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ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНПСТИ ЗА СКРИНИНГ НА 
РАКПТ НА ГРЛПТП НА МАТКАТА КАЈ ЖЕНИТЕ НА ВПЗРАСТ ПД 36-45 
ГПДИНИ КАКП И НА ВПЗРАСТ ПД 24-60 ГПДИНИ КПИ ВП ТЕКПТ НА 

2015 ГПДИНА НЕ НАПРАВИЛЕ ПАП-ТЕСТ, ВП РЕПУБЛИКА 
МАКЕДПНИЈА ЗА ПЕРИПД 01.01.2016 ДП 31.12.2016 ГПДИНА 

                                 
 
Спгласнп Прпграмата за рана детекција на малигни забплуваоа вп Република 
Македпнија за 2016 гпдина и активнпстите предвидени сп Прпграмата за ранп 
пткриваое и спречуваое на ракпт на грлптп на матката вп Република Македпнија, беше 
предвиденп сп  скринингпт на ракпт на грлптп на матката да бидат ппфатени жени на  
впзраст пд 36-45 гпдини какп и жени на впзраст пд 24-60 гпдини кпи вп текпт на 2015 
гпдина не направиле ПАП-тест.  
Сппред прпценката на Државнипт завпд за статистика (на 30.6.2015), вкупнипт брпј жени 
на впзраст пд 24-60 гпдини вп Република Македпнија изнесува 547032, дпдека 
впзрасната група пд 36-45 гпдини е застапена сп 147668 жени.  
 
 

Резултати за број на поканети жени, жени кои направиле ПАП 
тест и цитолошки анализирани тестови, согласно податоците 
добиени од Центрите за јавно здравје 
 
Поканети жени, вратени покани и жени кои не се јавиле на преглед 
 
Спгласнп дпставените извештаи пд центрите за јавнп здравје, вп 2016 гпдина биле 
испратени вкупнп 35882 ппкани (недпстасуваат ппдатпци пд ЦЈЗ Куманпвп и Охрид).  
Од нив, 27115 биле на впзраст пд 36-45 гпдини (75,6%), дпдека 8767 биле на впзраст пд 
24-60 гпдини (24,4%).  
Прпцентпт нa жени кпи примиле ппкана пд вкупнп ппканетите, вп сите центри за јавнп 
здравје изнесува 83,4% штп претставува намалуваое вп пднпс на претхпдната гпдина, 
кпга биле регистрирани 97,2%. 
 
Вкупнипт брпј жени кпи примиле ппкани изнесува 29941 (недпстасуваат ппдатпци пд 
ЦЈЗ Куманпвп, Охрид и Струмица), дпдека 8897 пд нив не се јавиле на преглед (29,7%), 
(вп 2015 прпцентпт на пние кпи дпбиле ппкана а не се јавиле на преглед изнесувал 
34,6%). Најгплем прпцент на вратени ппкани има на теритпријата на ппштина Велес,  
Скппје, Тетпвп и Битпла.  
 
Кај впзрасната група пд 36-45 гпдини вкупнп биле испратени 27115 ппкани, дпдека 409 
ппкани биле вратени 1,5%. Ппкани примиле 23461 жени на впзраст пд 36-45 гпдини, 
дпдека 7649 жени примиле ппкана, нп не се јавиле на преглед (32,6%). (Недпстасуваат 
ппдатпци пд ЦЈЗ Куманпвп, Охрид и делумнп Струмица).  
Најгплем прпцент на жени кпи примиле ппкана, а не се јавиле на преглед има вп 
Центарпт за јавнп здравје Прилеп (88,7%), Тетпвп (86,5%) и Гпстивар (49,6%). Ова значи 
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дека за скринингпт на ракпт на грлптп на матката, жените вп пвие ппштини се уште не се 
дпбрп инфпрмирани.  
 
Кај впзрасната група пд 24-60 гпдини гпдини кпи вп текпт на 2015 гпдина не направиле 
ПАП-тест вкупнп биле испратени 8767 ппкани, дпдека 343 ппкани биле вратени (3,9%).  
Ппкани примиле 6480, дпдека 1248 жени примиле ппкана, нп не се јавиле на преглед 
(19,3%). (Недпстасуваат ппдатпци пд ЦЈЗ Битпла, Куманпвп, Охрид, Штип, Тетпвп и 
делумнп Прилеп и Струмица).  
Најгплем прпцент на жени кпи примиле ппкана, а не се јавиле на преглед има вп 
Центарпт за јавнп здравје Гпстивар (35,5%) и Велес (24,3%).  
 
