
Акционен План за 2016 за сексуално и репродуктивно здравје 
при итни и кризни состојби и катастрофи, вклучувајќи ја и 

тековната мигрантска и бегалска криза во Гевгелија и Куманово  

Планот за акција е подготвен според Минималниот Основен Пакет за Услуги1 

(МОПУ) за СРЗ при итни и кризни состојби и катастрофи 

ЦЕЛ 1 Координација и управување со СРЗ во кризни состојби 
АКТИВНОСТ Одговорна 

страна  
Партнери  Временска 

рамка  

Усвојување на поглавјето за СРЗ во националниот 
оперативен план за подготовка и одговор на 
здравствениот систем при ризици, опасности, 
вонредни состојби, катастрофи и/или кризни 
состојби во република Македонија 

1. Министерство 
за здравство   

1. СЗО 
2. УНФПА 
3. Институт за јавно здравје на РМ 
4. Центар за управување со кризи 
5. Црвен крст на РМ 
6. ХЕРА 
7. ДЗС 

Јуни 2016 

Подготовка на опис на работни задачи за 
одговорното лице за СРЗ во кризи на здравствениот 
сектор и за членовите на работната група 

1. Министерство 
за здравство   

1. УНФПА 
2. Институт за јавно здравје на РМ 
3. Црвен крст на РМ  
4. Центар за управување со кризи 
5. ХЕРА 
6. Министерство за труд и социјална 
политика 
7. Министерство за внатрешни работи 
8. УНДП 

Март 2016 

                                                           
1
 MISP (Minimal Initial Service Package for Reproductive Health in Crisis Situations)  



9. Лa страда 
10. Универзитетска Клиника за гинекологија 
и акушерство 
11. ДЗС 

Назначување на локални координатори за СРЗ во 
прогласените кризни подрачја со бегалската и 
мигрантската криза (Гевгелија и Куманово) 

1. Министерство 
за здравство   

1. Институт за јавно здравје на РМ 
2. УНФПА 
3. Општа Болница Куманово и Гевгелија 
4. Здравстве Дом Гевгелија 
5. Центри за јавно здравје – Куманово и 
Гевгелија 
6. Центар за управување со кризи 
7. Министерство за труд и социјална 
политика 
8. Министерство за внатрешни работи 
9. Црвен крст на РМ  
10.  ХЕРА 
11. ДЗС 

Март 2016 

Подготовка на формулар за унифицирано собирање 
на податоци од интерес за сексуалното и 
репродуктивното здравје во кризните подрачја 
зафатени со мигрантската и бегалската криза 
(Куманово и Гевгелија) 

1. Министерство 
за здравство   

1. Институт за јавно здравје на РМ 
2. 10 –те  Центри за јавно здравје 
3. УНФПА 
4. ХЕРА 
5. Универзитетска клиника за гинекологија и 
акушерство 
6. Црвен крст на РМ  
7. Ла страда 

Март 2016 

Мапирање и подготовка на листа со организации 
(име, видови на услуги, контакт) кои работат на 
аспекти од СРЗ во услови на криза 

1. Министерство 
за здравство   

1. Институт за јавно здравје на РМ 
2. 10 – те  Центри за јавно здравје 
3. УНФПА 
4. ХЕРА 
5. Црвен крст на РМ  
6. Ла страда 

Март 2016 

Организирање на симулациска вежба за одговор 
кон СРЗ во кризна ситуација преку тестирање на 
подготвената стандардна оперативна процедура за 

1. Министерство 
за здравство  

1. СЗО 
2. УНФПА 
3. УНХЦР 

2016 



сексуално и родово-базирано насилство на терен  
 
 

4. Центар за управување со кризи 
5. Дирекција за заштита и спасување 
6. Црвен крст на РМ  
7. Институт за јавно здравје на РМ 
8.  ХЕРА 
9. МВР 
10. МТСП 
11. Институт за судска медицина 
12. Министерство за правда 
13. Народен правобранител  

