ОПИС НА РАБОТНИ ЗАДАЧИ ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА РАБОТНАТА ГРУПА ЗА
ПОДГОТОВКА И ОДГОВОР НА ЗДРАВСТВЕНИОТ СИСТЕМ КОН ПОТРЕБИТЕ ОД
СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ ПРИ СПРАВУВАЊЕ СО ИТНИ И КРИЗНИ
СОСТОЈБИ И КАТАСТРОФИ
Вовед
Врз основа на член 55 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
("Службен весник на Република Македонија", бр. 58/00, 44/02. 82/08, 167/10 и 51/11), Министерот
за здравство донесува решениеза формирање на Работна група за подготовка и одговор на
здравствениот систем кон потребите од сексуално и репродуктивно здравје при справување со
итни и кризни состојби и катастрофи
Задача на работната група
Работната група за подготовка и одговор на здравствениот систем кон потребите од сексуално и
репродуктивно здравје при справување со итни и кризни состојби и катастрофи претставува
мулти-секторска група составена од членови на Министерството за здравство, Институтот за јавно
здравје на Република Македонија и други релевантни здравствени институции и организации, како
Министерство за внатрешни работи, Министерство за труд и социјална политика, Центарот за
управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, Црвениот Крст на Република
Македонија, агенции на Обединетите Нации и граѓански здруженија. Работната група има задача
да:
- Го подготви здравствениот систем да одговори на потребите од сексуалното и
репродуктивно здравје при справување со итни и кризни состојби и катастрофи;
- Во услови на зафатеност на одредено подрачје со итни и кризни состојби и катастрофи да
предложи и превземе активности во посебен или постоечки план со кои услугите за
сексуално и репродуктивно здравје ќе им бидат достапни на засегнатото население;
- Врши координација, ги следи состојбите и дава препораки за унапредување на сексуалното
и репродуктивното здравје подеднакво и во подготвителната фаза и во текот на кризата
ФАЗА на ПОДГОТОВКА
Координација
Во фазата на подготовка на здравствениот систем за сексуалното и репродуктивно здравје при
справување со итни и кризни состојби и катастрофи, работната група ја координира
Министерството за здравство,односно Националниот Координатор за репродуктивно здравје.
Согласно потребите, Министерството за здравство може да формира и посебно тело - Секретаријат
за подготовка и спроведување на активности за планирање на здравствениот систем за справување
со сексуалното и репродуктивно здравје во услови на ризик, опасност, катастрофа, кризна или
вонредна состојба.
Соработка со други органи и тела
Работната група при вршење на должностите соработува со интер-секторската комисија за
подготовка на план за одговор наздравствениот систем при справување со итни и кризни состојби и

катастрофи. Во зависност од потребите, работната група може да соработува и со Главниот Штаб
при Центарот за управување со кризи, Управувачкиот Комитет при Владата на Република
Македонија, како и други релевантни тела.
Состаноци
Членовите на работната група се состануваат најмалку 2 пати во годината по покана на
Националниот Координатор за репродуктивно здравје. Националниот Координатор за
Репродуктивно Здравје го води подготвувањето на годишниот акциски план и извештај за
спроведување на истиот.
Финансирање и Ресурси
Работата и активностите на групата за подготовка и одговор на здравствениот систем кон
потребите од сексуално и репродуктивно здравје при справување со итни и кризни состојби и
катастрофи се финансира од буџетот на Министерството за здравство во рамки на Одделот за
кризи и донации како и од други средства кои произлегуваат од надворешни домашни или
меѓународни донации.
Задачи на работната група
- Развива годишен акционен план за подготовка на здравствениот систем за сексуално и
репродуктивно здравје при справување со итни и кризни состојби и катастрофи,
- Го следи спроведувањето на годишниот акционен план, врши корекција и дава препораки
за подобрување на механизмите за имплементација,
- Комуницира со сите релевантни министерства, институции и организации, државни и
меѓународни, во зависност од активностите и потребите,
- Врши советодавна улога за измени на законите, политиките и регулативите во државата со
цел подобрување на подготвеноста на здравствениот систем за справување со сексуалното
и репродуктивно здравје при справување со итни и кризни состојби и катастрофи.
ФАЗА на ОДГОВОР
Координација
Во услови на зафатеност на одредено подрачје со ризик, опасност, катастрофа или е прогласена
кризна состојба, Националниот координатор за Репродуктивно здравјеја презема функцијата на
Одговорно Лице за Сексуално и репродуктивно здравје во услови на кризи или вонредни состојби.
Одговорно Лице номинира и локален координатор од зафатеното подрачје со кое заедно
соработува во планирање, спроведување, следење и известување за состојбите до работната група.
Соработка со други органи и тела
Работната група соработува со институциите и организациите на локално ниво (во подрачјето
зафатено со опасност, ризик, катастрофа или кризна состојба) при планирање и спроведување на
активностите на терен, односно со локалните Центри за јавно здравје, општинската организација
на Црвениот Крст, Регионалните Центри на Центарот за Управување со кризи и други локални
организации кои учествуваат во справувањето со кризата во зафатеното подрачје.

Состаноци
Во случај на пројавена итна и кризна состојба и катастрофи на одредено подрачје, членовите на
Работната група по покана на Одговорно Лице за Сексуално и репродуктивно здравје
(Националниот координатор за Репродуктивно здравје) во услови на итни и кризни состојби и
катастрофи се состануваза 24 до 48 часа од прогласената опасност или криза. Динамиката на
состаноците и комуникацијата на работната група се организираат во зависност од степенот на
кризата. На состаноците присуствува и локалниот координатор. За секој од состаноците се
подготвуваат записници кои се проследуваат до Главниот Штаб при Центарот за управување со
кризи и Управувачкиот Комитет при Владата на Република Македонија
Финансирање и Ресурси
За спроведување на активностите за сексуално и репродуктивно здравје во подрачје зафатено од
итни и кризни состојби и катастрофи, финансиските средства се обезбедуваат од буџетот на
Министерството за здравство како и од други средства кои произлегуваат од домашни или
меѓународни донации.
Задачи на работната група
- Подготвува итен план на активности за сексуално и репродуктивно здравје кои треба да се
спроведат во подрачјето кое е зафатено со итни и кризни состојби и катастрофи,
- Овозможува навремена реализација на приоритетните услуги за сексуално и
репродуктивно здравје во подрачјето зафатено со итни и кризни состојби и катастрофи,
особено за девојките и жените,
- Го следи спроведувањето на активностите за населението во подрачјето зафатено со итни и
кризни состојби и катастрофи во соработка со локалниот координатор
- Дава препораки за подобрување на пристапот до услуги за сексуалното и репродуктивно
здравје до главните чинители во државата и локалните власти
- Соработува со домашни и меѓународни организации со цел обезбедување на донации за
полесно и посеопфатно спроведување на приоритетните активности.

