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Вовед 

 

Споредбената анализа прикажана во Студијата за глобалното оптоварување со болестите од  2015 

година покажа дека факторите на ризик поврзани со исхраната се најважните фактори коишто го 

нарушуваат здравјето и благосостојбата на населението во секоја земја-членка во Европскиот 

регион на Светската здравствена организација (СЗО). Познато е дека нарушувањата во исхраната, 

вклучувајќи ги во нив потхранетоста, недостатокот на микронутрисиенси, зголемената телесна 

тежина и дебелината, како и незаразните болести (НЗБ) кои се резултат на неприкладна исхрана,  

имаат здравствени и економски импликации на сите нивоа во општеството.   

Од шесте региони на СЗО, Европскиот регион е најсериозно погоден од НЗБ бидејќи тие се 

водечка причина за инвалидност и смртност; кардиоваскуларните  болести, дијабетот, ракот и 

респираторните заболувања (четирите доминантни незаразни болести) заедно придонесуваат за 

77% од оптоварувањето со болестите и речиси 86% од предвремената смртност. Зголемената 

телесна тежина (индекс на телесна маса > 25 kg/m2)1зголемениот внес на храна која има висока 

енергетска вредност, внесот на заситени масти, транс масти, шеќер и сол, како и исхраната со 

низок внес на овошје, зеленчук и целозрнести жита се водечки ризик фактори и приоритетни 

проблеми. Исто така, Европскиот регион се соочува со двојно оптоварување поврзано со 

пореметувањата во исхраната. Имено, во некои земји, во исто време,    има високи нивоа на 

неухранетост и недостаток на нутриенси, како и зголемена телесна тежина и дебелина. 

Зголемувањето на стапките на зголемена телесна тежина и дебелината се случува во многу земји 

од Регионот во текот на изминатите неколку децении. Статистичките податоци се загрижувачки: 

во 46 земји (пресметано за 87% од Регионот), повеќе од 50 % од возрасните се со зголемена 

тежина или се дебели, а во неколку од овие земји стапката е блиску до 70% од возрасната 

популација.  Податоците на СЗО покажуваат дека 57,4% од возрасните на возраст ≥ 20 години 

(двата пола заедно) се со зголемена тежина или се дебели. Зголемената телесна тежина и 

дебелината се очекува годишно да резултираат со смртност на околу 320 000 мажи и жени во 20 
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 Дебелина (индекс на телесна маса > 30 kg / m

2
) не е само фактор на ризик за голем број на болести и 

состојби, но е вклучена и во Меѓународната класификација на болести на СЗО, 10-ти ревизија (МКБ-10). 



 

 

земји на Западна Европа. Ситуацијата во земјите на Источниот дел на Регионот е особено 

загрижувачка со оглед на брзината со која стапките на преваленца кај деца и адолесценти се 

приближуваат кон оние во Западниот дел на Регионот, како и фактот дека стапките на зголемена 

телесна тежина и дебелината во некои делови од Источна Европа се зголемиле за повеќе од три 

пати од 1980 година до денес. 

Особено внимание треба да се посвети на растечките нивоа на зголемена телесна тежина и 

дебелина кај децата и адолесцентите, особено во јужноевропските земји. Децата на помалку 

образованите родители се најмногу погодени и од таквата состојба. Податоците од Иницијативата 

на СЗО за следење на дебелината кај децата во Европа (COSI) покажуваат дека, во просек, едно на 

од три деца на возраст од 6 до 9 години во земјите кои учествуваат во истражувањето е со 

зголемена тежина или дебело.2 Преваленцата на зголемената телесна тежина (вклучувајќи ја и 

дебелината) се движи од 24% до 57% помеѓу момчињата и од 21% до 50% помеѓу девојчињата и 

тоа со зголемена телесна тежина од 9% до 31% кај момчињата и 6% до 21% кај девојчињата. 

Податоците од Студијата за здравственото однесување на децата со училишна возраст во 

Европскиот Регион на СЗО (HBSC) покажа дека преваленцата на зголемена телесна тежина и 

дебелината се движи од 11% до 33% за деца на возраст од 11 години, 12-27% за деца на возраст 

од 13 години и 10-23% за оние на возраст од 15 години. Студијата исто така покажа повисока 

преваленца на зголемена телесна тежина кај населението од пониските социо-економски слоеви 

во општеството. Доказите посочуваат дека повисоките стапки на дебелина меѓу групите со низок 

социо-економски статус, во еден дел се должат и на нивната поголема изложеност на средини во 

кои има пречки за пристап до здрава храна и помалку можности за практикување на физичка 

активност. 

Состојбата со зголемената телесна тежина и дебелината кај населението во Република 

Македонија (РМ) не е многу поразлична од таа во најголем број на земјите од Европскиот регион 

на СЗО. Податоците од Студијата за исхрана на населението во РМ од 2015 година покажуваат 

дека 62,7% од мажите и 48,4% од жените на возраст над 18 години се со зголемена телесна 

тежина или дебели (просек во РМ 55,6%). Определен степен на дебелина имаат 19,6% од мажите 

и 17,2% од жените во државата (просек во РМ 18,4%). Согласно податоците од COSI во Македонија 

за 2016 година, 38,9% од момчињата и 33,9% девојчињата на возраст од 7 до 8 години се со 

зголемена телесна тежина или дебели, а 20,3% од момчињата и 16,0% девојчињата се дебели. 
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 За список на земји кои учествувале во истражувањето, видете на: http://www.euro.who.int/en/health-

topics/disease-prevention/nutrition/activities/monitoring-and-surveillance/who-european-childhood-obesity-
surveillance-initiative-cosi 



 

 

Според податоците пак на HBSC, 33% од децата на возраст од 11 години се со зголемена телесна 

тежина или дебели, како и 26% од оние на 13 години и 24% од тие на 15. Дебели се 20, 15 и 8 

проценти, соодветно.  

 

Некои земји во Европскиот регион се соочуваат со нутритивна и демографска транзиција која 

резултира со рапидно зголемување на стапките на зголемена телесна тежина и дебелина, како и 

на незаразни болести чија појава е поврзана со начинот на исхрана. Во исто време, присутни се и 

определени степени на потхранетост кои најчесто се појавуваат во сиромашните домаќинства. 

