. Износот на усвоениот
буџет на Програмата во 2018 година е за 8 % зголемен во однос на усвоениот буџет во 2012
година. Намалување на усвоениот буџет во однос на претходниот се бележи во 2017 (-23 %) и
во 2013 година (-3 %), додека пак во 2016 и 2015 година усвоениот буџет останал непроменет.

Сепак, и покрај ова во текот на годината Владата на Република Македонија издвоените
средства со усвоениот буџет ги крати во просек за 10 % или за еден милион денари.
Најголемо опаѓање на средствата се бележи во 2012 година со вторите измени и
дополнувања (-44 %). (Види Графикон 2)

Графикон 2. Промена на средства за Програмата за систематски прегледи на учениците и студентите во текот на
период од 2012 до 2018 година

Извор: Усвоен буџет и изменувања и дополнувања на буџетот од 2012 до 2018 година достапно на
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Табела 1)
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Табела 1. Движењето на средствата на усвоениот, изменетиот и реализираниот буџет за Програмата за
систематски прегледи на ученици и студенти за периодот од 2012 до 2018 година (во денари)

Усвоен
буџет за

Програмат
а за

систематск
и прегледи
за ученици
и студенти

Измени и
дополнув

ања на
буџетот 1

Измени и
дополнувањ
а на буџетот

2

Измени и
дополнувањ
а на буџетот

3

Потрошен
и средства

од
буџетот

Разлика
помеѓу

измените и
дополнувањат
а на буџетот и
потрошениот

буџет

Процент на
реализациј

а на
буџетот

2012 10.000.000 10.000.00
0 5.610.000 5.606.949 3.051 100 %

2013 9.700.000 9.700.000 7.839.440 1.860.560 81 %

2014 12.770.000 12.770.000 8.380.720 4.389.280 66 %

2015 12.770.000 12.770.000 11.997.621 772.379 94 %

2016 12.770.000 10.770.000 10.770.000 10.770.000 10.000.000 770.000 93 %

2017 9.770.000 9.000.000

2018 10.770.000

Извор: Усвоен буџет, изменувања и дополнувања на буџетот и завршна сметка од 2012 до 2018 година достапно на
https://finance.gov.mk/mk/node/575
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II. Наоди од анализата на спроведување на мерките, активностите и буџетот од
Програмата за систематски прегледи на учениците и студентите за 2016 година

Во 2016 година, Програмата за систематски прегледи на учениците и студентите била
изменета два пати, но исто така било извршена и една интерна измена од Министерството за
здравство во месец ноември. Министерството за здравство за исполнување на главната цел
на оваа Програма предвидува мерки и активности кои се поделени во две групи:

 Мерки за превентивна здравствена заштита на децата од училишна возраст и
младина;

 Следење и евалуација на здравствената состојба на децата и адолесцентите.

Спроведувањето на овие мерки и активности било предвидено да ги вршат: превентивни
тимови од здравствените домови (доктор – сестра), специјализирани тимови во рамки на
универзитетите во градовите каде се наоѓаат, превентивни стоматолошки тимови од
здравствените домови (стоматолог – сестра), Завод за здравствена заштита на мајки и деца,
поливалентна патронажна служба, Институт за јавно здравје, Завод за рехабилитација на
слух, говор и глас, членови на локалните заедници и граѓанскиот сектор.

Со оваа Програма, Министерството за здравство планирало да бидат опфатени вкупно 141.157
ученици со систематските прегледи, и тоа: 84.692 ученици од основно образование, 39.156
ученици од средно образование и 17.309 студенти од прва и четврта година високо
образование.

 Постојат разлики во буџетскиот и наративниот дел од Програмата за систематски
прегледи на ученици и студенти за 2016 година.