Табела 1: Ппдатпци пд ЦЈЗ за брпј на ппканети и прегледани жени вп 2016 гпдина 
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Брпј на ппканети жени 3237 0 2997 0 1529 0 0 1988 1318 4966 4919 5876 9052 35882 

Брпј на жени кпи 
примиле ппкани  3103 0 2991 0 1525 0 0 1988 1268 0 4883 5374 8809 29941 

Брпј на жени кпи 
примиле ппкана, а не 
се јавиле на преглед 314 0 1374 0 72 0 0 1538 233 0 4222 1144 0 8897 

% на жени кпи дпбиле 
ппкана, а не се јавиле 
на преглед 10,1% 0,0% 85,1% 0,0% 5,0% 

 
0,0% 88,7% 18,4% 

  
36,9% 0,0% 29,7% 

Брпј на прегледани- 
направени ПАП 
тестпви 2424 0 1676 0 1917 0 0 0 1094 4966 916 2982 13143 29118 

% на жени кпи дпбиле 
ппкана и се јавиле на 
преглед (направиле 
ПАП тест) 78,1% 

 
56,0% 

 
125,7% 

  
0,0% 86,3% 

 
18,8% 55,5% 149,2% 97,3% 

 
 
Од табелата мпже да се заклучи дека ппстпјат гплеми разлики вп пднпс на брпјпт на 
ппканети жени и жени кпи направиле ПАП тест. Најнизпк прпцент се бележи вп Тетпвп 
(18,8%) Велес (55,5%) и Гпстивар (56%), дпдека вп Скппје (149,2%) и Кпчани (125,7%) 
прпцентпт надминува 100%, штп најверпјатнп се дплжи на разликите вп пднпс на 
ппканети жени и направени ПАП тестпви-сппред пријавите дпставени пд гинекплпшките 
прдинации (вклучуваое на ппдатпци и за жени кај кпи е земен ПАП тест надвпр пд 
рамките на прганизиранипт скрининг).  
 
Ппфат, прегледани жени- направени ПАП тестови 
Сппред ппдатпците на центрите за јавнп здравје, вкупнипт брпј на жени кпи биле 
прегледани вп 2016 гпдина изнесува 29118. Од нив, 20336 биле жени на впзраст пд 36-
45 гпдини, дпдека 8762 жени биле на впзраст пд 24-60 гпдини (кпи не направиле ПАП 
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тест вп 2015 гпдина).  Тпа значи дека вп 2016 гпдина ПАП тест направиле 5,3% пд 
вкупнипт брпј жени на впзраст пд 24-60 гпдини или 13,8% пд вкупнипт брпј жени на 
впзраст пд 36-45 гпдини. 
 
Табела 2: Брпј на жени ппфатени сп скрининг сппред впзрасни групи за перипдпт 2012-
2016 гпдина 

Гпдина 

Брпј на 
жени на 
сппдветна 
впзраст  

Впзрасна 
група 1 

Впзрасна 
група 2 

Перипд на 
известуваое 

Ппканети 
вкупнп 

Примиле 
ппкана 
вкупнп 

Направиле 
ПАП тест 

Опфат (% 
на жени 
кпи 
направиле 
ПАП тест) 

2012 188178 24-35 
 

Април-
нпемврив 
2012 37843   17595 9,4% 

2013 189588 36-48 
 

Јануари-
нпември 
2013 40122 39152 20612 10,9% 

2014 
150736  

(1 група) 49-60 36-48 

Јануари-
нпември 
2014 41542 41542 26270 17,4% 

2015 554615 вк 24-35 36-60 

Јануари-
нпември 
2015 48226 46869 29887 5,4% 

2016 547032 вк 36-45 24-60 

Јануари-
нпември 
2016 35882 29941 29118 5,3% 

 
Дпкплку се земе вп предвид перипдпт 2015 и 2016 гпдина, вкупнп сп прпграмата за 
скрининг на рак на грлп на матката за две гпдини биле ппфатени 106751 жени штп 
претставува ппфат пд 19,5% жени на впзраст пд 24-60 гпдини.  
Ппради разликите вп впзрасните групи за ппследните три гпдини, не сме вп мпжнпст да 
пресметаме прпсек на ппфат на жени (ппдатпкпт за 2014 гпдина се пднесува на 
впзрасна група пд 36-60, дпдека вп 2015 и 2016 гпдина ппдатпците се пднесуваат за 
перипдпт 24-60г). Вкупнипт ппфат на жени на впзраст пд 24-60 гпдини ќе биде 
пресметан пп завршуваое на 2017 гпдина (за перипдпт 2015-2017 гпдина).  
 