Мапирање на учесници од организации за новите 
МИСП обуки во 2016 година  

1. Министерство 
за здравство 

1. УНФПА 
2. Институт за јавно здравје на РМ 
3.  ХЕРА 

Април 2016 

Организирање на две МИСП обуки за медицински 
лица и претставници од релевантни институции и 
организации (социјални работници вклучително) 
 

1. Министерство 
за здравство   
 

1. Институт за јавно здравје на РМ  
2. Министерство за труд и социјална 
политика  
3. Центар за управување со кризи 
4. Дирекција за заштита и спасување 
5. УНИЦЕФ 
6. Црвен крст на РМ   
7.  ХЕРА  
8. Универзитетска клиника за гинекологија и 
акушерство 

Септември 
2016 

Потпишување на Меморандум за соработка меѓу 
Министерството за здравство, Институтот за јавно 
здравје на РМ , 10 центри за јавно здравје и 
Центарот за управување со кризи за размена на 
податоци од значење за здравството и СРЗ во 
услови на кризи  

1. Министерство 
за здравство   
 

1. Институт за јавно здравје на РМ 
2. Центар за управување со кризи 
3. 10- те Центри за јавно здравје 

Јуни 2016 

Креирање на софтверски модул за СРЗ податоци во 
рамки на веб платформата за кризни и вонредни 
состојби на Центарот за управување со кризи 

1. Министерство 
за здравство   
 

1. Центар за управување со кризи 
2. УНДП 
3. Институт за јавно здравје на РМ 

2016 

Информативно биро во ТЦ  „Винојуг“ обезбедува 
информации за организациите и услугите од 

1. Министерство 
за здравство   

1. Ла Страда/УНИЦЕФ 
2. Центар за управување со кризи 

2016 



важност за СРЗ кои се нудат во прифатно-
транзитниот центар  

 3. УНХЦР  
4. УНИЦЕФ 

ЦЕЛ 2: Превенција на сексуално и родово-базирано насилство и грижа за жртвите 
АКТИВНОСТ Одговорна 

страна  
Партнери  Временска 

рамка  

Подготовка на Стандардна оперативна процедура за 
сексуално и родово-базирано насилство за жените и 
девојчињата бегалки/мигрантки во ТЦ „Винојуг“ и 
„Табановце“ 

Министерство за 
здравство 

1. Институт за јавно здравје на РМ 
2. УНФПА 
3. УНИЦЕФ 
4. УНХЦР 
5. Министерство за труд и социјални 
политики 
6. Министерство за внатрешни работи 
7. Институт за судска медицина 
8. Јавно обвинителство 
9.  Ла Страда 
10. Универзитетска клиника за гинекологија и 
акушерство 
11. ХЕРА 
12. Министерство за правда 
13. Народен правобранител  

Април 2016 

Организирање  на обуки на терен за информирање 
и сензибилизација на сите клучни чинители за 
стандардната оперативна процедура за сексуално и 
родово-базирано насилство во ТЦ „Винојуг“ и 
„Табановце“ 
 

1.  Министерство 
за здравство  

 

1. Институт за јавно здравје на РМ 
2. УНФПА 
3. УНИЦЕФ 
4. УНХЦР 
5. Министерство за труд и социјални 
политики 
6. Министерство за внатрешни работи 
7. Институт за судска  медицина 
8. Јавно обвинителство 
9. Ла страда 
10. Универзитетска клиника за гинекологија и 
акушерство 
11. ХЕРА 

Јуни 2016 

Организирање на две обуки за клиничка третирање  1. Министерство 1. УНФПА Јуни 2016 



и психо-социјална поддршка за жртви на силување  за здравство  
 

2. УНИЦЕФ 
3. УНХЦР 
4. СЗО 
5. Универзитетска клиника за гинекологија и 
акушерство 
6. ХЕРА 

Подготовка и печатење на едукативни и 
информативни материјали (вклучително на арапски,  
фарси и урду јазик) за превенција од сексуално и 
родово базирано насилство   