Во 2016 година со Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти биле вкупно
испланирани дванаесет мерки од кои само пет биле вклучени и во наративниот и во
буџетскиот дел. Само три биле вклучени во наративниот дел, но не и во буџетскиот, а пак
четири од нив биле вклучени само во буџетскиот дел, но не и во наративниот. (Види Табела
2)
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Табела 2. Разлики во наративниот и буџетскиот дел на мерките и активностите од Програмата за систематски
прегледи на учениците и студентите за 2016 година

Опис на мерка Содржани во
наративниот дел

Содржани во
буџетскиот дел

Партиципација за осигурени ученици и студенти како и за лица
од 7-18 години неопфатени во образовниот систем за извршени
систематски прегледи која се трансферира до ЈЗУ

✓ ✓

Систематски прегледи кај студентите од I година факултет ✓ ✓

Дополнителни превентивни контролни и целни прегледи кај
учениците каде е најдено отстапување ✓ ✘

Превентивни стоматолошки прегледи ✓ ✓

Унапредување на системот на раководење со податоци за
превентивна здравствена заштита на деца од училишна возраст
и младина

✓ ✘

Воспоставување на систем за документирање на наодите од
систематските прегледи преку примена на Картони за
систематски прегледи кај училишни деца

✓ ✘

Техничка и стручна поддршка (теренски посети) на
превентивните тимови, патронажната служба и Институтот за
јавно здравје за правилно користење на картоните за
систематски прегледи

✓ ✓

Изготвување на Извештај за здравствена состојба и заштита на
децата со предлог мерки за унапредување на состојбата ✓ ✓

Средства за стоматолошки материјал за заштита (залевање,
запечатување) на првите трајни молари кај децата во прво
одделение

✘ ✓

Средства за пасти за локална примена кај деца со посебни
потреби наменети за превенција од кариес (за деца со посебни
потреби до 14 години и со тежок вид на ментална и физичка
попреченост во развојот)

✘ ✓

Превентивни прегледи за рана дијагностика на пречки во
развојот на слух, говор и глас кај деца (завод за рехабилитација
на слух, говор и глас)
2.000 прегледи х 600,00 ден.

✘ ✓

Изготвување на промотивно едукативни - материјали за
ученици на теми поврзани со здравјето на адолесцентите и
младите (тутун, алкохол, дрога, сексуално и репродуктивно
здравје, ментално здравје)
100.000 примероци х 4 ден.
(Здравствен дом Скопје и Завод за мајки и деца)

✘ ✓

Извор: Програма за изменување на Програмата за систематски прегледи на учениците и студентите во
Република Македонија за 2016 година („Службен весник на Република Македонија" бр. 207/2016)

 Предвидените мерки од буџетскиот дел на Програмата за систематски прегледи за
ученици и студенти за 2016 година не се во целост реализирани.

Наодите од оваа анализа покажуваат дека буџетот на Програмата за систематски прегледи
на учениците и студентите за 2016 година учествува само со 0,2 % во вкупниот буџет на
Министерството за здравство. Оваа анализа дава и јасен приказ за тоа колку средства биле
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планирани за секоја од седумте мерки вклучени во буџетскиот дел поединечно, колку
средства биле фактурирани, а колку исплатени. Најголем дел од износот на издвоените
средства (47 % од вкупно издвоените) биле планирани да се потрошат за „Партиципација за
осигурани ученици и студенти како и за лица од 7-18 години неопфатени во образовниот
систем за извршени систематски прегледи“, воедно и најмногу средства биле потрошени за
истата намена (49% од исплатените средства).

Најнизок процент на реализација на средства се бележи кај активноста „Општ
систематски преглед, систематски, стоматолошки и лабораториски систематски
прегледи на неосигурени лица од 7-18 години неопфатени во образовниот систем“, за која
активност се исплатени само 12% од планираните средства. Од добиените одговори од
страна на Министерството не може да се заклучи на што се должи исклучително нискиот
степен на реализација на оваа мерка. Оваа мерка се однесува токму на најранливата група на
деца и млади, односно оние кои се надвор од образовниот систем и кои не се осигурани.
Токму поради тоа од особено значење е редовно извршување на систематски прегледи кај
овие лица, со цел унапредување на нивното здравје. Министерството за здравство е должно
да објасни дали исклучително нискиот степен на реализација е поради несоодветно
планирање, или пак поради несоодветна реализација на оваа мерка, односно дали
здравствениот систем не е во можност да ги идентификува овие деца со цел да бидат
опфатени со систематски прегледи.