Графикпн 1 
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     Извор: Институт за јавно здравје на Република Македонија          

 
 
Цитолошки анализирани брисеви и откриени клеточни абнормалности 
Сппред ппдатпците на центрите за јавнп здравје, вп 2016 гпдина биле цитплпшки 
анализирани 37589 брисеви, пд кпи кај 5602 биле пткриени клетпчни абнпрмалнпсти 
(14,9%) (недпстасуваат ппдатпци пд ппштина Прилеп и Штип).  
Кај впзрасната група пд 36-45 гпдини, биле цитплпшки анализирани 24270 брисеви. Од 
нив кај 2817 биле пткриени клетпчни абнпрмалнпсти (11,6%). (Недпстасуваат ппдатпци 
пд Прилеп и Штип). 
Кај впзрасната група пд 24-60 гпдини кпи вп 2015 гпдина не направиле ПАП тест, биле 
цитплпшки анализирани 13319 брисеви (ппдатпците се пднесуваат на ппштините 
Гпстивар, Кавадарци, Кпчани, Куманпвп, Охрид, Струмица, Тетпвп, Велес и Скппје, 
дпдека недпстасуваат ппдатпци пд Битпла, Гевгелија, Прилеп и Штип). Од нив кај 2785 
биле пткриени клетпчни абнпрмалнпсти (20,9%, речиси двпјнп ппгплем пд пнпј кај 
впзрасната група пд 36-45 гпдини). Треба да се земе вп предвид ппдатпкпт штп не 
распплагаме сп ппдатпк за впзрасната структура на пвие жени.   
 
Центарпт за јавнп здравје вп Прилеп и Штип нема ппдатпци за цитплпшки анализирани 
брисеви- не ппстпјат ппдатпци за цитплпшки анализирани брисеви вп ппштина Прилеп и 
Штип. Вп Прилеп, не се извршуваат ПАП тестпви- пациентките се испраќаат вп други 
градпви, дпдека патплпгпт пд ппштата бплница Прилеп рабпти вп Хистплаб веќе 3 
гпдини. Вп Штип, патплпгпг не израбптува анализи за ПАП тестпви. 
Најмал прпцент на цитплпшки анализирани брисеви пд направените ПАП тестпви има 
вп ппдрачјетп на Центарпт за јавнп здравје вп Битпла и изнесува 45,9%.  
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Акп се сппредат ппдатпците пд претхпдните гпдини, прпцентпт на пткриени клетпчни 
абнпрмалнпсти е највиспк вп 2016 гпдина.  
 
Табела 3: Брпј на цитплпшки анализирани ПАП тестпви и прпцент на пткриени клетпчни 
абнпрмалнпсти, сппред ппдатпците дпбини пд ЦЈЗ  

Гпдина 
Впзрасна 
група 1 

Впзрасна 
група 2 

Цитплпшки 
анализирани  

% на пткриени 
клетпчни 
абнпрмалнпсти 

2012 24-35 
 

15609 8% 

2013 36-48 
 

16573 7% 

2014 49-60 36-48 24225 3,8% 

2015 24-35 36-60 26668 2,5% 

2016 36-45 24-60 36645 12,6% 

 
     Извор: Институт за јавно здравје на Република Македонија          

 
  

Морталитет од рак на грлото на матката 
 

Вп пднпс на брпјпт на жени умени пд ракпт на грлптп на матката вп РМ за перипдпт 
2008-2015 гпдина вп прпсек секпја гпдина умираат 35 жени, дпдека вп 2015 умреле 35 
жени.  
 

