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КЛУЧНИ ПОРАКИ
• Појавата на болести различно влијае врз мажите и жените, при што пандемијата ја влошува постоечката 

нееднаквост за жените и девојките и дискриминацијата на другите маргинализирани групи, како што се лицата 
со попреченост и оние коишто се во екстремна сиромаштија. Ова треба да се нагласи поради тоа што различни 
околности влијаат врз откривањето на случаите и пристапот до третман на жените и мажите.

• Жените сочинуваат 70% од работната сила во здравствениот и социјалниот сектор во светски рамки и посебно 
внимание треба да се насочи кон тоа како нивната работна околина ги прави подложни на дискриминација, 
и да се внимава на нивното сексуално и репродуктивно здравје и психосоцијални потреби како здравствени 
работници на првата линија на фронтот.

• Во услови на криза, како што е пандемијата, жените и девојките може да бидат подложни на повисок ризик 
од насилство од своите интимни партнери и други форми на домашно насилство поради зголемените тензии 
во домаќинството. Поради фактот што системите што ги штитат жените и девојките, вклучително и 
структурите на заедницата, може да ослабат или да се распаднат, треба да се спроведат посебни 
мерки за да се заштитат жените и девојките од ризикот што настанува со насилството од нивните 
интимни партнери поради опасностите што произлегуваат од Ковид- 19 (COVID-19).

• Сексуалното и репродуктивното здравје и правата се значајна тема во јавното здравје, 
коешто бара големо внимание во екот на пандемијата.

• Безбедната бременост и породување зависат од функционалниот здравствен систем и 
стриктното почитување на превенцијата на инфекции.

• Овозможување планирање на семејството и другите удобности што ги носат сексуалното 
и репродуктивното здравје, вклучително и средствата за менструалниот циклус, се клучни за 
здравјето, за зајакнувањето и за одржливиот развој кај жените и може да биде под влијание на 
прекините во синџирот на набавки во обидите да се одговори во случај на пандемија.

• Мора да се обезбеди континуитет на грижата во случај кога има значајно 
прекинување на давањето услуги или други пречки во пристапот на жените и 
девојките во периодот на репродуктивната возраст. Пречките и бариерите 
мора да бидат отстранети, и на жените и девојките да им се овозможи пристап 
до услугите, вклучително психосоцијалните услуги за поддршка, особено на 
оние коишто се предмет на насилство или кои можат да бидат под ризик од 
насилство и карантин.

• Механизмите на упатување во случај на родово-базирано насилство мора да 
бидат прилагодени за да одговорат на промените на постоечките објекти за 
пружање грижа, при што клучните даватели на услуги во заедницата мора да 
бидат информирани за овие прилагодени постапки.

• Бремените жени со респираторни болести мора да бидат згрижени со највисок 
приоритет поради зголемениот ризик од несакани последици во здравствените 
единици за антенатална, неонатална и мајчинска грижа и тие мора да бидат 
одделени од другите идентификувани случаи на Ковид-19.

• Системите за набљудување и реакција треба да вклучат расчленување на 
податоците во врска со полот, родот, возраста и статусот за бременост.

• Обезбедувањето на менталното здравје и психосоцијалната поддршка на 
засегнатите лица, семејства, заедници и здравствени работници е клучен 
дел од ваквата реакција.
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• Сите здравствени работници, вклучувајќи ги и жените, кои се вклучени во борбата со Ковид- 19 мора да 
поседуваат лична заштитна опрема.

• Поради тоа што жените се во првата борбена линија во комуникацијата со заедниците и нивното учество во 
најголем дел е грижа за другите, тие се под зголемен ризик на изложеност. Со таквата блискост до заедницата, 
жените исто така се добро позиционирани за позитивно да влијаат врз утврдувањето и имплементацијата на 
превентивните чекори и ангажманот на заедницата.

• Обезбедувањето вистинска грижа и поддршка и пренесувањето на пораките мора да се врши со намера да се 
зајакнат безбедноста, достоинството и правата на луѓето.