За останатите активности од Програмата Министерството за здравство исплатило во просек
исплатило 89% од планираниот износ. Доколку пак споредиме колку средства биле
фактурирани во однос на планираните ќе забележиме дека фактурираните средства биле за
14 %1 пониски од планираните, што се должи на нецелосна реализација на планираниот обем
на активности. (Види Табела 3)

Во однос на реализираниот обем на мерките и активностите, според информациите добиени
од страна на здравствените домови2 кои спроведуваат систематски прегледи, со мерката
Партиципација за осигурани ученици и студенти како и за лица од 7-18 години неопфатени во
образовниот систем за извршени систематски прегледи која се трансферира до ЈЗУ биле
вкупно опфатени 83.290 ученици и студенти; и со мерката Општ систематски преглед,
систематски, стоматолошки и лабораториски систематски прегледи на неосигурени лица
од 7-18 години неопфатени во образовниот систем биле опфатени 61 ученик или студент;
мерката Теренски посети за проценка на превентивната служба за систематски прегледи во
здравствените домови била реализирана во целост од страна на ЗД Скопје, односно биле
спроведени 20 посети; и со мерката Превентивни прегледи за рана дијагностика на пречки во
развојот на слух, говор и глас кај децата биле спроведени 1.857 прегледи или 93 % од
планираните од страна на Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас. За останатите
мерки и активности нема доставено соодветни информации.

1 Во оваа пресметка не се вклучени средствата за мерката “Изготвување на промотивно-едукативни
материјали за ученици на теми поврзани со здравјето на адолесцентите и младите (тутун, алкохол,
дрога, сексуално и репродуктивно здравје, ментално здравје)” поради недостаток на информации.
2 Во износите не се вклучени податоци од: ЗД Гостивар (нема доставено одговор за слободен пристап до
информации од јавен карактер) и ЗД Берово (нема фактурирано до МЗ).
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Табела 3. Приказ на делот на планираниот и реализираниот буџет од Програмата за систематски прегледи за
учениците и студентите за 2016 година (во денари)

Планирани
средства

Исплатени
средства

Разлика меѓу
планирани и

исплатени
средства

Процент на
реализација

Партиципација за осигурани
ученици и студенти како и за лица
од 7-18 години неопфатени во
образовниот систем за извршени
систематски прегледи која се
трансферира до ЈЗУ

5.020.000,00 4.587.140,00 432.860,00 91 %

Општ систематски преглед,
систематски, стоматолошки и
лабораториски систематски
прегледи на неосигурени лица од
7-18 години неопфатени во
образовниот систем

500.000,00 59.360,00 440.640,00 12 %

Средства за стоматолошки
материјал за заштита (залевање,
запечатување) на првите трајни
молари кај децата во прво
одделение

2.000.000,00 1.875.035,00 124.965,00 94 %

Средства за пасти за локална
примена кај деца со посебни
потреби наменети за превенција
на кариес (за деца со посебни
потреби до 14 години и со тежок
вид на ментална и физичка
попреченост во развојот)

1.500.000,00 1.389.982,00 110.018,00 93 %

Изготвување на промотивно-
едукативни материјали за ученици
на теми поврзани со здравјето на
адолесцентите и младите (тутун,
алкохол, дрога, сексуално и
репродуктивно здравје, ментално
здравје)

400.000,00 280.000,00 120.000,00 70 %

Теренски посети за проценка на
превентивната служба за
систематски прегледи во
здравствените домови

100.000,00 85.000,00 15.000,00 85 %

Превентивни прегледи за рана
дијагностика на пречки ви развојот
на слух, говор и глас кај децата

1.200.000,00 1.114.200,00 85.800,00 93 %

Доставување на извештај со
анализа и коментар за систематски
прегледи извршени во 2016 година
(ИЈЗ)

50.000,00 50.000,00 0,00 100 %

ВКУПНО: 10.770.000,00 9.440.717,00 1.329.283,00 88 %

Извор: Програма за изменување на Програмата за систематски прегледи на учениците и студентите во
Република Македонија за 2016 година („Службен весник на Република Македонија" бр. 207/2016)
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 Во 2016 година од Програмата се отстранети активности за здравствена едукација на
учениците и студентите, како и активности за унапредување на работата на
здравствениот персонал кој ги врши систематските прегледи.