Ваквата појава води до парадоксална коегзистенција на дебелина и потхранетост придружена со 

несигурност во однос  на храната во исти заедници или домаќинства.3 Студии кај деца на возраст 

од 0-5 години во 2007-2011 покажа дека хроничната потхранетост сè уште постои во Европскиот 

регион, со стапки  од 7 % до 39%. Стапките на ексклузивно доење се во стагнација, а 

несоодветните практики на дохранување, се сè уште честа појава. Недостатокот на 

микронутриенси, особено на железото и јодот, се сè уште чести, особено кај ранливите 

популации. Истражувањата, исто така укажуваат на тоа дека кај некои популациони групи има 

недостаток и на други микронутриенси, особено на витаминот Д. 

Мултииндикаторското кластерско истражување во Република Македонија покажа дека стапката 

на хронична потхранетост кај децата помлади од 5 години изнесува 6,9%. Таа стапка е под 

просекот на Европскиот регион и е најчесто присутна кај изолирани ранливи популации со низок 

социо-економски статус, но не треба да се занемари бидејќи хронично потхранетите деца нема 

никогаш да го достигнат растот на своите врсници. Студијата од 2011 година која имаше за цел да 

процени колкава е преваленцата на железо-дефицитна анемија кај децата под 5 години и жените 

на репродуктивна возраст во РМ покажа дека преваленцата на анемија кај жените беше 19,2%, 

споредено со 15,2% во европскиот регион. Застапеноста на анемија кај сите деца во 

истражувањето беше 21,8%, споредено со 16,7% во европскиот регион.  

Стапката на ексклузивно доење во РМ изнесува само 23% и е во рамки на просекот на Европскиот 

регион на СЗО (25%), кој има најниски стапки на ексклузивно доење во споредба со сите други 

региони на СЗО.  
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 Сигурност во однос на исхраната постои кога сите луѓе во секое време имаат физички, социјален и 

економски пристап до доволно безбедна и здрава храна за да се исполнат нивните диететски потреби и 
приоритети за храна за активен и здрав живот. Терминот „сигурност во однос на храната и исхраната“ ја 
одразува важноста на изнаоѓање на баланс помеѓу количината (енергија) и квалитетот (разновидност на 
храна). 



 

 

Промоцијата и достапноста на здрава и разновидна храна  е клучот за подобрување на здравјето, 

благосостојбата и квалитетот на живот на населението, промовирање на здраво стареење и 

намалување на нееднаквостите во здравството. Ова бара распределба на дополнителни напори и 

ресурси кои ќе бидат надополнување на процесите за подобрување на знаењето за храната. 

Поддршката на најранливите групи во општеството е важно заради обезбедување на здрава и 

достапна храна и активен живот за сите. Тоа е етички императив кон кој треба да се стреми 

општеството, особено во услови на ограничени ресурси. . 

Акцискиот план за храна и исхрана во РМ 2016-2025 е подготвен во светло на постојните глобални 

рамки на политиките за спречување и контрола на незаразните болести поврзани со исхраната, и 

е во линија со другите документи на СЗО на регионално и глобално ниво, особено со Глобалниот 

акциски план за превенција и контрола на незаразни болести 2013-2020 и Европскиот план за 

превенција и контрола на незаразните болести 2016-2025, како и со Националниот акциски 

планови за незаразни болести и другите документи и планови предвидени со Стратегијата за 

здравје до 2020 година во РМ.  

Дополнително, овој акциски план е во согласност и со документите на ЕУ во полето на исхраната и 

јавното здравје, како што е Акцискиот план за дебелината кај децата 2014-2020 година. 

Во 2013 година, министрите од земјите на Европскиот Регион на СЗО ја усвоија Виенската 

декларација за исхрана и незаразни болести во контекст на Здравје 2020, и се повикаа на 

решителна, конкретна акција. Декларацијата за потенцира потребата од стратегии и акции 

поврзани со исхраната и здравјето кои ќе бидат предводени од владите на земјите, а кои ќе се 

базираат на докази и на вклученост на повеќе сектори во општеството.  Во декларацијата е 

реафирмиран пристапот на „цела влада“ и „цело општество“ во создавањето на здрав и одржлив 

систем на исхрана бидејќи голем дел од тоа што е потребно за опстојувањето на таквиот систем се 

наоѓа надвор од здравствениот сектор.  

Во овој Акциски план се предвидени насоки на со кои се поттикнува примената на „менито“ на 

ефективни политики на национално ниво, преку кохерентен, координиран и мултисекторски 

пристап. Имајќи предвид дека социјалните и економските фактори значајно придонесуваат кон 

неприкладната исхрана, потребни се сеопфатни стратегии и интервентни мерки во кои 

Министерството за здравство (МЗ) ќе има водечка улога.   

Владата има на располагање определени механизми и политики преку кои може да влијае врз 

производството, рекламирањето и достапноста до храната, со истовремен фокус кон подигањето 

на јавната свест, знаењето и севкупните капацитети на населението во однос на храната и 



 

 

исхраната. Улогата на здравстените работници во тој процес е примарна и незаменлива, а 

особено се важни советите поврзани со исхраната кои им се даваат на корисниците нз 

здравствени услуги во примарната здравствена заштита. Алатките за поддршка на 

спроведувањето на политиките во исхраната се опишани во овој Акциски план и се производ на 

најдобрите пракси во повеќе земји во Европскиот Регион на СЗО земјаќи го предвид 

националниот контекст и можноста за спроведување на акциите во РМ. Во овој Акциски план има 

и препораки за користење на иновативни политики и алатки, кои се базирани на докази и седел 

од заедничкиот, регионален пристап кон предизвиците поврзани со  сите форми на пореметувања 

во исхраната.  