• Максималното искористување на експертизата  на УНФПА и искуството во ангажманот на заедницата, 
социјалната мобилизација и екстензивните мрежи кај различните чинители, како што се организациите на млади 
и жени, верските и традиционалните лидери, треба да се искористат за да се подигне свеста, да се заштити и 
да се пружи поддршка на младите луѓе, жените, семејствата и заедниците. Со ова ќе се надгради и нивното 
знаење за заштитата од Ковид-19 за да се спречи ширење на инфекцијата, да се промовираат здрави промени 
во однесувањето, да се спречи ризична трансмисија на Ковид-19 во заедниците и да се намалат стигмата и 
дискриминацијата.

• УНФПА тесно ќе соработува со владите, СЗО и другите агенции што работат на заштита на здравјето (Х6), и 
националните партнери за да се овозможи пренесување на прилагодени информации за жените, вклучувајќи 
ги и оние коишто се во репродуктивна возраст, како и бремените жени, за спречување инфекција, како и за 
потенцијалните ризици и начинот на тоа како навреме да се бара здравствена грижа, како и за заштита од 
родово-базирано насилство.



КОВИД-19
Новата зараза од коронавирус 
2019 (Ковид-19) СЗО ја прогласи 
за пандемија на 11 март 2020 
и претставува нова форма на 
коронавирусот, за којшто првпат се 
информираше на 31 декември 2019 и 
којшто предизвикува потешкотии во 
дишењето, почнувајќи од вообичаена 
настинка, па до потешки заболувања 
што можат да доведат до смрт. На 18 
март Ковид-19 беше забележан во 

157 земји/региони и резултираше со повеќе од 200.000 
потврдени заразени лица и повеќе од 8.000 смртни 
случаи. За поголем број извори за следење/мапирање, 
видете Global Dashboard, Johns Hopkins, и Italy 
dashboard.

Кој е во најголем ризик?
Епидемиолошките анализи на СЗО и на центрите за 
контрола на заразата покажаа дека лицата коишто 
се во најголем ризик од Ковид-19 се ранливите групи 
– вклучувајќи ги постарите, хронично болните и оние 
коишто имаат имуно-компромитирачки заболувања, 
како што се лицата со болести на срцето, дијабетес, 
респираторни заболувања и истите треба да бидат во 
центарот на вниманието во борбата против овој вирус.

Превенција од коронавирусот  
и симптоми 
Согласно насоките на СЗО за спречување на ширењето 
на коронавирусот, вие треба:

да го намалите ризикот од инфекцијата 
одкоронавирусот

Мијте ги и тријте ги рацете со сапун и 
вода или течност базирана на алкохол

Заштитете се себеси и другите од заболување

Мијте ги рацете

Избегнувајте близок контакт со секој кој 
има симптоми слични на настинка или грип

Не влегувајте во незаштитен контакт  
со дивеч и домашни животни

● По кашлање и кивање
● Кога се грижите за 

болните
● Пред, за време и по 

подготвувањето на 
храната

● Пред да јадете
● По користењето  

на тоалетот
● Кога рацете видливо  

се валкани
● По контакт со животни  

и измет од животни

Мијте ги и покривајте ги носот и устата 
кога кашлате и кивате со шамивче или 
свиткан лакт

Темелно варете ги месото  
и јајцата

Неопходни се прилагодени податоци и податоци 
што целосно се однесуваат вклучително и на 
разграничувањето помеѓу половите, за да се прошири 
знаењето за поддршка за различните возрасти, бидејќи 
инфекцијата во најголем дел ги напаѓа лицата на 
поголема возраст (60 + години) и оние со здравствени 
компликации. Клучно е да се внимава на потребите на 
постарите жени од аспект на лекциите што се научени 
од другите инфективни заболувања, на пр., ХИВ (HIV), 
каде што стапките на инфекција помеѓу постарите 
лица – примарно жените беа занемарувани и 
се доцнеше со соодветната реакција.

Исто така, проширувањето на заразата 
различно влијае врз мажите и жените.

Пандемиите ја зголемуваат 
постоечката родова 
нееднаквост при што ја 
влошуваат состојбата за 
жените и девојчињата, 
и може да влијае 
на тоа како ним им 
се пружаат нега и 
грижа.