Во 2016 година, Министерството за здравство престанува да издвојува средства за некои од
мерките и активностите од Програмата за систематски прегледи на учениците и студентите,
и тие се: Пренесувањето на неизмирените обврски од претходната година и Посета на
средни и основни училишта во Скопје и предавање на тема алкохол, тутун и дрога. Мерките
кои во континуитет се спроведуваат од 2012 до 2016 година се следните: Партиципација за
лабораториски прегледи на лица од 7-18 години неопфатени во образовниот систем;
Партиципација за осигурани ученици и студенти како и за лица од 7-18 години неопфатени во
образовниот систем за извршени систематски прегледи која се трансферира до ЈЗУ; Општ
систематски преглед, систематски, стоматолошки и лабораториски систематски
прегледи на неосигурени лица од 7-18 години неопфатени во образовниот систем; Средства
за стоматолошки материјал за заштита (залевање, запечатување) на првите трајни
молари кај децата во прво одделение; Средства за пасти за локална примена кај деца со
посебни потреби наменети за превенција на кариес (за деца со посебни потреби до 14 години
и со тежок вид на ментална и физичка попреченост во развојот); Теренски посети за
проценка на превентивната служба за систематски прегледи во здравствените домови; и
Доставување на извештај со анализа и коментар за систематски прегледи извршени за
годината (ИЈЗ). (Види Табела 4)

Во Програмата за 2016 година мерката “Партиципација за лабораториски прегледи на лица
од 7-18 години неопфатени во образовниот систем” не е издвоена како поединечна мерка,
туку влегува во состав на мерката “Партиципација за осигурени ученици и студенти како и за
лица од 7-18 години неопфатени во образовниот систем за извршени систематски прегледи
која се трансферира до ЈЗУ”. Поради тоа што овие две мерки се спојуваат во извештаите за
спроведување на Програмата не може јасно да се увиди колкав број на деца и млади кои се
вон образовниот систем се опфатени со систематски прегледи. Децата и младите вон
образовниот систем претставуваат особено ранлива група на лица и за истите задолжително
е да се предвидат дополнителни активности со цел  нивно откривање на терен, вршење на
систематски прегледи, како и водење на соодветна евиденција за овие лица.
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Табела 4. Промени во мерките предвидени со буџетот на Програмата за систематски прегледи на учениците и
студентите од 2012 до 2016 година

Опис на мерка 2012 2013 2014 2015 2016

Партиципација за лабораториски
прегледи на лица од 7-18 години
неопфатени во образовниот систем

✓ ✓ ✓ ✓ ✓3

Партиципација за осигурени
ученици и студенти како и за лица
од 7-18 години неопфатени во
образовниот систем за извршени
систематски прегледи која се
трансферира до ЈЗУ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Општ систематски преглед,
систематски, стоматолошки и
лабораториски систематски
прегледи на неосигурени лица од 7-
18 години неопфатени во
образовниот систем

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Средства за стоматолошки
материјал за заштита (залевање,
запечатување) на првите трајни
молари кај децата во прво
одделение

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Средства за пасти за локална
примена кај деца со посебни
потреби наменети за превенција на
кариес (за деца со посебни потреби
до 14 години и со тежок вид на
ментална и физичка попреченост
во развојот)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Изготвување и печатење на
образец за ре-проценка на
превентивната служба за
систематски прегледи и
имунизација во здравствените
домови (кофинансирање со грантот
на холандската влада ОРИО)

✓ ✘ ✘ ✘ ✘

Работилница за обука на тимовите
за методологијата со која ќе се
врши ре-проценка на капацитетите
и потребите на превентивните
тимови кои вршат систематски
прегледи и имунизација
(кофинансирање со грантот на
холандската влада ОРИО)