Владата на РМ  ќе превзема активности во насока на  промовирање на здравата исхрана преку 

насоките за исхрана базирани на докази и преку политики и акции за справување со 

прекумерниот внес на енергија, заситени масти, транс масти, шеќер и сол, како и поттикнување 

на доволен внес на овошје, зеленчук и интегрални жита. . Истовремено, Владата ќе работи и во 

насока на намалување и елиминирање на здравствените состојби поврзани со недостаток на 

протеини или микронутриенси, како и за обезбедување на храна за определени ранливи 

популации како постарите луѓе, бремените жени и населението со понизок социо-економски 

статус. Храната која е прекумерен извор на енергија, а е сиромашна со нутриенси, во овој 

документ е дефинирана како „храна со висока содржина на енергија, заситени масти, транс 

масти, шеќер и сол“. Таквата храна, во режимот на здрава исхрана, би требало да се ограничи и 

избегнува.  

Искуство со националните политики за исхраната во Европскиот Регион на СЗО ја покажа 

вредноста на користењето на заеднички алатки и на пренесувањето на знаења и искуства. Покрај 

тоа, особено се важни сеопфатни механизми за мониторинг за да се идентификуваат трендовите и 

да се измери влијанието на политиките со текот на времето, преку што се обезбедува одговорност 

за здравјето и еднаквоста.  

Со цел да се забрза напредокот да се решаваат пробелмите кои се настанати од сите форми на 

пореметувања во исхраната, стратегиите за храна и исхрана мора да посветат внимание на 

водечката улога на носителите на одлуки. Носителите на одлуки треба да воспостават механизми 

на управување со кои ќе се зачува интегритетот на ефикасно носење на одлуки но, исто така, да се 

мобилизираат политичките заложби за меѓусекторска соработка меѓу владините институции, 

институциите на државно и локално ниво, експертите, граѓанското општество и приватниот сектор. 

Ваквата организираност може да обезбеди политичка вмешаност, дефинирајќи ги улогите и 



 

 

одговорностите на различните делови на власта, со што ќе се олесни договорот за заеднички цели 

и планови. Потребно е ангажирање и на приватниот сектор, со оглед на неговата улога во 

производството, дистрибуцијата и продажбата на храна. Сепак, таквиот ангажман треба да се 

однесува на основните активности на засегнатите страни и да се постави во контекст на стандарди 

и иницијативи кои потекнуваат од Владата, а со цел позитивно да се влијае на здравјето преку 

исхраната. Важно е во тој процес да се преземат мерки за да се избегне евентуалниот конфликт на 

интереси при креирањето на политиките.  

Треба да се нотира дека Акцискиот план за храна и исхрана во РМ пледира да влијае кон 

постигнување на доброволните глобални цели на НЗБ донесени од страна на 66. Сесија на 

Светското здравствено собрание, вклучувајќи намалување од 25% на предвремената смртност од 

НЗБ до 2025. Други доброволно глобални цели кои треба да се постигнат до 2025 година, а кои се 

соодветни за нотирање во овој документ се:  

• Стопирње за зголемување на преваленцата на дебелината и дијабет;  

 Стопирање на зголемувањето на преваленцата на зголемена телесна тежина кај децата 

под 5 години. 

• Намалување на просечниот внес на сол и натриум кај населението за 30%; 

• Зголемување на стапката на ексклузивно доење во првите шест месеци од животот на 

најмалку 50 %. 

• Намалување на процентот на хронична неисхранетост кај деца под пет години за 40%; 

• Намалување на застапеноста на анемија кај небремените жени во репродуктивна возраст 

за 50%. 

Секако, вредно е да се спомене дека овој документ и акциите предвидени во него се во насока на 

достигнување и на Глобалните одржливи цели на ОН до 2030 година 

 

Визија 

Визијата на овој акциски план е инспирирана од визијата на Стратегијата на Европскиот регион на 

СЗО „Здравје 2020“.  

Негативните влијанија по здравјето предизвикани од незаразни болести поврзани со 

исхраната и на сите форми на пореметувања во исхраната, вклучувајќи ги тука како 

неухранетоста така и зголемената телесна тежина и дебелина, се значајно намалени, а 

населението во Република Македонија има поздрава исхрана во текот на животот.  

 



 

 

Мисија 

Да се обезбеди пристап до достапна, балансирана и здрава исхрана за сите граѓани во 

Република Македонија, без оглед на нивниот пол или социјален статус, преку спроведување на 

меѓусекторски политики, во контекст на „Здравје 2020“.  

 

Стратешки цели 

Да се избегнат случаите на предвремено умирање и значајно да се намали оптоварувањето од 

НЗБ поврзани со исхрана, зголемената телесна тежина и дебелината, како и сите други форми на 

пореметувања во исхраната кај населението во Република Македонија, имајќи предвид дека 

таквите појави се под силно влијание на социјалните детерминанти на здравјето и  негативно се 

одразуваат врз добросостојбата и квалитетот на животот.   

Оваа цел ќе се постигне со превземање на интегрирана, сеопфатна акција во голем број на 

општествени области преку пристапот на „цела Влада“ и „здравје во сите политики“.  Акцискиот 

план е наменет за поддршка на координирана и сеопфатна имплементација на националните 

политики, за подобрување на системот за управувањето со храната, намалување на факторите на 

ризик поврзани со исхраната и намалување на распространетоста на болестите поврзани со 

исхраната.   

 

Опфат 

Акцискиот план се фокусира на храната и исхраната, како едни од водечките фактори на здравјето 

и благосостојбата во РМ, со особено внимание поврзано со оптоварувањето од НЗБ. Опфатени се 

сите форми на пореметувања во исхраната во текот на животот.  

Поточно, акцискиот план настојува да се осврне и да понуди решенија во следните подрачја: 

  нееднаков пристап до соодветна исхрана во текот на животот и неправедна популациска 

распределба на зголемената телесна тежина, дебелината и неаразните болести поврзани 

со исхраната 

• обезбедување на лесно разбирливи информации за прехранбени производи за да може 

да се направи здрав избор на лесен начин, како и несоодветното знаење, вештини и 

компетентност за храна и здрава исхрана, што ја ограничува способноста на населението 

да постапи по овие информации; 

• присуството на со нездрава храна во клучните околини, како што се училишта, јавни 

установи, угостителски објекти и трговија на мало; 



 

 

• продорниот маркетинг на храна и пијалаци богати со енергија, заситени масти, транс 

масти, шеќер или сол насочен кон децата и несоодветниот маркетинг на храна за 

дохранување на доенчиња и мали деца; 

• континуираното барање системот за здравствена и социјална заштита да има алатки и 

ресурси со кои ќе се даде приоритет на промоција на здравјето и превенција на болести, 

со цел решавање на предизвиците за исхраната и болестите поврзани со исхраната; и 

• постоењето на неусогласеност меѓу здравствените цели и глобалните, регионалните и 

локалните политики за трговија со храна, кои влијаат на нутритивниот квалитетот на 

храната што е достапна, а според тоа, и на обезбедувањето на храна за населението. 