Најголем дел од случаите се на 
возраст помеѓу 30-69

Најголем дел од смртните 
случаи се јавуваат кај постарите 

и лицата кои имаат претходни 
медицински заболувања

http://unwfp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html%23/4f74fc222b7041cd9cc3c52e62af1b8c
http://unwfp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html%23/4f74fc222b7041cd9cc3c52e62af1b8c
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СЕКСУАЛНОТО И РЕПРОДУКТИВНОТО ЗДРАВЈЕ И ПРАВА 
СЕ ЗНАЧАЈНО  ПРАШАЊЕ ОД АСПЕКТ НА  ЈАВНОТО  ЗДРАВЈЕ,    
КОЕШТО БАРА ГОЛЕМО ВНИМАНИЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА
Итниот одговор на епидемијата Ковид-19 може да значи пренасочување на здравствените ресурси на услугите на 
сексуално и репродуктивно здравје со цел спречување на заканата, што може доведе до зголемување на смртноста 
на мајките и новороденчињата, зголемување на незадоволената потреба за  контрацепција и зголемен број на 
небезбедни абортуси и сексуално преносливи инфекции.

Денес жените сочинуваат 70% од работната сила во здравствениот и социјалниот сектор. Акушерките, медицинските 
сестри и здравствените работнички во заедниците се на првата линија на фронтот во борбата со вирусот, тие се во 
опасност од проширување на заразата и ним им е потребна лична заштитна опрема (ЛЗО). Безбедната бременост 
и породување зависат од доволниот број на обучен здравствен персонал, особено акушерки, како и адекватни 
објекти за обезбедување суштинска и итна квалитетна грижа 24/7. Респираторните заболувања кај бремените жени, 
особено инфекциите од Ковид-19, мора да бидат третирани со највисок приоритет поради зголемениот ризик од 
несакани последици. Мерките за контрола на инфекцијата мора да вклучат соодветна сегрегација на случаите кои 
се сомнителни, можни или потврдени во единиците за антенатална, неонатална и мајчинска грижа. Набљудувањето 
и системите за реакција за жените во периодот на репродуктивно здравје и бремените жени треба соодветно да 
бидат воспоставени, вклучително и антенатални клиники. Во моментов нема докази што би можеле да потврдат дека 
постои вертикална трансмисија на Ковид-19 од мајката кон детето.

Обезбедувањето на семејното планирање и другите услуги и средства за заштита на сексуалното и репродуктивно 
здравје, вклучително и оние што се однесуваат на менструалниот циклус, се клучни за зајакнување на здравјето на 
жените и девојките, како и нивното достоинство. Истите може да бидат нарушени поради тесните грла во синџирите 
на набавки што се создаваат поради реакцијата на пандемијата на Ковид-19 .

Системите за превенција и заштита исто така треба да ги земат предвид полот, родот, образовниот статус и статусот 
со бременоста. Имајќи ги предвид последиците што можат да настанат поради избувнувањето на вакви пандемии 
кај сите засегнати лица, семејства и заедници, обезбедувањето ментално здравје и психосоцијална поддршка мора 
да биде клучен дел од општата заштита.

УНФПА ја поддржува лидерската улога на националните и локалните власти, на заедниците и корисниците за да 
се обезбеди пристап до услуги за сексуално и репродуктивно здравје за време на пандемијата. Соработката и 
партнерството со СЗО и другите агенции на ОН, во поддршката на министерствата за здравство и релевантните 
министерства се клучни во обезбедувањето ажурирани информации за жените во репродуктивна возраст, вклучително 
и бремените жени во заштитата од инфекции, потенцијалните ризици и навременото барање медицинска грижа.
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ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖЕНИТЕ 
И МАЖИТЕ Е РАЗЛИЧНО
Појавата на болест различно влијае врз жените и мажите, а при тоа епидемиите само 
ја зголемуваат постоечката нееднаквост кај жените и девојките и ја зголемуваат 
дискриминацијата на другите маргинализирани групи, како што се лицата со попреченост 
и оние коишто се во екстремна сиромаштија. Ова треба да се земе предвид поради 
различното влијание на пристапот кон третман на жените и мажите, како и од аспект на 
нивната општа благосостојба.

