Работна група ЗДРАВСТВО
Состанок број 1.
30 април 2015 година, Скопје (простории на UNDP)

Тема на средбата: Подготовка на ДРВО НА ПРОБЛЕМИ
Фасилитатори: Јулијана Даскалов и Дамјан Николовски
Целосната листа на учесници е достапна кај UNDP, во оригинал.

Цел на првиот работен состанок беше да се подготви листа на проблеми со кои се соочуваат
младите луѓе во Македонија, на возраст од 15 до 29 години, на тема: Здравство и превенција
(дел и Квалитет на живот).
Присутните членови на работната група „Здравство и превенција“ подготвија голема листа на
проблеми кои ќе се споменат во Стратегијата, но за почеток ги групираа проблемите и
подготвија листа на сите проблеми, приоритети по кои ќе се работи на почетокот и подготвија,
во работа во групи, три дрва на проблеми (целосно дадени во продолжение, интегрално
прикажани, без дополнителни информации (работна верзија).
Куса презентација за начинот на работа за првата средба и методологијата за дефинирање на
причинско-последични врски кај проблемите беше презентирано до Јулијана Даскалов
(презентацијата во pdf е дадена во прилог).
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Учесници индивидуално набројуваа проблеми, а потоа во парови се обидуваат да издвојат два
најгорливи проблеми.
Еден по еден ги запишуваа на табла и се групираат по интерес.
Притоа се разви дискусија за одржливоста и обемот на програмите за ХИВ и ТБ, и дали МЗ има
капацитет и ресурси да ја продолжи програмата по повлекувањето на Глобал фонд.
Претставникот од здружението Хепар од Битола, посочи дека се занемарува проблемот со
хепатитот што ќе стане полошо за скоро време ако продолжи со тој интензитет.
Информираноста е голем проблем кај младите, а неинформирани за користењето на орална
контрацепција и бенефитите што се нудат се соочуваат со предизвик на малолетничка
бременост и/ или СПБ.
Сања од Министерството за здравство истакна дека би ценела во Стратегијата да види посебен
осврт на квалитет на живот и услови на живеење, средината на живеење која моментално е
лоша и загадена. Би сакала повеќе истражувања во темава, или ако ги има да не се слабо
достапни. Таа ги повика сите да се приклучат на веб платформа за учество во стратегија за
здравство...
Од Институтот за јавно здравје истакнаа дека може да се адресира со час за здрави стилови на
живеење, сите истражувања говорат дека се бележи пад на физичка активност мора да ги
научиме на здрав живот.
МОФ го истакна проблемот со информираноста, и важноста за т.н. здравствен тренинг и
едукација.
Дел од детектирани ПРОБЛЕМИ на Млади на возраст од 15 до 29 години – кои се јавуваат во
овој момент како приоритет за делување (групирани по интерес и приоритети).
Недостаток на психотерапевтски услуги
Стигма и дискриминација кон одредени групи млади
Превенција од ризично однесување (алкохол, дрога, пушење и СПБ)

Несоодветни здравствени и хигиенски стандарди во институции за млади (студентски домови,
училишта, спортско рекреативни објекти...)

Во системот:
- Недостиг од сеопфатно сексуално образование
Здравствеана промоција во формалното образование
Недоволна информираност за користење на здравствени услуги за превенција од болести
(бесплатен ПАП, совети, едукација, контрацепција, матичен гинеколог, матичен лекар)
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Одржливост (континуитет) на програми за ХИВ и ТБ
Недостаток на здравствени услуги поради различни причини
- Рурални средини
- Миграција за време на студии
- Систем за матични лекари
Сексуално и крвно здравје
Резултати од работата во групи:

3

РАБОТНА ГРУПА 1:
Последици:
1.
2.

Нарушено ментално здравје
Заболувања и други сродни проблеми
Алкохолизам
Наркоманија
Таблетоманија
Деликвенција и вандализам
Проституција
ХИВ-СИДА, СПИ, Хепатит
Зголемен број на абортуси
Тинејџерска бременост
Силување
Економско слабеење на семејствата и заедницата
Економски трошоци за дијагностичко лекување и рехабилитација

Семејство

Ризично
однесување на
млади поврзано
со употреба и
злоупотреба на
психоактивни
супстанци

•Семејно насилство
•Нарушени семејни односи
•нефункционални семејства
•запоставување и злоставување
на младите

•недостиг на здравствено образование и воспитание
•лоши реформи во образованието
•врсничко насилство
•формални и нефункционални родителски совети
Училиште
•недостиг на предмет здравствено образование и воспитание во основните и
средните училишта
•недоволна здравствена едукација во високото образование

Заедница

•невработеност
•Сиромаштија
•Пореметени морални и етички
норми и вредности
•непостоење на достапни услуги од
Ц.М.З и Ц.Б.З
•Недоволен број на младински
центри- креативност и иновација
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РАБОТНА ГРУПА 2:
Социо-економски психолошки последици

Последици по здравје
Резистентност на лекови
Несоодветно дозирање
Самолекување
Неадекватен третман
Недоволна информираност за користење на здравствени услуги
Погрешни информации

Зголемена стапка на абортус
Несакана бременост
Висока стапка на тинејџерска бременост

Компликации
СПИ

Неефикасен оптеретен систем
Недоволно стредства
Финансиски издатоци
Зголемен број на пациенти
Склоност кон ризично однесување
Насилство
Пороци

Недоволна и неефикасна сексуална и здравствена едукација

Непостоење на соодветни
алатки за информирање

Недоволен
обем на
квалитетни
истражувања и
статистики

Неадекватно
спроведување на
образовните политики и
програми

Слаба
медиумска
покриеност

Нема сексуално
образование

Немање
институционални и
финансиски капацитети
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РАБОТНА ГРУПА 3
Последици
- Товар на буџетот на Владата
- Развој на хронични заболувања (+ карцином и транспланти)
o Смртност кај младите
o Ширење на болести
o Ненавремена дијагностика
o Резистенстност

ПРОБЛЕМ:
ЗГОЛЕМЕН БРОЈ НА СЕКСУАЛНО И КРВНО ПРЕНОСЛИВИ БОЛЕСТИ КАЈ МЛАДИТЕ

Причини:



o

Неинформираност кај младите
Немање сексуално и репродуктивно
образование

Недоволен скрининг кај општа популација на млади (>1%)

Стигматизација на болестите
Некомплетни услуги за превенција на хепатитис
Медиуми
 Несоодветен третман

Недоволна опфатност на засегнати / превентивни програми
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Фотографии: Работа во мали групи и презентација на резултатите од дискусиите од под- групите
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Работен лист на ГРУПА 1
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Работен лист на ГРУПА 2
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Работен лист на ГРУПА 3
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