 

Водечки принципи и временска рамка 

 

Намалување на нееднаквостите во пристапот до здрава храна, како што е наведено во 

„Здравје 2020“ 

Намалување на социјалните нееднаквости значително ќе придонесе за здравјето и 

благосостојбата, вклучувајќи ги и тука и нутритивниот статус и здравствените придобивки од . 

Причините за нееднаквост се сложени и длабоко вкоренети, и со текот на времето се 

дополнително зајакнати. „Здравје 2020“ и Виенската декларација се одраз на зголемување на 

волјата да се справиме со лошата и нездрава исхрана во во Европскиот Регион, особено меѓу 

најранливите групи. Справувањето со нееднаквостите во исхраната и постигнување на 

универзален пристап низ општествените параметри  (возраст, пол, етничка припадност, 

онеспособеност или социо-економската положба) ќе биде неопходно доколку сакаме да се 

постигнат најдобри резултати и да ги поддржи човечкиот капитал и економските услови во сите 

земји во Европскиот Регион, па и во РМ,  во време на ограничени ресурси. Политиките кои имаат 

за цел подобрување на достапноста и прифатливоста на здрава исхрана за најранливите групи 

може да придонесат за намалување на ризиците од болест и, заедно со политиките во други 

области, да помогнеат кон во намалување на разликите. При креирањето на политиките и 

превземањето акции за нивно спроведување, треба да се размислува за  влијанието на 

нееднаквостите. 

 

Обезбедување на човековите права и правото на храна 



 

 

Правилната исхрана и здравјето се меѓународно признати како основни човекови права. 

Почитување, унапредување и заштита на човековите права се составен дел на ефективната 

превенција и контрола на пореметувањата во исхраната и НЗБ поврзани со исхрана, а и 

стратегиите кои мора да се формулираат и спроведуваат согласно со тоа. Остварување на правото 

на храна, бара одржливи, правични и достапни системи за исхрана кои обезбедуваат најширок 

можен популациски опфат со исхрана која промовира здравје и која ќе спречи појава на НЗБ 

поврзани со исхрана.  Фокусот треба да биде на клучните чинители во процесот на исхрана и 

безбедност на храна (одржливи и соодветни материјали, хигиена, постојан квалитет, широка 

достапност, и пристапност), но исто така и на детерминантите за изборот на храна од страна на 

потрошувачите. 

 

Поттикнување на населението и заедниците преку животна средина која промовира здравје 

Населението и заедниците треба да се зајакнат и да се вклучат во превенција и третман на 

пореметувањата во исхраната НЗБ поврзани со исхраната преку политики за создавање на 

околини на здрава храна, како и на обезбедување на заштита на правата на потрошувачите. 

Особено треба да се внимава на пристапот на учество на јавноста и на обезбедување поддршка за 

политиките и акциите. 

 

Промоција на здравје во текот на целиот живот 

Овој пристап е клучен за спречување и контрола на НЗБ поврзани со исхрана и сите форми на 

пореметувања во исхраната.  Пристапот започнува со решавање на нутритивниот статус на мајките 

и здравјето пред и за време на бременоста и продолжува со соодветни практики на хранење на 

доенчињата, вклучително и унапредување на доењето. Акциите за поттикнување на здрава 

исхрана за децата, адолесцентите и младите луѓе ќе се зајакнат и ќе станат одржливи преку 

промовирање на здрава исхрана во текот на работниот живот, исхрана за здраво стареење и 

нутритивна грижа за стари лица со НЗБ поврзани со исхрана и микронутритивни недостатоци. Тоа 

исто така вклучува и грижа за исхраната на  пациентите со болести чиј тек влијае на исхраната. 

 

Користење на стратегии базирани на докази 

Стратегиите за превенција и контрола на НЗБ поврзани со исхрана, зголемена телесна тежина, 

дебелината и сите други форми на пореметувања во исхраната, мора да почиваат на најдобрите 

научни докази и јавноздравствени принципи и треба да бидат ослободени од конфликт на 



 

 

интереси. Главниот акцент треба да биде на спроведувањето на активностите врз основа на 

докази, развојот и размената на искуства. за да се институционализираат и ефикасно да се 

спроведат предвидените мерки. Посебно внимание треба да се посвети на размената на знаења и 

искуства. 

 

Временска рамка 

Акцискиот план во РМ ќе се спроведува во периодот 2016-2025 година. Следењето на 

спроведувањето на политиките и акциите предвидени во овој документ ќе го прави Комисијата за 

незаразни болести при МЗ, а во тој процес првенствено ќе се имаат предвид целите поставени со 

глобалните и регионалните документи на СЗО како што се Глобалните доброволни цели за НЗБ до 

2025 и Одржливите развојни цели до 2030.    

 

Цели, приоритети и алатки  

 

Цел 1: Создавање околини со здрава храна и пијалаци  

Носење и спроведување на силни мерки кои го намалуваат влијанието44 на сите форми на 

маркетингот на храна која е богата со енергија, заситени масти, транс масти, шеќер или сол врз 

децата . За постигнување на оваа цел потребно е да постои независно следење од државно тело 

на спроведувањето на мерката.  

 

Употреба на постоечки и веќе користени алатки општи алатки во контекст на политики за 

намалување на маркетингот на храна богата со енергија, заситени масти, транс масти, шеќер или 

сол на децата , како што е нутритивното профилирање на храната.  

 

Користење на економски алатки, вклучувајќи и мотивација на снабдувачки синџири, таргетирани 

субвенции и даноци запромовирање на здравата исхрана; 

 

                                                           
4
 Со оглед на ефикасноста на маркетингот во однос на изложеноста на децата (опсег, фреквенција) и моќта 

што ја има (содржина, дизајн, спроведување на маркетинг пораките), главната цел на политиките треба да 
биде да се намали и изложеноста на децата и моќта на маркетингот на храна богата со заситени масти, 
транс масти, шеќер или сол. 