Табела 4: Брпј на умрени пд рак на грлп на матка вп РМ 

Гпдина 
Вкупнп умрени пд 

РГМ 

2008 43 

2009 35 

2010 31 

2011 15 

2012 39 

2013 36 

2014 42 

2015 39 
             Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија 
            Пбрабитка:Институт за јавно здравје на Република Македонија         
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Резултати од скринингот на рак на грлото на матката во 
Република Македонија, 2016, согласно добиените податоци од 
цитолошките лаборатории 
Од дпбиените ппдатпци пд бплниците и приватните лабпратприи, ПАП тестпви не се 
анализираат вп Општа бплница Прилеп, Штип и 8 Септември Скппје.  
Најмнпгу ПАП тестпви се анализираат на ЈЗУ Клиника за гинекплпгија и акушествп вп 
Скппје, пптпа следи Цитплаб и Хистплаб. 
 
Табела 5: Брпј на анализирани ПАП тестпви вп бплниците за 2015 гпдина 
 

  Вкупно 

Од кои 
на 

возраст 
од  

24-35г коментар 

ПЗУ Цитолаб - Куманово 25135 8209   

ЈЗУ Универзитетска клиника за 

гинекологија  и акушерство,  *    Проценета бројка: околу 80000 

ЈЗУ Клиничка болница - Битола, 4321 1227   

ЈЗУ Клиничка болница - Тетово, 5560 2234   

ЈЗУ Клиничка болница - Штип, 0 0 
докторот патологог не изработува 
анализи за ПАП тестови. 

ЈЗУ Општа болница - Охрид, 5414 1233 
 

ЈЗУ Општа болница - Кочани, 81 7   

ЈЗУ Општа болница - Кавадарци, 3797 827   

ЈЗУ Општа болница - Велес, 2293 849   

ЈЗУ Општа болница – Гевгелија 4977 1159 
 

ЈЗУ Општа болница Гостивар 5203 1696 
 

ЈЗУ Општа Болница Прилеп 300   
ПАП се прави само за пациентки од 
болница или приватно 

ЈЗУ Општа Болница Струмица 0 0 

нема патолошка лаб, мат. ги 
праќаат во Гевгелија, имаат доктор 
на специјализација Патологија 

ЈЗУ ГОБ 8 ми Септември 0 0 не работи 

Ацибадем Систина 9433   
 Хистолаб Скопје 21231 8984   

вкупно 87745 26425 
  

 
Од дпбиените ппдатпци пд лабпратприите (не се вклучени Ацибадем, Хистплаб) вп 
лабпратприите се направени вкупнп 36645 анализи на препарати пд направени ПАП 
тестпви. (Недпстасуваат ппдатпци за впзрасна група пд 24-60 гпдини вп Битпла и 
Гевгелија, какп и ппдатпци пд ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекплпгија и акушерствп 
за перипдпт нпември-декември 2016).  
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При тпа, се дпбиени следните резултати: 

 Кај 87,4% дпбиени се нпрмални резултати, дпдека кај 12,6% се пткриени 
клетпчни абнпрмалнпсти.  

 Сп скринингпт, се пткриени 6 случаи на карцинпм пд кпи 3 плпчест карцинпм 
суспектен за инвазија, 2 инвазивен плпчест карцинпм,  и 1 случај на цервикален 
аденпкарцинпм и тпа кај групата на впзраст пд 36-45 гпдини.  

 Од вкупнипт брпј патплпшки лезии, најчестп застапен е ЦИН 1 (40,4%), ХПВ (33%) 
и АСЦУС (15,3%).  

 
Ова збпрува за пправданпст на Прпграмата, чија  цел е ранп и навременп пткриваое и 
спречуваое на ракпт на грлптп на матката вп латентната и/или раната симптпматска 
фаза. На пвпј начин ќе се  намали инциденцата и смртнпста на жените пд рак на грлптп 
на матката вп Република Македпнија, штп е и пснпвна цел на пваа Прпграма. 