1. Министерство 
за здравство 
 

1. УНФПА 
2. Универзитетска клиника за гинекологија и 
акушерство 
3. Ла страда 
4. ХЕРА 

Јуни 2016 

Информирање на локалното население и 
општините Куманово и Тетово за концептот и 
процедурите за заштита од сексуално и родово-
базирано насилство (пр. организирање на трибини) 

1. Министерство 
за здравство 
 

1. УНФПА 
2. УНДП 
3. УНИЦЕФ 
4. Совети за јавно здравје во општините (ЕЛС) 
5. Одговорните лица во општините (ЕЛС)за 
еднакви можности 
6. ЗЕЛС – Заедница на единици на локална 
самоуправа 
7. Универзитетска клиника за гинекологија и 
акушерство 
8. Ла страда 
9.  ХЕРА 
10. Институт за јавно здравје  

2016 

Информирање на агенциите на Обединетите Нации 
за концептот и процедурите за заштита од 
сексуално и родово-базирано насилство во услови 
на кризни и вонредни состојби и активностите кои 
се спроведуваат за оваа област 

УНФПА 1. СЗО 
2. УНДП 
3. УНХЦР 
 

2016 

ЦЕЛ 3: Намалување на преносот на ХИВ и СПИ (Сексуално Преносливи Инфекции)  
АКТИВНОСТ Одговорна страна  Партнери  Временска 

рамка  

Превод и адаптација на алгоритми за синдромски пристап 
на лекување за ХИВ и СПИ за потребите на мобилните 

1. Министерство 
за здравство 

1. Универзитетска клиника за ГАК 
2. Општа болница Куманово и 

Јуни 2016 



клиники Гевгелија 
3. УНФПА 
4. Институт за јавно здравје на РМ 

Подготовка на стандардна оперативна процедура  за 
превенција и третман на ХИВ во кризни ситуации во 
согласност со водичот на Inter-Agency Standing Committee 
за адресирање на ХИВ во улсови на хуманитарни кризи2   
 

1.Министерство за 
здравство  

 

1. Институт за јавно здравје на РМ 
2. Универзитетска клиника за 
инфективни болести и фебрилни 
состојби   
3.  ХЕРА 
4. УНФПА  

Мај 2015 

Вклучување на претставници од работната група за СРЗ во 
услови на криза при изготвување на новата национална 
стратегија за ХИВ/СИДА 2017 – 2020 за вклучување на   
ХИВ/СИДА потребите  на бегалците/мигранти  во новата 
национална стратегија  

1. Министерство 
за здравство 

1. Институт за јавно здравје на РМ 
2. Црвен крст на РМ 
3. ХЕРА 
4. УНФПА 
5. Универзитетска клиника за 
инфективни болести и фебрилни 
состојби   

Мај 2016 

Подготовка на едукативни и информативни материјали за 
ХИВ/СИДА и СПИ со фокус на ранливи групи во кризни 
ситуации  
 
 

1. Министерство 
за здравство  
 

1. Институт за јавно здравје на РМ 
2. Црвен крст на РМ 
3.  ХЕРА 
4. УНФПА 
 
 
 

2016 

ЦЕЛ 4: Намалување на мајчина и доенечка смртност во услови на криза и обезбедување на 
здравствена грижа и поддршка 
АКТИВНОСТ Одговорна страна Партнери  Временска 

рамка   

Развивање на стандардна оперативна процедура за 
препраќање  на мајки и новороденчиња во случаи на 
криза 

1. Министерство 
за здравство 
 

1. Универзитетска Клиника за ГАК 
2. Институт за јавно здравје на РМ  
3. УНФПА  
4. УНИЦЕФ 

2016 

                                                           
2
 http://iawg.net/docs/IASC-%20HIV%20Guidelines%202010.pdf  

http://iawg.net/docs/IASC-%20HIV%20Guidelines%202010.pdf


Обезбедување на услуги за СРЗ за мигранти и бегалци во 
рамки на мобилните гинеколошки амбуланти во ТЦ 
„Винојуг“ и ТЦ „Табановце“  