 

 

Промовирање, со водечка улога на Владата, на реформулирање на производите, подобрување на 

квалитетот на храната, подобрување на  квалитетот на снабдувањето со храна, употреба на лесно 

разбирливо означување со етикети на предната страна на производите;   

 

Соработка на сите владини нивоа, за да се олесни изборот на поздрава храна во околини како 

училишта, детски градинки, болници, јавни институции и работни места, меѓу другото и преку 

воспоставување на стандарди. Примерите за тоа се определени, веќе применети, политики на 

исхраната во училиштата, како училишни шеми за овошје или стандарди за храната достапна во 

јавните институции, кои можат да придонесат за намалување на нееднаквостите. 

 

Цел 2: Промовирање на придобивките на здравата исхрана во текот на животот, особено за 

најранливите групи 

 
Инвестирање во исхраната во најраната можна фаза, пред и за време на бременоста, вклучувајќи 

заштита, промоција, поддршка и решавање на бариерите за соодветно доење, а во исто време 

обезбедување на соодветна дохрана; 

 

Подобрување на способноста на граѓаните да направат здрав избор, земајќи ги предвид 

потребите на различната возраст, пол и социо-економски статус, преку  иницијативи за 

подобрување на знаењата за храната, исхраната и здравјето. Предучилишните и училишните 

установи претставуваат одлични места за почеток на таквите активности, но исто така треба да се 

посвети внимание на можностите за вклучување и на активното и работоспособно население ; 

 

Поттикнување на употребата на социјалните медиуми и нови техники за промовирање на изборот 

на здрава храна и поздрав начин на живот; 

 
Усвојување на алатки и стратегии за решавање на посебните прехранбени  потреби  на ранливите 

групи, вклучувајќи ги и постарите луѓе, и за оние кои живеат во заедница и оние на кои им се 

пружа нега во посебни установи за стари лица; 

 

Цел 3: Зајакнување на здравствениот систем за  промовирање на здрава исхрана  

 



 

 

Да се обезбеди сите здравствени установи да останат посветени на промоција на здравјето и дека 

храната и здравата исхрана се приоритети на здравствените системи ориентирни кон пациентите,  

вклучувајќи кратки интервенции и советување за исхраната во примарната здравствена заштита;  

 

Осигурување на универзална здравствена заштита за да се спречат и лекуваат проблемите 

поврзани со исхраната, со континуитет на висок квалитет на услугите за исхрана и соодветно 

квалификувани здравствени работници во превентивната и куративната медицина;   

 

Воспоставување на процедури за проценка на ризикот поврзан со исхраната во релевантните 

установи и за различни старосни групи, особено за децата и постарите лица, вклучувајќи и услуги 

во примарната здравствена заштита и при домашна нега; 

 

Цел 4: Поддршка за истражување, мониторинг  и евалуација  

 

Консолидирање, приспособување и проширување на  постоечките национални системи за 

следење и надзор, како што се Иницијативата за следење на дебелината кај децата (COSI) и 

Истражувањето за однесувањето поврзано со здравјето кај училишните деца (HBSC);  

 

Воспоставување и одржување на систем на следење на исхраната и антропометриските 

параметри во државата, во насока на откривање на фактори на ризик, кој овозможува 

распределба на податоците по социо-економски статус и пол, и приоритетно воспоставување и 

проширување на бази на податоци за составот на храната;   

 

Ефективно, прикладно и правилно користење на достапните податоци, вклучително и трансфер на 

знаења, за потребите на носење на одлуки. Следење и евалуација на активностите поврзани со 

исхраната, на интервенциите и политиките во различни контексти заради проценка на нивната 

ефективност и споделување на добрите пракси;  

 

Цел 5: Зајакнување на управувањето, меѓусекторската мрежа и мрежи за пристап на 

здравјето во сите политики 

 



 

 

Зајакнување на координираната акција на различни административни нивоа и во владини 

институции за да се обезбеди кохерентност меѓу сите политики кои влијаат на системи за храна и 

снабдувањето со храна, со цел промовирање, заштита и повторно воспоставување на здрава и 

одржлива исхрана (богата со зеленчук, овошје и интегрални жита, со ограничен внес на заситени 

масти, транс масти, шеќер и сол). Некои пракси на исхрана во делови на Европа се во согласност 

со карактеристиките на здрава исхрана, пред сè на Медитеранската исхрана и новата Нордиска 

исхрана;5 

 

Механизми за поддршка на акции во кои се вклучени повеќе клучни чинители заради 

поттикнување на вклученост на заедниците на локално ниво (иницијативи како Здрави градови, 

Училиштата за здравје во Европа и сл.) притоа избегнувајќи можен конфликт на интереси.  

Треба да се охрабруваат и иницијативи за скратување на синџирот на исхрана и користење на 

локалните производи, како на пример системот „од фарма во училиште“;  

 

Учество и поддршка на мрежите на Европско ниво во кои земјите соработуваат во областа на 

исхраната како Европската мрежа за акции поврзани со солта и Европската мрежа за 

намалување на притисокот од маркетингот врз децата. 

 

Понатамошни упатства за постапки и алатки за остварување на целите на Акцискиот план за 

храна и исхрана во Република Македонија 2016-2025 

 

Цел 1:  Создавање околини со здрава храна и пијалаци 

 

Воспоставување на  силни мерки за намалување на вкупното влијание врз децата од сите форми 

на маркетинг на храна богата со енергија, заситени масти, транс масти, шеќер или сол. Овие 

мерки ќе имаат ефект на намалување на моќта на техниките за комуникација кои се користат и 

вкупната изложеност на децата на продажба на овој вид на храна. Продажба на овие производи 

влијае на примарниот избор на храна и навиките на исхрана кај децата и е поврзан со нездрава 

исхрана и зголемен ризик од зголемена телесна тежина и дебелина. Новите докази покажуваат 

дека ефектите на маркетингот се присутни и кај возрасните. Ранлива група, како што се децата, е 

                                                           
5
 УНЕСКО објави дека медитеранската исхрана се базира на висока потрошувачка на свеж зеленчук, овошје 

и ореви, мешунки, жита и маслиново масло, со умерено консумирање на млечни производи, умерен до 
висок внест на риба и низок внес на месо. 



