
СИМОНА АТАНАСОВА
БОРЧЕ БОЖИНОВ
ЕЛЕОНОРА СТОЈАНОВИЌ

ИСКУСТВА И ПЕРЦЕПЦИИ НА 
СЕКСУАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ/-ЧКИ 
ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИСТАПОТ 
И УПОТРЕБАТА НА ХИВ 
ПРЕВЕНТИВНИТЕ МЕТОДИ: 
КОНДОМИ И ПРЕД-ЕКСПОЗИЦИСKА 
ПРОФИЛАКСА

Скопје, 2020

СТАР

ПРВ КОЛЕКТИВ НА СЕКСУАЛНИ 
РАБОТНИЦИ НА БАЛКАНОТ





СИМОНА АТАНАСОВА
БОРЧЕ БОЖИНОВ
ЕЛЕОНОРА СТОЈАНОВИЌ

ИСКУСТВА И ПЕРЦЕПЦИИ НА 
СЕКСУАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ/-ЧКИ 
ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИСТАПОТ 
И УПОТРЕБАТА НА ХИВ 
ПРЕВЕНТИВНИТЕ МЕТОДИ: 
КОНДОМИ И ПРЕД-ЕКСПОЗИЦИСKА 
ПРОФИЛАКСА

Скопје, 2020

СТАР

ПРВ КОЛЕКТИВ НА СЕКСУАЛНИ 
РАБОТНИЦИ НА БАЛКАНОТ



Издавач
Здружение за поддршка на маргинализирани работници СТАР–СТАР Скопје

За издавачот
Борче Божинов, Претседател, Здружение СТАР–СТАР Скопје

Наслов
Искуства и перцепции на сексуалните работници/-чки во Република Северна 
Македонија за пристапот и употребата на ХИВ превентивните методи: кондоми и пред-
експозициска профилакса (ПрЕП) 

Автори 
Симона Атанасова
Борче Божинов
Елеонора Стојановиќ

Лектура 
Бојан Илковски

Дизајн
Игор Стојановски

Печати 
Друштво за интернет услуги Клик Нет Компјутери Дооел Скопје.

Цитирајте ја оваа публикација на следниов начин: 
Атанасова, Симона. Искуства и перцепции на сексуалните работници/-чки во 
Република Северна Македонија за пристапот и употребата на ХИВ превентивните 
методи: кондоми и пред-експозициска профилакса (ПрЕП). Скопје: СТАР–СТАР Скопје, 
2020.

Публикацијата е поддржана од/ Тhe publication is supported by the ViiV Healthcare Positive 
Action Programme 



1

Содржина

ИЗВРШНО РЕЗИМЕ  3

ВОВЕД  4

МЕТОДИ  7

 ПРИБИРАЊЕ ПОДАТОЦИ  7

 АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИ                                 8

РЕЗУЛТАТИ  9

 Опфат со превентивни методи за заштита од ХИВ: Кондоми  11

 Современи првентивни методи за заштита од ХИВ: ПрЕП         16

ДИСКУСИЈА      21

ЗАКЛУЧОЦИ 24

БИБЛИОГРАФИЈА  26





3

Извршно резиме

   Сексуалните работници/-чки се изложени на значителен ризик од 
стекнување ХИВ инфекција, заедно со мажите кои имаат секс со мажи и луѓето 
кои инјектираат дрога. Во Република Северна Македонија инциденцата на ХИВ 
се зголемува помеѓу популациите под зголемен ризик. Поради ова, потребно 
е да се зголемат напорите за зашитита и превенција од ХИВ инфекција. Во 
овој Извештај се документирани и презентирани податоците од 4 фокус групи 
(n=33) кои се спроведоа во Скопје, Гостивар и Струмица во октомври 2019 
година. Резултатите ги опишуваат искуствата и прецепциите на различните 
суб-популации помеѓу сексуалните работници/-чки во Република Северна 
Македонија за пристапот и употребата на превентивни методи за заштита од 
ХИВ и другите сексуално преносливи инфекции и ги идентификува областите 
за зајакнување и проширување на превентвните услуги.

ИЗВРШНО РЕЗИМЕ
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 Вовед

 

 Според последните проценки од 2010 година, се проценува дека во Северна    
Македонија живеат и работат помеѓу 2200 и 3500 сексуални работници/-чки.
(2) Сепак, дополнително се претпоставува дека всушност бројот на сексуални 
работнички е многу поголем бидејќи едно од препознаените ограничувања на 
оваа проценка е дека  „мнозинството учесници биле припадници на ромската 
заедница кои имаат слични карактеристики, како и недостатокот на пристап до 
други подгрупи сексуални работници“, а тоа остава простор за претпоставката 
дека „овој број не може да се однесува на целокупната популација на сексуални 
работници во Северна Македонија и дека вистинскиот број е всушност поголем“ (1)