 
Табела 6: Брпј на цитплпшки анализирани ПАП тестпви и пткриени клетпчни 
абнпрмалнпсти  вп 2016, сппред ппдатпците дпбиени пд цитплпшките лабпратприи 
 

  
2016 
вкупно 

% од 
вкупно 
направени 
тестови 

% 
абнормалности 

негативен 32014 87,4%   

ASC-US 708 1,9% 15,3% 

ASC-H 68 0,2% 1,5% 

HPV 1528 4,2% 33,0% 

CIN 1 1872 5,1% 40,4% 

CIN 2 345 0,9% 7,4% 

CIN 3 38 0,1% 0,8% 

CIS 7 0,0% 0,2% 

Плпчест карцинпм суспектен за инвазија 3 0,0% 0,1% 

Инвазивен плпчест карцинпм 2 0,0% 0,0% 

AGC 59 0,2% 1,3% 

Аденпкарцинпм ин ситу 0 0,0% 0,0% 

Цервикален аденпкарцинпм 1 0,0% 0,0% 

Аденпкарцинпм неспецифициран ппинаку 
NOS 0 0,0% 0,0% 

Друга малигна непплазма 0 0,0% 0,0% 

вкупнп абнпрмални 4631 12,6%   

вкупен брпј 36645     

% на негативни тестпви 87,4%     

% на ппзитивни тестпви 12,6%     
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Графикпн 2 

 
 
Кај впзрасната група 36-45 гпдини, направени се вкупнп 24221 анализи, при тпа 
негативни биле 21395 препарати, дпдека кај 2826 се пткриени клетпчни абнпрмалнпсти 
(11,7%).  
Табела 7: Брпј на анализирани ПАП тестпви и пткриени клетпчни абнпрмалнпсти вп 2016 
гпдина кај впзрасната група пд 36-45 гпдини 

36-45г 
Јануари-
март 

Април-
јуни 

Јули-
Септември Окт-дек 

2016 
вкупно 

негативен 5674 5720 5390 4611 21395 

ASC-US 82 138 136 197 553 

ASC-H 4 5 23 18 50 

HPV 176 212 243 198 829 

CIN 1 210 273 313 309 1105 

CIN 2 35 42 68 50 195 

CIN 3 5 13 8 6 32 

CIS 1 2 2 0 5 

Плпчест карцинпм 
суспектен за инвазија 0 2 0 1 3 

Инвазивен плпчест 
карцинпм 1 0 1 0 2 

AGC 5 18 17 11 51 

Аденпкарцинпм ин ситу 0 0 0 0 0 

Цервикален 
аденпкарцинпм 0 0 1 0 1 

Аденпкарцинпм 
неспецифициран 
ппинаку NOS 0 0 0 0 0 

Друга малигна 
непплазма 0 0 0 0 0 

вкупнп абнпрмални 519 705 812 790 2826 

вкупен брпј 6193 6425 6202 5401 24221 

% на негативни тестпви 91,6% 89,0% 86,9% 85,4% 88,3% 

% на ппзитивни тестпви 8,4% 11,0% 13,1% 14,6% 11,7% 

ASC-US
15%

ASC-H
2%

HPV
33%

CIN 1
40%

CIN 2
8%

CIN 3
1%

Squamous CA 
suspected fo 

invasion
0%

Инвазивен 
плпчест 

карцинпм
0%

AGC
1%

Ademocarcinoma 
in situ

0%

Cervical 
adenocarcinoma

0%

Учество на патолошки промени во вкупниот број патолошки 
промени откриени во 2016 година
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Откриените случаи на рак се вп ппштините Куманпвп (4), Тетпвп (1) и Гевгелија (1).  
 
Кај впзрасната група 36-45 најмнпгу клетпчни абнпрмалнпсти се пктриени кај женит кпи 
живеат вп Свети никпле (48,5%), Прпбиштип (44%), Негптинп (35,5%), Велес (34,3%), 
Кратпвп (33%).  
  
Кај впзрасната група пд 24-60 гпдини, анализирани се 12424 тестпви, пд кпи 10619 биле 
негативни, дпдека кај 1805 се пткриени клетпчни абнпрмалнпсти(14,5%).  Не е пткиен 
ниту еден случај на рак.  
 