 

 

многу поподложна на убедителната моќ на  на маркетинг пораките, особено ако се пренесени 

преку телевизија, интернет или социјални медиуми. Тоа ги става децата под зголемен ризик 

Водечките категории на храна кои се рекламираат се богати со енергија, заситени масти, транс 

масти, шеќер или сол,  како на пример што се засладените пијалаци и кондиторските производи. 

Во моментов, телевизијата останува доминантен медиум за промотивен маркетинг на храна и 

пијалаци, но тоа е само еден од многуте медиуми, вклучувајќи ги и интернетот на социјалните 

мрежи, преку кои оние кои се рекламираат сега се во можност да ги промовираат производите, да 

изградат свест кон определен бренд и да генерираат лојалност на потрошувачите со поинтегриран 

пристап. Искуството покажува дека саморегулирањето и доброволните пристапи имаат многу 

недостатоци и на Владата е да воспостави  критериуми за политики и за независен мониторинг за 

да се постигне оптимална имплементација и да се обезбеди напредок во зајакнувањето и 

проширувањето на контролите. Процедурите на независните жалби и механизми за 

санкционирање исто така се потребни да ги заштити правата на децата и на потрошувачите. 

 

Училиштата и другите установи во кои претстојуваат децата треба да бидат ослободени од 

маркетинг на храна богата со енергија, заситени масти, транс масти, шеќер или сол.6 

 

Во следењето на маркетингот насочен кон децата во РМ, можна е соработка со СЗО во насока на 

искористување на експертизата на СЗО во процесот на следење на таквиот маркетинг. Таквото 

следење може да помогне во креирањето на учеството на државата во регулацијата, како и 

потенцијалното влијание врз здравјето на децата од изложеноста на таквиот маркетинг.  

  

Имајќи ги предвид истражувањата во РМ кои покажуваат дека храната која се рекламира на 

децата, скоро без исклучок, е храна богата со енергија, заситени масти, транс масти, шеќер или 

сол, неопходно е развивање на нутритивно профилирање на храната кое ќе помогне во 

ограничувањето на изложеноста на децата на овој вид на храна. Европскиот Регион на СЗО има 

веќе развиен модел за нутритивно профилирање на храната и истиот може да биде превземен 

или адаптиран во национални рамки во РМ.  Таквото профилирање јасно ќе диференцира кои 

видови на производи не може да им бидат рекламирани на децата. Со таквиот пристап може да 

се помогне и во други области, како што е на пример набавката на храна во училиштата.  

                                                           
6
 Таквите установи вклучуваат градинки, училишта, предучилишните установи, детски игралишта, 

диспанзерите за училишна медицина, педијатриските одделенија и сите спортски и културни активности, 
одржани во ваквите околини. 



 

 

 
Интервенциите кои користат економски алатки, како мотивација на снабдувачки синџири, 

таргетирани субвенции и даноци, може да ја намалат или зголемат цената на определена храна, 

особено во моментот на купување, и може да ја подобрат достапноста на здрава исхрана, како и 

да обесхрабрат купување на прехранбени производи со висока енергија, заситени масти, транс 

масти, шеќер или сол. Соодветно внимание треба да се посвети на вкупното влијание врз 

ранливите групи. 

 

Можни активности вклучуваат креирање или прилагодување на субвенции по должината на 

синџирот на снабдување со храна, како на пример преку инвестиции во производство, логистика и 

политики за јавни набавки, со цел да се прилагоди системот политики во исхраната со потребите 

на јавното здравје.  

 

Истовремено, можно е воведување на таргетирани субвенции да се влијае на достапноста, а со 

тоа подобрување на пристапот до зеленчук, овошје и интегрални жита, особено за ранливите 

групи. Една од опциите би можело да биде вклучување на субвенционирање на овошјето и 

зеленчукот во програмите за помош преку храна.   

 

Потребно е развивање на мрежи за мониторинг за да се идентификуваат трендовите на цените на 

храната и да се оцени влијанието на овие економски мерки, достапност на купување и 

потрошувачка на целни производи и потенцијални замени, вклучително и на вкупното влијание 

врз квалитетот на исхраната. Овие податоци треба да бидат поделени по пол и социо-економски 

статус. 

 

Промовирање, преку лидерство на Владата, на реформулирање на производите. Студијата за 

исхрана во РМ покажа внес на масти и заситени масти над препорачаното ниво, а кај популациите 

со понизок соци-економски статус ситуацијата е таква и за шеќерите и транс мастите. Внесот на 

сол е над препораките за целото население во државата. Мерките треба да бидат насочени кон 

повеќе чинители во процесот на снабдување со храна, првенствено кон производителите, 

преработувачите и трговците (вклучувајќи ги угостителите).  Тоа ќе доведе до значајно 

намалување на нивото на целните нутриенси во храната, а со тоа и подобрување на квалитетот на 

храната која ќе биде достапна на пазарот и во угостителските објекти. Носење, како приоритет, на 



 

 

стратегии за намалување на внесот на сол. Интегрирани програми за намалување на внесот на сол 

кај населението се покажале како успешен рецепт во повеќе земји на Европскиот Регион на СЗО.   

Успехот на таквите стратегии зависи од мониторингот, вклучувањето на сите засегнати страни, и 

воспоставување на стандарди и цели, со софистицирани иницијативи за подигање на свеста на 

населението. Примарната цел е да се воведе пристапот „чекор по чекор“ кон намалување на 

содржина на натриум, со цел да се адаптараат потрошувачите со текот на времето. Програмите за 

намалување на натриум и јодирана сол треба да се компатибилни, тие треба да се користат како 

најефикасна јавноздравствена мерка за да се отстранат проблемите поврзани со јод, кои се уште 

се честа појава во Европскиот Регион на СЗО. Јодирањето на солта во РМ претставува пример за 

успешна јавноздравствена интервенција со која се значајно намалени или елиминирани појавите 

на болести поврзани со недостаток на јод (пред сè гушавост) во определени региони во РМ. Во 

планирањето и спроведувањето на инцијативи за намалување на внес на сол можно е користење 

на експертизата, алатките и искуството на Регионалната канцеларијата на СЗО за Европа.  

