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Според статистичките 
податоци направени 
во 2006 година, 
регистрирани се 
вкупно 6.164 абортуси 
или 27,3 абортуси 
на 100 живородени 
деца. Стапката на 
регистрирани абортуси 
на 1.000 жени на 
возраст од 15 до 44 
години во 2006 година 
во Македонија 
изнесува 13,6.
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"ПРИРОДНИОТ ПРИРАСТ СЕ 
НАМАЛУВА, ТОА Е ЛОШО"

ВАЖНОСТА НА ВАЖНОСТА НА 
РЕПРОДУКТИВНОТО ЗДРАВЈЕРЕПРОДУКТИВНОТО ЗДРАВЈЕ

Природниот прираст на земјава драстично се на-
малува. Од 9,8 промили природен прираст на 1.000 
жители во 1991 година, тој во 2007 година се на-

малил на 2 промила, за во 2008 година да падне на 1,5 
промили. Минатата година во земјава се родиле 22.688 
бебиња. Овие поразителни податоци ги презентираше 
д-р Јованка Костовска, раководител на секторот за пре-
вентивна здравствена заштита при Министерството за 
здравство, на Конференција за репродуктивно и сексу ал-
но здравје, која неодамна се одржа во организација на 
македонското Министерство за здравство и Минис тер-
ството за здравство на Република Турција во соработка 
со Фондацијата за економско и стратешко истражување. 

Според професорот Ферит Саракоглу, претставникот на Фон-
дацијата за економско и стратешко истражување ЈИСАВ, нашата 
земја успешно ги турка здравствените реформи и тие планираат 
да го применат во нивниот здравствен сектор нашето позитивно 
искуство. 

Според македонскиот министер Османи, по во-
ве дувањето на новата ХПВ вакцина за девојчињата, 
како и заштита на децата од менингитис, се под-
готвува ПАП тестовите да бидат задолжителни за 
сите жени во земјава.

"Во Прилеп и во Гостивар годинава ќе бидат под-
готвени два пилот-проекта. Жените од овој регион 
ќе бидат повикани да направат тестирање на гр-
лото на матката", вели Османи и додава дека и во 
иднина Владата ќе подготвува проекти со кои ќе 
се подобрува сексуалното и репродуктивното здрав -
је на жителите во земјава, што е добра основа за 
здраво семејство.

"Природниот прираст се намалува. Тоа е лошо. Значи, 
раѓањата се намалуваат, бројот на смртните случаи се 
зголемува. Токму затоа се воведува и стратегијата за 
демографски развој со цел да се зголеми наталитетот во 
државата сè додека има општини со негативен природен 
прираст", објасни Костовска.

"Министерството за здравство на Република Маке-
донија е посветено и става акцент на репродуктивното 
здравје, на здравјето на жената и на детето преку бројни 
проекти спроведени минатите месеци, како што се, во-
ведување на ХПВ вакцината, вакцина за заштита на де-
цата од менингитис, бесплатни ПАП тестови за де тек ција 
на карцином на грлото на матката, кои оваа година пре-
раснуваат во систематски скрининзи. Важноста на ре-
продуктивното здравје за севкупниот развој е прио ритет 
на глобално ниво и е содржана во многу меѓу на родни 
стратешко-развојни документи, кои ги обврзуваат зем-
јите-потписнички да инвестираат во репродуктивното 
здравје, обезбедувајќи квалитетни услуги за планирање 
на семејството достапни за сите, што ќе придонесе за 
намалување на сиромаштијата и за постигнување на дру-
гите развојни цели", истакна на Конференцијата маке-
донскиот министер Бујар Османи. 

Како што понатаму тој потенцираше, со современата здрав-
ствена политика се очекува да се достигнат поголеми ос тва-
рувања во областа на планирањето на семејството, сексуално-
то и репродуктивното однесување на младите и воопшто на 
граѓаните, безбедно мајчинство и зголемување на еднаквоста 
меѓу половите.

Дел од тие напори, појасни министерот, се насочени кон на-
малување на несаканата бременост, обезбедување услови за 
сигурен и безбеден абортус преку донесување и примена на 
националното законодавство, како и обезбедување соодветни 
услуги за планирање на семејството, превентивни мерки и мер-
ки за гарантирање на достапноста на модерните контрацептивни 
средства.