1. Министерство 
за здравство 
 

1. Универзитетска клиника за ГАК 
2. Општа болница Куманово 
3. Општа болница Гевгелија 
4. УНФПА 5. ХЕРА 

тековно 

Изработка на модел (шема) за евиденцијата за примо-
предавање и искористеност на  сетовите  за 
репродуктивно здравје и кратки обуки за вклучениот 
персонал во мобилните гинеколошки амбуланти 

1. Министерство 
за здравство 
 

1. Универзитетска клиника за ГАК 
2. Општа болница Гевгелија  
3. Општа болница Куманово  
4. УНФПА 
5. ХЕРА 

Март 2016 

Дистрибуција на суплементи и железо за бремени жени 
во ТЦ „Винојуг“ и „Табановце“ 

1. Министерство 
за здравство 

1. УНФПА  
2. УНИЦЕФ 
3. Црвен крст на РМ  
4.  ХЕРА 

тековно 

Развивање на протокол за мобилните гинеколошки 
амбуланти 

1. Министерство 
за здравство 

1. Универзитетска клиника за ГАК 
2. УНФПА  
3. Општа болница Куманово 
4. Општа болница Гевгелија 
5. ХЕРА 

Април 
2016 

Дистрибуција на хигиенски пакети за жени и девојки 
бегалки/мигрантки и кондоми во ТЦ „Винојуг“ и ТЦ 
„Табановце“  

1. Министерство 
за здравство 

1. УНФПА 
 2. УНИЦЕФ  
3. Црвен крст на РМ 
4. Ла страда  
5.  ХЕРА 
6. Институт за јавно здравје 

тековно 

Дистрибуција на едукативен материјал за безбедно 
мајчинство на јазиците на бегалците/мигрантите во ТЦ 
„Винојуг“ и „Табановце“ 

1. Министерство 
за здравство 

1. УНФПА  
2. УНИЦЕФ 
3. Црвен крст на РМ  
4. Ла Страда  
5.  ХЕРА  
6. СОС Детско село 

тековно 

Проектирање на финансиски средства за набавка на 
сетови за репродуктивно здравје во услови на криза 

1. Министерство 
за здравство 

1. УНФПА 
2. Институт за јавно здравје на РМ 

2016 

Следење на состојби со родилиштата (опрема, лекови, 
безбедност) во болниците Куманово и Гевгелија за 

1. Министерство 
за здравство 

1. УНФПА 
2. УНИЦЕФ 

2016 
година 



потребите на мигрантската криза 3. Институт за јавно здравје на РМ 
4. Општа болница Куманово 
5. Општа болница Гевгелија 

(минимум 
еднаш 
годишно) 

Безбедност за доење и исхрана кај новороденчиња 
(подготовка на едукативни материјали и прилагодување 
на безбеден простор за доење во Винојуг и Табановце) 

1. УНИЦЕФ 1. Ла страда 
2. СОС Детско село 

тековно 

ДРУГИ АКТИВНОСТИ Одговорна страна Партнери  Временска 
рамка  

Ревизија и развивање на нов Акционен план за СРЗ во 
услови на криза за 2017  

1. Министерство за 
здравство  
 

1. Институт за јавно здравје на РМ 
2. УНФПА 
 3. УНИЦЕФ   
4. УНХЦР 
5. Центар за управување со кризи 
6. Министерство за труд и социјални 
политики 
7. Министерство за внатрешни работи 
8. Универзитетска клиника за ГАК 
9. Дирекција за заштита и спасување 
10. СЗО  
11. ХЕРА    
12. Црвен крст на РМ 
13. Ла страда  
14. УНДП 
15. Министерство за правда 
16. Народен правобранител 
17. Совети за јавно здравје во 
општините (ЕЛС) 
18. Одговорните лица во општините 
(ЕЛС)за еднакви можности 
19. ЗЕЛС – Заедница на единиците на 
локална самоуправа 
20. Институт за судска медицина 
21. Јавно обвинителство 

Март 2017 

 