Родовите норми претставуваат ризик 
Како последица на тоа што жените имаат помала моќ во носењето одлуки за 
време на појава на болест, во најголем дел, потребите за нивното сексуално 
и репродуктивно здравје не се задоволени. Преку лекциите што беа научени 
за време на појавата на зикавирусот (Zika), разликите во моќта меѓу жените 
и мажите придонесе жените да немаат автономија во донесување на одлуки 
во врска со своето сексуално и репродуктивно здравје. Ова дополнително 
го влоши несоодветниот пристап до здравствена заштита и недоволни 
финансиски ресурси на жените кога треба да патуваат до болниците и 
здравствените установи на прегледи за своите деца, и покрај тоа што 
жените беа вклучени во повеќето активности за контрола на заразата во 
својата заедница. 

Исто така, во голем број случаи нивото на застапеност на жените во планирањето и грижата за пандемијата е 
на незадоволително ниво, што веќе се согледува кај здравствената грижа што се пружа во некои држави или 
на глобално ниво во борбата со Ковид-19.

Во врска со другите ризици, мажите вообичаено се тие коишто избегнуваат да бараат здравствена услуга поради 
строгите родови норми, сакајќи да се прикажат како посилен пол, што доведува до доцно откривање и третман 
против вирусот. Во контекст на овие норми, мажите може да чувствуваат притисок соочени со неспособноста да 
работат како и со економски потешкотии како резултат на епидемијата што предизвикува напнатост и судири во 
домаќинството. За време на карантинот, искуствата и потребите на жените и мажите се различни и варираат поради 
тоа што тие имаат различни физички, културни, безбедносни и санитарни потреби.

Застапеност на мажите и жените 
во работната сила и грижата

70% од здравствените работници во светот се жени, со што се 
нагласува родовата природа на работната сила во здравствениот 
сектор и ризикот од инфекции со којшто се соочуваат 
жените. Поради тоа што жените ги покриваат најголем дел од 
интервенциите и грижата во примарното здравство, вклучително 
и првата борбена линија на ниво на заедниците, загрижувачки е 
што нивната вклученост во носењето одлуки и планирањето на 
интервенциите, набљудување на безбедноста, како и механизмите 
за откривање и превенција е многу ниска. Искуството покажува 
дека улогата на жените во заедницата често им овозможува да 
бидат поставени во подобра позиција да ги идентификуваат 
состојбите на локално ниво, вклучително и оние кои доведуваат 
до сигнализирање на почетокот на избувнување на епидемија 
или во врска со општата здравствена состојба.
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Искуствата од поранешните заболувања ја покажуваат важноста на вклучувањето 
на родовата анализа во напорите за подготовка и грижа за подобрување на 
ефективноста на здравствените услуги и промоцијата на родовата и здравствената 
еднаквост. За време на избувнувањето на вирусот Ебола во Западна Африка во 
2014–2016 год., жените беа доведени во поголема опасност од вирусот, поради 
нивната доминантна улога како згрижувачи во семејствата и како здравствени 
работници на првата линија на фронтот.

Затворањето на училиштата за да се спречи ширење на вирусот Ковид-19 
различно влијае врз економската состојба на жените поради нивната 
доминантна неформална улога за грижата за децата со што се ограничува 
нивната можност за работа и финансиски прилив. Генерално, искуствата 
од пандемијата укажуваат на зголемување на товарот во семејството 
на жените и за многу од нив ситуацијата е уште полоша поради фактот 
што имаат обврски и на работното место.  Освен тоа, ограничувањата 
во патувањата доведуваат до финансиски проблеми и несигурност за 
странската женска работна сила или за оние во услужниот сектор, којшто 
е под влијание на ограничувањата во патувањата. 