 

Носење на стратегии за реформулирање на производите во насока на намалување на друг вид на 

нутриенси, како што се заситените масти или шеќерите, во прилог на целокупното намалување на 

енергетскиот капацитет на храната и воспоставување на стандарди за прикладни порции. 

 

Носење и спроведување на националние политики за забрана или елиминирање на транс 

мастите од системот на снабдување со храна во државата. Иако е направен определен напредок 

во намалувањето на оваа компонента на мастите во некои држави во Европа и во САД, храна со 

висока количина на транс масти е присутна на пазарот во РМ.  Општата забрана ќе ја елиминира 

загриженоста за потенцијално високиот внес на најранливите групи, но треба да се спроведува во 

контекст на подобрување на целокупната исхрана и квалитет на прехранбените производи, 

особено без зголемување на заситени масти.  

 

Промовирање на етикети за производите кои ќе бидат лесно разбирливи и поставени на предната 

страна на производот, што ќе им помогне на потрошувачите да ги идентификуваат здравите 

нутриенси од производот. Поставување на етикетите на предната страна на производите може да 

го олесни разбирањето на потрошувачите за содржината на храната, особено за сложената 

преработена храна, а исто така може да влијае и на исхраната со поттикнување на 

производителите на храна и трговците на мало да ги реформулираат нив. Лесно разбирливото 



 

 

означување на производот може да ја ограничи потрошувачката на храна богата со енергија, 

заситени масти, транс масти, шеќер или сол во контекст на целокупното подобрување и 

квалитетот на исхраната.  

 

Мерките и политики насочени кон трговците и угостителите може да опфатат мерки за 

зголемување на достапноста и промоција на овошје и зеленчук во овие нивните објекти, а во исто 

време да постават правила за промоција во на храната богата со енергија, заситени масти, транс 

масти, шеќер или сол во истите. Одлуките донесени од страна на трговците на мало за локација, 

избор на производ, цени и други промоции на нездрава храна во нивните објекти имаат 

значителни импликации врз исхраната, особено во областите каде живее население со ниски 

приходи. 

 

Креирање на униформни шеми за промовирање на здрава исхрана, особено во училиштата и 

јавните институции. Креирање на училишните политики за исхрана кои ќе воспостават критериуми 

за квалитет на храната достапна во училиштата, вклучувајќи ги и ограничувањата кои се 

однесуваат на достапноста на храна богата со енергија, заситени масти, транс масти, шеќер или 

сол. Треба да се размисли за развој на таквите критериуми за храна достапни во другите јавни 

институции. 

 

Мерките и политиките за училишната исхрана треба да влијаат на подобрување на достапноста на 

овошје и зеленчук, како на пример субвенционирани шема за овошје и зеленчук. Во оваа насока, 

искуството на земјите членки на ЕУ кои ја спроведуваат „шемата за овошје во училиштата“, како и 

други слични иницијативи, претставуваат позитивен пример за идни политики во таа насока.  

 

Цел 2: Промовирање на придобивките на здравата исхрана во текот на животот, особено за 

најранливите групи 

 

Мерките и политиките за здрав почеток започнуваат со зголемување на мерките за заштита и 

унапредување на доењето, вклучително и преку политики и стандарди, со поддршка на 

едукацијата за придобивките од доењето. Промоција на здрав начин на храна и исхрана пред 

забременувањето, во текот на бременоста и за доенчињата и малите деца е од клучно значење за 

да се обезбеди раст и развој и, исто така, за да се спречат НЗБ. Во овој контекст, важно е да се  



 

 

спроведе сеопфатен мониторинг на Меѓународниот кодекс за маркетинг на замени на мајчино 

млеко и на  стандардите за болниците кои се дел од иницијативата на Болници пријатели на 

бебињата за да се зајакне капацитетот на здравствените услуги и услугите за поддршка на 

оптимално хранење на детето преку соодветна обука, добри практики за заштита на мајките и 

промовирање на доењето.  

 

Ќе се подготват Насоки за исхрана за време на бременоста, а Насоките за исхрана на доенчињата 

и малите деца, кои РМ ги има подготвено, ќе бидат достапни до сите здравствени установи кои се 

грижат за здравјето на трудниците и за малите деца во државата.  

 

Треба да се промовираат соодветни практики за дохранување, преку усвојување на националните 

насоки, во прилог на следење и утврдување на стандарди за маркетинг на комплементарна храна. 

Посебно внимание треба да се посвети на важноста на прикладни насоки за дохранување кај 

децата. 

 

Важно е прифаќањето и примената на сеопфатни интервенции и иницијативи во заедницата за 

подобрување на исхраната со цел да се спречи зголемена телесна тежина и дебелина кај 

предучилишните и училишните деца, вклучувајќи вештини на правилна исхрана и готвење во 

наставниот план. Достапните научни докази покажуваат дека ефективноста интервенциите на 

локално ниво и во училиштата за менување на однесувањето кон исхраната и превенција на 

зголемена телесна тежина и дебелина зависи од дизајнот на интервенцијата. Оние насочени кон 

промена на однесувањето се најефективни, особено кога се поддржани од промени во околината 

на училиштето. Треба да се разгледаат на интервенциите и иницијативите кои се фокусираат на 

вештините поврзани со храната и исхраната  (на пример готвење и создавање на училишни 

градини) бидејќи не само што тие влијаат врз подобрување на знаењето, туку може да го засилат 

и влијанието на други политики, како што се обележување на храната и да помогне во 

надминување на нееднаквостите. Треба да изнајдат механизми за да се обезбеди долгорочна 

одржливост на интервенциите и иницијативите. Исто така, треба да се разгледаат можностите за 

прошири опсегот на комуникација на праксите за промена на однесувањето преку социјалните 

медиуми. 

 



 

 

Клучно е гарантирање на здраво стареење и најголемо можно продолжување на годините на 

здрав живот преку спречување на сите форми на неисхранетост кај постарите луѓе, земајќи ги 

предвид важноста на здравата исхрана во текот на животот и активноста на возрасното население. 