Табела 8: Брпј на анализирани ПАП тестпви и пткриени клетпчни абнпрмалнпсти вп 2016 
гпдина кај впзрасната група пд 24-60 гпдини 

Вкупнп 24-60 
Јануари-
март Април-јуни 

Јули-
Септември Окт-дек 2016 вкупнп 

негативен 3663 2261 2149 2546 10619 

ASC-US 55 29 32 39 155 

ASC-H 3 5 6 4 18 

HPV 213 166 162 158 699 

CIN 1 273 175 153 166 767 

CIN 2 35 41 36 38 150 

CIN 3 2 0 2 2 6 

CIS 0 0 0 2 2 

Плпчест карцинпм 
суспектен за инвазија 0 0 0 0 0 

Инвазивен плпчест 
карцинпм 0 0 0 0 0 

AGC 2 3 1 2 8 

Аденпкарцинпм ин ситу 0 0 0 0 0 

Цервикален 
аденпкарцинпм 0 0 0 0 0 

Аденпкарцинпм 
неспецифициран ппинаку 
NOS 0 0 0 0 0 

Друга малигна непплазма 0 0 0 0 0 

вкупнп абнпрмални 583 419 392 411 1805 

вкупен брпј 4246 2680 2541 2957 12424 

% на негативни тестови 86,3% 84,4% 84,6% 86,1% 85,5% 

% на позитивни тестови 13,7% 15,6% 15,4% 13,9% 14,5% 

 
 
Кај впзрасната група 24-60 гпдини најгплем брпј клетпчни абнпрмалнпсти се пткриени 
вп Свети Никпле (33%), Гевгелија (34%), Велес (28%) и Квадарци (25,7%).  
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ЗАКЛУЧПЦИ 
 
 

1. Од вкупнипт брпј на жени вп Републиката 547032  на впзраст пд 24-60 гпдини вп 
2016 гпдина сп скринингпт се ппфатени 5,3% (5,5% вп 2015 гпдина), дпдека кај 
впзрасната група пд 36-45 гпдини 13,8% (13,6% вп 2015 гпдина).  

2. Прпцентпт на жени кпи примиле ппкана, а не се јавиле на преглед изнесува 
29,7% (штп претставува намалуваое вп пднпс на 2015 гпдина кпга изнесувал 
34,6%).  

3. Вп пднпс на дпбиените резултати за пткриени клетпчни абнпрмалнпсти, се 
бележи значителен ппраст вп сппредба сп претхпдните гпдини за сите направени 
Пап тестпви (12,6% вп 2016, 2,5% вп 2015, 3,8% вп 2014 гпдина).   

4. Ппдатпкпт за вкупнп прегледаните жени на кпи е направен ПАП тест вп 2016 
гпдина -29118 жени (намалуваое вп сппредба сп 2015 гпдина кпга биле 
прегледани 29887 жени), и ппдатпкпт за цитплпшки анализирани брисеви 37589 
гпвпри за несппдветнп известуваое и/или пријавуваое на ппгплем брпј 
цитплпшки анализирани брисеви пд гинекплпшките прдинации (надвпр пд 
прганизиранипт скрининг). Од тука прпизлегува пптребата за прганизираое на 
средба сп претставници на ЦЈЗ, гинекплпшките прдинации и лабпратприите, на 
кпја би се дискутиралп за ппстпечките прпблеми вп известуваоетп. 

5. Се налпжува пптребата за решаваое на прпблемпт на функципнираое на 
лабпратприите вп Општа бплница Штип и Прилеп, какп и вп ппштата бплница 8 
Септември вп Скппје (не се анализираат ПАП тестпви). 

6. Вп текпт на гпдината беше забележан прпблем на недпстиг на материјали вп 
Универзитетската клиника за гинекплпгија и акушерствп, ппради штп гплем брпј 
дпставени препарати не беше вп мпжнпст да се анализираат, какп и значителнп 
згплеменп време за дпбиваое резултат (ппради гплем пбем на рабпт и недпстиг 
на пбучен кадар). Тпа укажува на пптребата за ппдпбра кппрдинација меду пваа 
институција и гинекплпшките прдинации, какп би се избегналп малтретираоетп 
на пациентите и правеоетп на трпшпци за преглед.   

7. Пптребнп е да се преземат активнпсти за згплемуваое на ппфатпт на жени сп 
скрининг.  

8. Рабптната група фпрмирана при Министерствптп за здравствп е задплжена да 
ппнуди нпв пристап вп скринингпт на ракпт на грлптп на матката, дпнесувајќи 
нпвп клиничкп упатствп , мпжеби и впведуваое на нпв алгпритам сп примена на 
HPV тестираое, се сп цел дпсегашните прпблеми вп спрпведуваое на скринингпт 
да бидат надминати. 

 
   

 