✓ ✓ ✓ ✘ ✘

3 Во Програмата за 2016 година мерката “Партиципација за лабораториски прегледи на лица од 7-18
години неопфатени во образовниот систем” не е издвоена како поединечна мерка, туку влегува во
состав на мерката “Партиципација за осигурани ученици и студенти како и за лица од 7-18 години
неопфатени во образовниот систем за извршени систематски прегледи која се трансферира до ЈЗУ”.
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Изготвување на Извештај за
наодите од извршената проценка
на службата за систематски
прегледи и имунизација
Изготвување на упатство за
спроведување на систематски
прегледи и имунизација
(кофинансирање со грантот на
холандската влада ОРИО)

✓ ✘ ✘ ✘ ✘

Изготвување на промотивно-
едукативни материјали за ученици
на теми поврзани со здравјето на
адолесцентите и младите (тутун,
алкохол, дрога, сексуално и
репродуктивно здравје, ментално
здравје)

✘ ✓ ✓ ✓ ✓

Теренски посети за проценка на
превентивната служба за
систематски прегледи во
здравствените домови

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Превентивни прегледи за рана
дијагностика на пречки ви развојот
на слух, говор и глас кај децата

✘ ✘ ✘ ✓ ✓

Доставување на извештај со
анализа и коментар за систематски
прегледи извршени за годината
(ИЈЗ)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Пренесени неизмирени оврски од
претходната година ✓ ✘ ✓ ✓ ✘

Изготвување и печатење на
прирачници за здравствени
работници за вршење на
систематски прегледи и
имунизација и за водење на
психосоцијално интервју при
работа со адолесцентни млади

✘ ✓ ✘ ✘ ✘

Посета на средни и основни
училишта во Скопје и предавање на
тема
алкохол, тутун и дрога.
(Здравствен дом Скопје)

✘ ✘ ✓ ✓ ✘

Извор: Програма за изменување на Програмата за систематски прегледи на учениците и студентите во
Република Македонија за 2016 година („Службен весник на Република Македонија" бр. 207/2016)

 Во 2016 година прегледани се 97 % од вкупниот број на ученици и студенти во Р.
Македонија.

Од Извештајот за остварување на програмата за систематски прегледи на ученици и студенти
во РМ за 2015/20164 добивме податоци за обемот на прегледани ученици и студенти во 2014,
2015 и 2016 година. Во учебната 2015/2016 година биле прегледани 200.032  ученици и
студенти или 97% од вкупниот број кои се подлежни на систематски прегледи. Во учебната
2014/2015 година биле прегледани 96% од вкупниот број на ученици и студенти подлежни на
систематски преглед, што значи дека во учебната 2015/2016 година процентот на реализација
е повисок во однос на учебната 2014/2015 година.

4 Извор: Институт за јавно здравје на Р. Македонија
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Извештајот покажува дека опфатот со систематски прегледи на учениците и студентите од
2006 до 2016 година има константен тек од околу 97 %. Во овој временски период во просек
најмногу прегледани има студенти (99 %), потоа ученици од основните училишта (97 %) и на
крај ученици од средните училишта (95 %). (Види Табела 5 и Графикон 3).

Утврден недостаток во извештајот е тоа што во истиот не е даден приказ на број на опфатени
деца вон образовен систем  со систематски прегледи, иако тие претставуваат особено
ранлива група на деца кои имаат потреба од редовни здравствени контроли.

Табела 5. Обем на извршени систематски прегледи на ученици и студенти во РМ во 2015/2016 година

Година

ВКУПНО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ СРЕДНО УЧИЛИШТЕ СТУДЕНТИ

Подлежни
Прегледани

Подлежни
Прегледани

Подлежни
Прегледани

Подлежни
Прегледани

Број % Број % Број % Број %

2014/15 124.002 119.149 96,1 74.896 72.432 96,7 40.020 37.631 94 9.086 9.086 100

2015/16 103.034 100.016 97,1 64.566 62.794 97,3 26.715 25.470 95,3 11.753 11.752 100

Индекс
2016/15 83,1 83,9 86,2 86,7 66,8 67,7 129,4 129,3

Извор: Институт за јавно здравје; Извештај за остварување на Програмата за систематски прегледи на
учениците и студентите во РМ за 2015/2016 година

Графикон 3. Прегледани ученици и студенти со систематски прегледи во РМ во период 2006 до 2016 година

Извор: Институт за јавно здравје; Извештај за остварување на Програмата за систематски прегледи на
учениците и студентите во РМ за 2015/2016 година
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НАОДИ ОД РОМСКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПФАТОТ СО СИСТЕМАТСКИ
ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИТЕ

 Децата и младите од Ромските заедници кои не посетуваат образование не се
соодветно опфатени со здравствените услуги поврзани со систематските прегледи
на учениците.

