
Минимални основен пакет на услуги (МОПУ) 
за  репродуктивно здравје 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          Цел 5

                       Цел 1 
Здравствениот сектор да го одреди телото кое 
ќе ја ВОДИ реализацијата на ПОПУ 

 Назначување на службеник за РЗ 

 Средби за разгледување на спроведувањето на мерките 
за РЗ 

 Известување на здравствениот сектор од страна на 
службеникот за РЗ  

 Достапност и користење на комплетите и материјалите 
за РЗ           

               РЗ Ком. 

                  0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цел 2

План за СЕОПФАТНИ РЗ услуги интегрирани во 

системот на примарна здравствена заштита  

• Собирање на релевантни информации и податоци  

• Идентификување на локации за идно давање на 

сеопфатни РЗ услуги 

• Проценка на капацитетот на вработените и 

планирање на обуки 
 Нарачување на опрема и материјали за РЗ  

    
                 
               РЗ Ком    РЗ Ком     РЗ Ком 
 
                    4             5             7 

 
 
 

 

 

Општа цел 

Намалување на морталитетот, 
морбидитетот и попреченостите 
во популациите погодени од 
кризи (бегалци/внатрешно 
раселени лица или популации 
кои се нивни домаќини)

      Спречување на СЕКСУАЛНОТО НАСИЛСТВО  и     

     давање на  помош на жртвите 
 
 Воспоставување на посебен систем на 

заштита за жени и девојки 

 Медицински услуги и психо-социјална 
поддршка  на располагање на жртвите 

Информирање на заедницата за услугите  
     
     РЗ Ком     РЗ Ком 

                              3             9          

Цел  4 
 

Спречување на прекумерниот морбидитет и  

морталитет кај  МАЈКИТЕ И  НОВОРОДЕНЧИЊАТА 

• Достапни итни акушерски услуги и грижа за 
новороденчињата 

• Воспоставување на систем за упатување кој работи 24/7 

• Комплети за чисто породување за учесниците во          
породувањето и за видливо бремените жени 

• Информирање на заедницата за услугите 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     

                      Цел 3 
Намалување на пренесувањето на ХИВ 
 
• Безбедна и рационална трансфузија на крв 

• Практикување на стандардни мерки на претпазливост 

• Достапни бесплатни кондоми  

           РЗ Ком. Стандардни  мерки на         РЗ. Ком. 

               1       претпазливост преку 

                               ком. 1-12
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 КРИЗА 
НА 

КРИЗА 

CRISIS 

ПО КРИЗАТА Комплетот за РЗ е наменет за употреба во период од 3 месеци за различен број на популација и се 
дели на три „блока“, како што е дадено подолу: 

 

Бруто стапка на морталитет  

>1 смрт/10.000/ден  
Морталитетот се враќа на 

нивото на околните популации 
Блок 1: Шест комплета се наменети да се користат на ниво на заедницата и на примарната 
здравствена грижа за 10.000 лица/3 месеци 

ОБЛАСТ  МИНИМАЛНИ (ПМПУ) РЗ УСЛУГИ  СЕОПФАТНИ РЗ УСЛУГИ  БР. НА 
КОМПЛЕТОТ 

ИМЕ НА КОМПЛЕТОТ БОЈА 

 

 
 
СЕМЕЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

• Обезбедување на 

контрацептивни средства, како 

кондоми, таблети, инекции и 

спирали за да се задоволи 

побарувачката 

Наоѓање  и набавка на 
контрацептивни средства 

 Обука на вработените 

 Воспоставување на сеопфатни 
програми за семејно планирање 

 Едукација за заедницата 

Комплет 0 Примена Портокалова 

Комплет 1 Кондоми (Дел А се машки кондоми + Дел Б се женски кондоми) Црвена 

Комплет 2 Чисто породување(поединечно) (Дел А + Б) Темно сина 

Комплет 3 По силување (Дел а + Б) Розева 

Комплет 4 Орална и инекциска контрацепција Бела 
 
 

 
РОДОВО 

ЗАСНОВАНО 

НАСИЛСТВО 

 Координирање на  механизмите 
за спречување на сексуално 
насилство со здравствениот и 
другите сектори/кластери 

 Обезбедување на клиничка грижа 
за жртвите на силување 

 Информирање на заедницата за 
услугите 

 Проширување на медицинската, 
психолошката, социјалната и 
правната помош за жртвите 

 Спречување и справување со 
други форми на РЗН, вклучувајќи 
семејно насилство, присилен/ран 
брак, ампутација  на женските 
гениталии 

 Организирање на едукација за 
заедницата 

 Вклучување на мажи и момчиња 
во програмите за РЗН 

Комплет 5 СПИ Тиркизна 

Блок 1 содржи шест комплета. Предметите во овие комплети се наменети за употреба од давателите на услуги 

за РЗ грижа на ниво на заедницата и примарната здравствена заштита. Комплетите содржат лекови и потрошни 

средства. Комплетите 1, 2 и 3 се поделени посебно на дел А и Б, а секој од нив може да се нарача посебно.   