Зголемување на родово-базираното насилство
Пандемиите доведуваат до зголемени ризици на злоупотреба поради постоечката 
нееднаквост помеѓу половите и ранливоста на жените. Во услови на криза, како што 
е ова избувнување на пандемијата, жените и девојките се под зголемен ризик, на пример 
од насилство од интимните партнери и други форми на семејно насилство поради зголемените тензии во 
домаќинствата. Тие, исто така, се соочуваат со зголемени ризици од други форми на родово-базирано 
насилство, вклучително сексуална експлоатација и злоупотреба во вакви услови. На пример, економското 
влијание на избувнувањето на вирусот Ебола од 2013-2016 година во Западна Африка  доведе до зголемен 
ризик кај жените и децата од експлоатација и сексуално насилство.

Освен тоа, може да дојде до занемарување на грижата во спасувањето на животите и поддршката на жртвите 
на семејно насилство (болничко лекување на жртви на силувања, подобрување на менталното здравје и 
психосоцијалната поддршка) поради преоптовареноста и зголемената грижа на здравствените работници во 
борбата со вирусот Ковид-19 . 

Системите мора да обезбедат, здравствените работници да ги поседуваат неопходните вештини и ресурси за да може да 
се справат со информациите што се однесуваат на сензитивното родово-базирано насилство, при што секое откривање 
на родово-базирано насилство да биде третирано со почит, сочувство и тајност и дека услугите се обезбедуваат преку 
пристап што е фокусиран на потребите. Исто така, од голема важност е да се прилагодат постапките за упатување во 
случај на родово-базирано насилство за да одговорат на промените на постоечките објекти за пружање грижа и да се 
информираат клучните даватели на услуги во заедницата за овие прилагодени постапки.

УНФПА може да игра клучна улога во сензибилизирањето на националните партнери да ја разберат поделбата 
помеѓу родовите при избувнување на зараза како и зголемениот ризик од родово-базирано насилство, и да 
реагира на безбеден, етички и ефективен начин во време на пандемија.

Ранливите групи на населението различно ќе бидат засегнати од Ковид-19. За речиси 48 милиони жени и 
девојки, вклучително 4 милиони бремени жени коишто се идентификувани од страна на УНПФА како лица 
на кои им е потребна хуманитарна помош, опасноста од проширувањето на вирусот Ковид-19 е зголемена. 
Конфликтите, лошите услови во местата каде што луѓето се раселени и ограничените ресурси уште повеќе ја 
зголемуваат потребата за дополнителна поддршка и финансирање. 

Ширењето на вирусот Ковид-19 е уште поопасно во земјите и заедниците коишто се соочуваат со долгорочни 
кризи, конфликти, природни катастрофи, раселување и други состојби коишто влијаат врз здравјето на луѓето. 
Земјите коишто се засегнати од конфликти се сметаат за кревки и често работат во лоши здравствени услови. 
Тоа ги прави ранливи за Ковид-19 од аспект на капацитетот да откријат, потврдат или да управуваат со јавното 
здравје и еднакво да можат да влијаат врз клиничката слика  кај населението поради ова заболување. 
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• Овозможете соодветна и точна заштита и информации за да се зајакнат безбедноста, достоинството и правата 
на луѓето.

• Овозможете примена на политики и интервенции за потребите на сите, што е фундаментален чекор во разбирање 
на примарните и секундарните ефекти од потребата за здравствена грижа на различни лица и заедници. Притоа, 
потребите за заштита на жените и девојките мора да бидат во центарот на напорите за згрижување.

• Обезбедете во одговорот на Ковид-19 да се избегне повторување на штетните родови норми, 
дискриминаторските практики и нееднаквост. Важно е да се знае дека социјалните, културните и родовите 
норми, улоги и односи влијаат врз ранливоста на жените и мажите од инфекција, изложеност и третман.

• Внимавајте на тоа акцент да се стави на сексуалното и репродуктивно здравје и права за време на третманот од 
Ковид-19, бидејќи тие прашања може да бидат прилично засегнати за време на избувнување на заболувањето, 
вклучително и почитување на јасните насоки за превенција од инфекција со цел безбедна бременост и породување.