Со Програмата  за систематски прегледи на учениците и студентите предвидени се посевни
мерки и активности за опфат на децата кои се вон образовниот систем со здравствените
прегледи предвидени во оваа Програма. Најголем дел од децата кои се вон образовниот
систем во Р. Македонија припаѓаат на ромската заедница. Со цел да се утврди опфатот на
децата од ромските заедници со превентивните здравствени услуги од оваа Програма,
меѓутоа и квалитетот на истите Здружение ЕСЕ во соработка со ромските граѓански
организации спроведува методологии на социјална отчетност помеѓу ромските заедници во
општините Шуто Оризари, Делчево, Пехчево и Виница. Во склоп на овие активности во 2017
година беше спроведено истражување во ромските заедници. Притоа на терен откриени се
44 деца од ромските заедници кои не посетуваат редовно училиште. Овие деца живеат во 4%
од опфатените домаќинства.5 Дополнително на тоа, податоците добиени од основните
училишта на територијата на општината Шуто Оризари укажуваат дека во изминатата година
околу 497 деца не посетуваат редовно настава и поради тоа не биле опфатени со
систематски прегледи, од кои 13 деца од Основното училиште „26-ти јули“, а 484 деца се од
Основното училиште „Браќа Рамиз и Хамид“. Во Основното училиште „Браќа Рамиз и
Хамид“ претежно учат децата од ромска етничка припадност од оваа општина. Во
Програмата за систематски прегледи е наведено дека здравствениот систем во соработка со
патронажната служба презема мерки за откривање на децата надвор од образовниот систем
и нивно упатување до превентивните тимови за спроведување на систематските прегледи.
Наспроти ваквата заложба во Програмата и евидентната потреба од идентификација на овие
деца и нивно упатување на систематски прегледи, само во четири (4) ромски домаќинства
родителите Роми изјавиле дека ги посетила патронажна сестра за да упати дете надвор од
образовниот систем на систематски преглед.

Дополнителен проблем кој произлезе од работата на терен во заедницата е тоа што доколку
при систематски преглед се утврди потреба од дополнителни дијагностички испитувања кај
детето, родителите мора да се обратат кај матичниот лекар, да го образложат утврдениот
здравствен проблем и да бараат дополнителни испитувања или упатувања од страна на
матичниот лекар. Оваа постапка претставува потенцијална бариера за пристап до
здравствената заштита, особено земајќи ги во предвид ранливите групи од населението,
вклучувајќи го ромското население, руралното население и останати социо-економски
ранливи групи. Сето тоа може да резултира со ненавремена дијагностика и несоодветно
лекување на одредени состојби кај децата и младите, иако истите биле утврдени при
систематскиот преглед.

5 Здружение ЕСЕ и партнерските ромски организации работат на полето на унапредување на здравјето
на ромското население во општините Шуто Оризари, Делчево, Пехчево и Виница. Податоците
прикажани во оваа анализа се од спроведениот прашалник во ромските домаќинства со кои се опфатени
вкупно 1059 ромски домаќинства во кои живеат деца на училишна возраст.
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По однос на превентивните стоматолошки прегледи и здравствени услуги, во општината
Шуто Оризари дополнителен проблем претставува тоа што во Здравствената станица во
Шуто Оризари не постои превентивен стоматолошки тим, па родителите мораат своите деца
да ги носат во Поликлиниката во Чаир за да ги добијат овие здравствени услуги.

Преку интервјуата спроведени со здравствените работници од Здравствените домови во
горенаведените општини беше утврдено дека не постои механизам на координација помеѓу
основните и средните училишта и Здравствените домови по однос на опфат со вакцинација и
систематски прегледи на децата кои редовно не посетуваат настава или се осипуваат од
образовниот систем.
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