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И ПОKРАЈ ЕДУKАЦИЈАТА ВО УЧИЛИШТАТА И ДОСТАПНОСТА НА ИНТЕРНЕТ
САМО ВО СКОПЈЕ ЛАНИ 53 АБОРТУСИ КАЈ АДОЛЕСЦЕНТКИ ОД 15 ДО 19 ГОДИНИ

Се зголемува бројот на абортуси кај помлади од 20 години и кај малолетнички во земјата и
покрај едукацијата што се спроведува во основните и во средните училишта и големата
достапност на информациите за заштита од несакана бременост и на интернет, но и со
разговор со родителите, врсниците и преку разни списанија, брошури и друга литература
на оваа тема.Ако во 2008 година биле регистрирани 146 абортуси на возраст помала од 20
години, во 2013 година, според податоците на Институтот за јавно здравје, бројот се
зголемил речиси за 100 - лани имало 237 прекини на бременост кај оваа популација. Во
скопскиот Центар за јавно здравје велат дека младите многу знаат, но малку практикуваат!
Само во главниот град вкупно 53 девојчиња на возраст од 15 до 19 години минатата година
се решиле да абортираат.
Намален бројот на абортуси, но не и кај помлади од 20 г.
Вкупниот број регистрирани абортуси во земјата почна малку да се намалува - од 5.900 во 2008
година на 4.983 во 2013 година, но податоците алармираат дека во благ пораст е прекинот на
бременоста кај помлади од 20 години и кај малолетнички, вели официјалната статистика на
Институтот за јавно здравје.
На Kлиниката за гинекологија минатата година од вкупно 196 абортуси, пет биле направени кај
малолетнички. Од јануари досега таму имало 191 прекин на бременост, од кои пет се кај помали од
18 години.
Според податоците на скопскиот Центар за јавно здравје, во 2013 година се регистрирани 53
абортуси кај адолесцентки на возраст од 15 до 19 години.
- Само во првото полугодие одржавме 627 предавања во Скопје и околните села, а организиравме и
5 трибини каде што преку дискусија со учениците проценувавме што знаат за заштитата од
несаканата бременост и за сексуално преносливите заболувања - и што им недостига на
предавањата. Kусо кажано, младите многу знаат, а малку практикуваат кога станува збор за заштита
од несакана бременост. Тие сметаат дека знаат како да се заштитат, но некогаш ги немаат
вистинските информации. А на предавањата делиме и брошури за контрацепција и за сексуално
преносливи инфекции, а се дистрибуираат и кондоми. Од јануари досега се поделени 1.095 кондоми

- вели прим. д-р Весна Спирова, раководителка на одделот за социјална медицина во Центарот.
Kондоми се делат преку педагози
Таа појаснува дека кондомите почнале да ги делат прво на предавања, особено во средните
училишта кога лекарите се во директен контакт со учениците.
- Но имаше реакции и ни беше сугерирано дека е подобро преку педагозите и психолозите, кои се во
почест контакт со децата, да се делат овие заштитни средства. Зашто има ученици кои не сакаат на
самото предавање пред другите да земат кондом, затоа во секое време може да тропнат на врата кај
педагогот. Младите мора да се свесни дека кога почнуваат да го практикуваат сексуалниот живот,
мора да мислат на ризиците - затоа мора да знаат да се заштитат и од сексуално преносливи
инфекции и од несакана бременост. Нашата крајна цел е да информираме што повеќе млади уште
пред да го почнат сексуалниот живот да се информираат за сите ризици што ги носи таа активност и
да се обучат и да знаат како да се заштитат зашто младите не може да апстинираат или да се во
целибат. Затоа тие треба да бидат обучени да го применат знаењето како да се заштитат.
Потенцирам дека абортусот е најлошиот метод за планирање на семејството, а кога веќе абортусот
станува избор, тогаш е најдобро да се направи што е можно најбезбедно, т.е. во специјализирана
здравствена установа, која со квалитетот на своите услуги ќе ја минимизира можноста од рани
компликации или од подоцнежни компликации во животот во вид на стерилитет - вели д-р Спирова.
„Аџибадем Систина“: Интервенцијата да се врши само во болница
Според статистиката на Kлиничката болница „Аџибадем Систина“, последниве 4 години бројот на
абортуси е во постојан благ пораст.
- Меѓутоа, на државно ниво од статистичките податоци точно е дека има намалување на бројот на
абортуси, но тоа сигурно не е поради широката употреба на контрацепција, туку тоа се должи на
нелегалното вршење на овие интервенции и тоа од лекари-гинеколози во неадекватни услови.
Интервенцијата треба да се врши само во болничка установа, односно установа од секундарна или
терцијарна здравствена заштита зашто во овие установи непосредно до салата за интервенција на
абортусот има и операциона сала и трансфузиолошко одделение, па доколку дојде до евентуални
компликации, би можеле веднаш да се решат - вели д-р Гордана Петровска, специјалист по
гинекологија и акушерство во „Аџибадем Систина“.
- Најмладата пациентка во нашата болница на која ~ е извршен прекин на бременост беше помлада
од 16 години. Таа дојде со потребната документација, потпис од двајцата родители, извод од
Матичната книга на родените, согласност за абортус потпишана од двајцата родители - вели д-р
Петровска.
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