• Земете предвид дека овие мерки се разликуваат кај жените и мажите, особено оние коишто се најмногу 
исклучени, како што се лицата кои живеат во сиромаштија, лица со попреченост, домородно население, 
внатрешно раселени лица или бегалци, членови на ЛГБТ-заедницата, и други коишто се подложни на различни 
форми и видови дискриминација.

• Внимавајте на тоа како искуството во карантин различно делува на жените и мажите, како на пример, дали 
различните физички, културни, безбедносни и санитарни потреби на жените и мажите се задоволени. Имајте 
на ум дека домот не секогаш е безбедно место за некои жени и тие можат да бидат подложни на зголемено 
насилство од страна на интимните партнери.

• Ажурирајте ги насоките коишто се даваат за решавање на родово-базираното насилство за да може да се земат 
предвид промените во услугите што се на располагање.

• Ставете приоритет на учеството на жените бидејќи нивната улога во заедниците, ги става во типично добра 
позиција позитивно да влијаат на дизајнирањето и спроведување на превентивните активности. Имајќи ја 
предвид нивната блискост со локалната заедница, нивното набљудување и увиди можат да помогнат во 
сигнализирање на почеток на ширење на болеста и подобрување на општата здравствена состојба.

• Вклучете ги жените во носењето одлуки за подготвеност и одговор на пандемија и обезбедете учество на 
жените во националното и локалното носење на политики за Ковид-19.

• Вклучете го гласот на жените кои се на првата линија на фронтот, вклучително здравствените работници и тие 
коишто се најмногу засегнати од заразата преку спремноста за носење политики за реакција и добри практики.

• Поддржете соодветен и значаен ангажман на жените и девојките на ниво на заедницата, вклучително нивното 
вмрежување и организации, за да се одговори во борбата за спречување на натамошно дискриминирање и 
исклучување на оние коишто се во најголем ризик.

• Овозможете владите и институциите за заштита на здравјето на глобално ниво да ги земаат предвид директно 
и индиректно ефектите од возраста, полот и родот при борбата со Ковид-19 кога се спроведуваат анализи за 
влијанието од појавата на болеста.

• Ставете го како приоритет собирањето точни и целосни податоци за возраста и  полот за да се разбере како 
Ковид-19 влијае врз различни индивидуи, вклучително и преваленција, трендови и други важни информации.

ПРЕПОРАКИ
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Извори 
• COVID-19: the gendered impacts of the outbreak: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/

PIIS01406736(20)30526-2/fulltext   

• COVID-19 #Coronavirus data pack (updated 11 March 2020): 
https://informationisbeautiful.net/visualizations/covid-19-coronavirus-infographic-datapack/

• COVID-19 Guidance Document, Asia Pacific Region, UNFPA March 2020  

• WHO Daily Situation Reports:   
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situationreports/  

• Mental health considerations during COVID-19 outbreak: https://www.who.int/docs/defaultsource/coronaviruse/
mental-health-considerations.pdf?sfvrsn=6d3578af_2  

• A 3-Phase Response Activation System for public health emergencies, including COVID19: 
https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/Coronavirus_ThreePhases_FINAL_0.pdf  

• The COVID-19 Outbreak and Gender: Key Advocacy Points from Asia and the Pacific. Gender Based Violence AOR 
Protection Cluster Asia and Pacific; Gender in Humanitarian Action Asia and Pacific, 2020 
https://gbvaor.net/sites/default/files/2020 03/GiHA%20WG%20advocacy%20%20brief%20final%5B4%5D.pdf

• Хуманитарните акциски планови 
како и националните одговори 
на Ковид-19 да ги земат предвид 
и да се заложат за правата  
на бегалците, мигрантите и 
внатрешно раселените лица.

• Применете хуманитарен, 
развоен и мировен пристап 
преку организациска 
кохерентност, соработка, 
синергија и партнерство за 
поддршка на владите; да се 
искористат компаративните 
предности на владите, НВО-ата 
и другите агенции што работат 
во правец на постигнување на 
заеднички договорените цели.

https://informationisbeautiful.net/visualizations/covid-19-coronavirus-infographic-datapack/

