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Медицински се 
препорачува еднаш годишно 
да се врши ПАП тест, а кај 
случаите каде по 
констатиран ХПВ вирус е 
неопходен уште еден ПАП 
тест, тој ќе се наплатува со 
партиципација.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

ЕДНАШ ГОДИШНО 
БЕСПЛАТЕН ПАП ТЕСТ

ОЛЕСНУВАЊЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОЛЕСНУВАЊЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРЕНИТЕ ЖЕНИОСИГУРЕНИТЕ ЖЕНИ

Со потпишување на Меморандум, Фон-
дот за здравствено осигурување, 
Кли никата за гинекологија и Ми нис-

терството за здравство на сите здравс тве-
но осигурени жени на возраст од 19 до 65 
години им обезбедија годишно еден бес-
платен ПАП тест. Министерот за здрав ство, 
Имер Селмани, истакна дека со тоа прак-
тично 200.000 жени, кои имаат избрано 
матичен гинеколог ќе добијат можност за 
бесплатен ПАП тест во Лабораторијата 
при Гинеколошко-акушерската клиника 
(ГАК). Во случаите каде е потребно ХПВ 
(хуман папилома вирус) - типизација по-
ради констатирано присуство на овој ви-
рус, кој е главен предизвикувач на канцер 
на грлото на матката, таа ќе се врши со 
партиципација од 150 денари, додека ос-
татокот од вкупната вредност на тестот од 
1.450 денари ќе ја покрива Фондот.

тестови и ХПВ типизација драстично се 
намалуваат случаите на канцер на грлото 
на матката".

Според директорот на ФЗО, Ѓорѓи Трен-
коски, со потпишаниот договор прак тич но 
ќе се овозможи за три пати да се зго лемат 
средствата за дијагностицирање на оваа бо-
лест кај жените. Минатата година во Маке-
донија биле извршени 170.000 ПАП тестови.

грлото на матката.
За жал, како што потенцираше дирек-

торката на Клиниката за гинекологија, Аде-
ла Попстефанија, половина од пациент-
ките со дијагноза канцер на грлото на 
матката се јавуваат многу доцна на ги-
неколог и најчесто во рок од пет години 
тие завршуваат со смртен исход. Таа ин-
формира дека во неодамна отворената 
Лабораторија при ГАК досега се извршени 
200 ХПВ - типизации од кои 30 биле пози-
тивни на хуман папилома вирус. 

"Ако имаме позитивен ПАП тест, што 
значи дека постои ХПВ вирус, во моментот 

Одлуката дека само жени над 65 години, кои не се здравствено оси гу-
рени, имаат право на бесплатен ПАП, додека за помладите, односно же-
ните во репродуктивниот период тоа не важи, пред извика револт, ме-
ѓутоа министерот Селмани и за овој проблем имаше подготвен одговор.

"Во Македонија нема неосигурени пациенти. Неосигурен е само оној 
кој не сака да биде осигурен. За жените над 65 години тро шоците за 
земање брис за ПАП и за самиот тест целосно се плаќаат преку посебни 
програми на Владата", додаде министерот Селмани.

Во врска со тендерот кој пред еден месец го распиша ФЗО, со кој се 
бара фирма за изготвување рекламна кампања за едукација на 
осигурениците, министерот Селмани со став дека тоа не е нова работа 
и дека тоа е проценка на менаџментот на Фондот. Директорот на ФЗО, 
Ѓорѓи Тренкоски, појасни дека тоа е резултат на одлука на Управниот 
одбор на Фондот, кој проценил дека граѓаните не се доволно ин фор-
мирани за своите здравствени права и за улогата на Фондот и најави 
поголема и поагресивна активност на ова поле. Тој потврди дека за 
оваа намена се издвоени околу 100.000 евра од буџетот на Фондот.

"Со ова - истакна министерот Селмани 
- на директен начин му објавуваме војна 
на канцерот на грлото на матката, кој по 
зачестеност е на второ место по канцерот 
на дојката кај жените. Податоците ука жу-
ваат дека во сите земји каде се врши рано 
откривање на оваа болест со редовни ПАП 

Со договорот се предвидува ГАК да из-
готви и национален регистар со база на 
електронски податоци за сите ПАП тес-
тови и ХПВ - типизации, со што таа ќе ста-
не референтен центар за сите здравствени 
институции во државава во однос на по-
литиките на превенција на канцерот на 

не се зема ХПВ - типизација, туку се дава 
соодветна терапија, а потоа се врши пов-
торно ПАП тест за да се утврди дали се 
работи за т.н. лажен ХПВ, кој се јавува кај 
18 отсто од случаите, бидејќи може да е 
најобична цервикална инфекција, која по 
санација дава негативен ХПВ. Затоа ХПВ - 
типизацијата се врши шест месеци по да-
дената терапија, ако за тоа има по треба, во 
зависност од резултатот на ПАП тестот", 
објасни директорката Попстефанија.

Во однос на кадарот кој работи на Кли-
никата за гинекологија, Попстефанија рече 
дека во тек е нивна едукација за читање 
на анализите, што во моментов се спро-
ведува заедно со странски стручни лица. 
Едукацијата ќе трае три месеци, а финан-
сиски е покриена од донаторот на лабо-
раториската опрема. 