Блок 2: Пет комплета треба да се користат на ниво на заедницата и на примарната здравствена 
грижа на 30.000 лица/3 месеци 

БР. НА 
КОМПЛЕТОТ 

ИМЕ НА КОМПЛЕТОТ БОЈА 

Комплет 6 Породување (здравствена установа) Кафеава 

Комплет 7 Спирала Црна 

 

 
 
 
ГРИЖА ЗА 

МАЈКИТЕ И 

НОВОРОДЕНЧИ

ЊАТА 

 Достапност на итни акушерски 
услуги  и грижа за 
новороденчињата 

 Воспоставување на 24/7 систем 
за упатување за итни акушерски 
услуги  и случаи со 
новороденчиња  

 Kомплети за чисто породување 
за учесниците во породувањето 
и за видливо бремените жени 

 Информирање на заедницата 
за услугите 

 Пружање на антенатална грижа 

 Пружање на постнатална грижа 

 Обука на стручни лица 
(акушерки, медицински сестри, 
доктори) за итни акушерски 
услуги и грижа за 
новороденчињата 

 Подобар пристап до основните и 

сеопфатните акушерски услуги и 

грижа за новороденчињата    

К     Комплет 8 Справување со компликации од абортус Жолта 

Ко   Комплет 9 Шиење на повреди (вагина и цервикс) и вагинален преглед Виолетова 

       Комплет 10 Породување со вакуум (рачно) Сива 

Блокот 2 се состои од пет комплета кои содржат потрошни материјали и материјали за повторна 

употреба. Предметите во овие комплетите е наменети за употреба на обучени здравствени 

работници со дополнителни вештини за акушерство и одредени гинеколошки и неонатални 

вештини на ниво на здравствен центар или болница 

Блок 3: Два комплета кои треба да е користат на ниво на специјалистичка болница за 150.000 
лица/3 месеца 

 

 
 
 
 
СПИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ И 

ХИВ, ПРЕВЕНЦИЈА И 

ТРЕТМАН 

 Организирање на безбедна и 
рационална трансфузија на крв 

 Почитување на стандардните  
мерки за претпазливост 

  Гарантирање на достапност на  
бесплатни кондоми 

 Обезбедување на синдроматски 
пристап во клиничките услуги за 
пациентите кои добиваат грижа 

 АРВ лекување за пациенти кои 
веќе примаат АРВ  лекарства, и  
спречување на пренесување од 
мајка на дете, во најкус рок 

 Воведување на сеопфатни 
услуги за превенција и лекување 
на СПИ, вклучувајќи и системи 
за надзор на СПИ 

 Соработка за воспоставување на 
сеопфатни ХИВ услуги 

 Обезбедување на грижа, 
поддршка и лекување на лицата 
кои живеат со ХИВ/СИДА 

 Зголемување на свесноста за 
услугите за  превенција, грижа и 
лекување на СПИ 

БР. НА 
КОМПЛЕТОТ 

ИМЕ НА КОМПЛЕТОТ БОЈА 

Комплет 11 Ниво на упатување за репродуктивно здравје (Дел А+Б) Флуоресцентна 
зелена 

Комплет 12 Трансфузија на крв Темно зелена 

Блокот 3 се состои од  два комплета со потрошни материјали и материјали за повторна употреба 

за да се овозможи целосна итна акушерска грижа и грижа за новороденчињата на ниво на 

специјалистичка болница за упатување (хируршка гинекологија). Се проценува дека една болница 

на ова ниво покрива популација од околу 150.000 лица. Комплетот 11 има два дела, А и Б, кои 

обично се користат заедно, но кои може да се нарачаат одделно.  Забелешка: Агенциите не треба да зависат исклучиво од меѓуагенциските Комплети за 
РЗ и треба да направат планови како да ја интегрираат набавката на материјали за 
ПМПУ/РЗ во нивните редовни системи за здравствени набавки.  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Како да се нарача брошурата    
„РЗ Комплетот за кризи“: 

 

UNFPA – Контактирјате со локалните 
канцеларии или пишете на 

   220 East 42nd  Street                                     

   New York, NY 10017 USA                                

     Tel: + 1 212 297 5245  

    Fax: +1 212 297 4915 

   Email: hru@unfpa.org 

   www.rhrc.org/resources/rhrkit.pdf 

 
 
 
Како може да нарачате Комплети 
за РЗ: 
 
Одделот за набавки на UNFPA  
Тим за итни набавки 
Midtermolen 3 
2100 Copenhagen 
Denmark 
Tel: +45 3546 7368 / 7000 
Fax: + 45 3546 7018 
procurement@unfpa.dk  

 
 
 
Ресурси: 
► Репродуктивното здравје во хуманитарен контекст: Меѓуагенциски теренски прирачник: 
http://www.iawg.net/resources/field_manual.html 
► Модул за учење на далечина за МОПУ: http://misp.rhrc.org 
► SPRINT Прирачник за олеснувачи за СРЗ Координација: 
www.ippfeseaor.org/en/Resources/Publications/SPRINTFacilitatorsManual.htm 
► UNFPA/Save the Children Комплет за сексуално и репродуктивно здравје на малолетници во 
хуманитарен контекст: прилог кон Меѓу-агенцискиот теренски прирачник за репродуктивно здравје 
во хуманитарен контекст: www.unfpa.org/public/publications/pid/4169   
► RHRC Прирачник за следење и евалуација: www.rhrc.org/resources/general_fieldtools/toolkit/ 
► CDC Прирачник за проценка на РЗ за жени погодени од конфликт: 
http://www.cdc.gov/reproductivehealth/Refugee/RefugeesProjects.htm 
► Меѓуресорска работна група за репродуктивно здравје во кризи: www.iawg.net 
► Конзорциум за мерки за репродуктивно здравје во криза (RHRC): www.rhrc.or

mailto:hru%40unfpa.org?subject=RH%20Kits%20for%20Crisis%20Situations
http://www.rhrc.org/resources/rhrkit.pdf
http://www.ippfeseaor.org/en/Resources/Publications/SPRINTFacilitatorsManual.htm
http://www.unfpa.org/public/publications/pid/4169
http://www.rhrc.org/resources/general_fieldtools/toolkit/


 