Овој акциски план ја признава потребата од интерсекторски пристап и следење на постоечките 

рамковни политики на СЗО релевантни за здраво и активно стареење. Конкретните приоритети во 

рамките на овој акционен план може да вклучат и обврска за следењето на нутритивниот статус 

кај постарите групи и разгледување на нутритивните потреби на постарата популација која живее 

во институции за стари лица, како и за тие кои живеат во заедница. 

 

Промовирање на родовата еднаквост, земајќи ги предвид социјалните, културните и биолошките 

фактори кои влијаат на исхраната и здравствениот статус на населението, а со тоа и подобрување 

ефикасноста на програмите е од исклучителен интерес за политиките поврзани со исхраната. 

Справувањето со предизвикот на половата нееднаквост ќе биде поквалитетно доколку има 

можност собраните податоци за исхранетоста на определени популации од интерес во РМ да 

бидат расчленети по пол.    

 

Цел 3: Зајакнување на здравствениот систем за  промовирање на здрава исхрана 

  

Подобрувањето на капацитетите и обука на професионалци од примарната здравствена заштита, 

вклучувајќи упатства за соодветна исхрана, советување и следење на тежината е важно во 

корпусот на услуги кои ги даваат матичните и другите лекари на ова ниво на заштита. 

Информации, кратки интервенции и совети за здрава исхрана и нивното влијание врз целокупното 

здравје и исхрана ќе бидат вклучени во здравствени патеки, со посебен фокус на услуги во 

примарната здравствена заштита и домашна нега. 

 

Потребно е и подобрување на капацитетите и обука на професионалци во областа на исхрана, со 

цел обезбедување на квалификувана работна сила во областа на јавното здравје и обезбедување 

на високо квалитетни услуги за исхраната во здравствените установи.  Здравствената заштита на 

сите нивоа ќе почива на научно базирани факти за исхраната и здравјето и ќе се користат примери 

за најдобри практики, насоки и упатства. 

 

Цел 4: Поддршка за истражување, мониторинг  и евалуација  



 

 

 

Неопходно е да се продолжи со понатамошен развој и интеграција на постојните алатки за надзор 

со валидни, репрезентативни, споредливи и (по можност) мерени податоци за трендовите на 

определени индикатори поврзани со исхраната и здравјето. Идентификување преку набљудување 

на постоечките нееднаквости во ризик факторите по здравјето е насочено кон подобри целни 

интервенции. Континуирано добивање на податоци треба да цели кон податоци кои најмалку 

можат да се расчленат по пол и социо-економски статус. Анализата и споредбата на таквите 

податоци, во насока на креирање на ефективни интервенции, може да се направи и со помош на 

СЗО, а во тој процес, покрај Владата, треба да бидат вклучени национални експерти, академски 

институции и граѓанското општество.  

 

РМ ќе продолжи да учествува во Иницијативата за следење на дебелината кај децата, која е веќе 

најголемата база на податоци од ваков вид и која содржи споредливи податоци. Истовремено, 

истражувањата кај децата и адолесцентите треба да продолжат и да се размислува на 

проширување спрема возрасното население.  

 

РМ, по спроведувањето на првата студија за навиките во исхраната, ќе продолжи со вакво 

собирање на податоци на репрезентативен примерок во државата и во редовни временски 

интервали. Како приоритет во ваквите истражувања се наметнува постоење на национална база 

на податоци за составот на храната. 

 

Треба да се продолжи со посветеноста на следење и оценување на интервенциите во исхраната 

преку програми и политики за оценка на влијанието и ефикасноста, вклучувајќи ги различните 

возрасни групи и социоекономски групи.  

 

Цел 5: Зајакнување на управувањето, меѓусекторската мрежа и мрежи за пристап на 

здравјето во сите политики 

 

Следење на препораките дадени во Здравје 2020 за подобрување на управувањето со здравјето, 

вклучувајќи ја и исхрана. Во исто време, субвенциите треба да се присутни во системот на храна за 

да се обезбеди достапност до здрава исхрана. 

 



 

 

Потребна е поддршка на формални механизми за да се промовира соработка меѓу владините 

институции, особено за локална акција и, каде што е соодветно, вклучување на граѓанското 

општество. Некои од најветувачките иницијативи за спречување на зголемената телесна тежина и 

дебелината се базирани на сеопфатни интегрирани програми спроведени на локално ниво. На 

пример, Владата може да ги охрабри и поддржи активностите на локално ниво, да промовира 

воспоставување на посебни советодавни тела за исхрана во рамки на општинските совети за јавно 

здравје и да поддржи коалиции со граѓаните во насока на поздрава исхрана на локалното 

население. Треба да се обезбеди постојан канал на комуникација со локалните засегнати страни 

во секторот на земјоделство и храна во насока на потпора на предностите на здравата исхрана и 

на локалното производство кое би требало да има приоритет во задоволувањето на потребите за 

исхрана кај локалното население. Поддршката на мрежите на СЗО како Здрави градови и 

Училиштата за здравје во Европа е препорачана и добредојдена.  

 

Овие мерки мора да бидат одржливи и правични и затоа бараат лидерство, обука и подобрување 

на компетентност за локалните политичари. Тие, исто така, бараат соодветен надзор, следење и 

одржливи инвестиции. 

 

Мултисекторска соработка, комуникација и учество на заедницата треба да бидат промовирани за 

да се подигне свеста и да се создаде поволна средина за поширока политичка акција. Посебно 

внимание треба да се посвети на механизми за зајакнување на врските меѓу секторот на 

земјоделство и храна, образование, локална самоуправа и здравство. 

 

Посакувано е вклучување, односно поддршка на учеството во акциските мрежи на СЗО. СЗО ги 

олеснува различните акции во мрежите, како што се Европската мрежа за акции поврзани со 

солта и Европската мрежа за намалување на притисокот од маркетингот врз децата, во кои 

учествува РМ заедно со други земји посветени на спроведување на конкретни активности. 

Мрежите се предводени од страна на земјите волонтери, a Регионалната канцеларија на СЗО за 

Европа ја следи и поддржува нивната работа. Акциските мрежи се важни за споделување на 

искуствата и размена на политики помеѓу земјите-членки. 

 

 

 