 Сексуалните работници/-чки се изложени на зголемен ризик од ХИВ 
и други сексуалнo преносливи инфекции заедно со другите популации со 
зголемен ризик од ХИВ инфекција, како што се мажите кои имаат секс со мажи 
и луѓето кои инјектираат дрога. Паралелно со тоа, тие наидуваат на значителни 
бариери во пристапот до превенција, третман и други услуги, што се должи пред 
се на стигмата и дискриминацијата во системот. (2) Овие социјални, правни и 
економски неправди и нееднаквости придонесуваат кон зголемениот ризик од 
стекнување ХИВ инфекција. Сексуалните работници/-чки се воедно помалку 
опслужени во рамки на глобалните напори за справување со ХИВ инфекцијата. (2)

 Дополнително, структурните фактори вклучувајќи ги сиромаштијата и 
економските падови, криминализацијата на сексуалната работа во некои 
општества, како  и присуството на стигмата го зголемуваат ризикот од 
стекнување ХИВ инфекција помеѓу женските сексуални работнички и влијаат 
врз нивната ранливост и изложеност кон насилство, можноста да преговараат 
со клиентите, како и пристапот до, имање при себе и користење на кондоми 
и добивање услуги и здравствена заштита што одговара на нивните потреби. 
(3) Понатаму, поради овие фактори и условите за работа постојат разлики 
во однесувањата помеѓу сексуалните работници/-чки чија работа се одвива 
на отворена сцена (на пр. на улица), затворена сцена (на пр. во апартмани) и 
„елитна“ (на пр. во хотели или преку огласи), со што дополнително се зголемува 
ризикот од ХИВ инфекција. (4)

ВОВЕД
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 Понатаму, во Република Северна Македонија, земја со ниска ХИВ преваленца, 
во последните неколку години ХИВ преваленцата се зголемува кај мажите кои 
имаат секс со мажи и изнесува 5.4% што дополнително го зголемува ризикот 
кај машките сексуални работници. Неодамнешните проценки покажаа дека 
45% од луѓето кои живеат со ХИВ во земјата не го знаат својот ХИВ позитивен 
статус. (5) Поради тоа, зголемување на процентот на дијагностицирани луѓе кои 
живеат со ХИВ е приоритет препознаен во Националната стратегија за ХИВ и во 
Програмата за заштита на населението од ХИВ инфекција, која по завршувањето 
на поддршката на Глобалниот фонд за борба против СИДА, туберкулоза и 
маларија на крајот на 2017 година, целосно е преземена и поддржана од Владата 
на Република Северна Македонија и Министерството за здравство, каде што 
сексуалните работници/-чки се препознаени како една од клучните популации 
под зголемен ризик од стекнување ХИВ инфекција. (6)  

 Паралелно со потребата да се зголеми бројот на дијагностицирани луѓе кои 
живеат со ХИВ, УНАИДС има поставено амбициозна цел за намалување на ХИВ 
инциденцата на глобално ниво преку Рамката за превеција на ХИВ 2020. (7) За 
да се постигнат тие цели потребно е зголемување на опфатот на популациите 
под зголемен ризик од ХИВ, како што се сексуалните работници/-чки. Преку 
Националната програма за ХИВ треба да се осигура дека побарувачката за 
примарна ХИВ превенција е доволно голема, дека алатките за превенција на 
ХИВ кои се базирани на докази се достапни и пристапни и придржувањето до 
овие алатки е следено со текот на времето и е обезбедена соодветна поддршка.(2)

 Две алатки кои ХИВ-негативните сексуални работници/-чки можат да ги 
користат за да го намалат нивниот ризик од ХИВ инфекција се (1) конзистентно 
земање пред-експозициска профилакса (ПрЕП) и (2) конзистентна употреба на 
кондоми. (2) За да се обезбеди и зголеми процентот на сексуални работници/-чки 
кои ефективно ги користат овие алатки за превенција потребно е програмите за 
ХИВ да постигнат три цели: 

• Треба да се осигура дека има висока „побарувачка“ за овие алатки од 
страна на сексуалните работници/-чки преку обезбедување поддршка 
за согледување на нивниот ризик од ХИВ инфекција, обезбедување 
информации и едукација за ефективноста на овие превентивни методи 
и залагање да се создаде една нормативна средина која ќе ја  поддржува 
нивната употреба. (2)
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• Преку програмите за ХИВ треба да се осигура дека сексуалните 
работници/-чки имаат географски, финансиски достапен и ослободен 
од стигма пристап до овие алатки за превенција. (2) 

• Преку програмите за ХИВ треба да се осигура дека сексуалните 
работници/-чки се способни да ги користат овие алатки конзистентно 
со текот на времето кога тие се изложени на ризик од стекнување 
ХИВ инфекција, што може да вклучува адресирање на индивидуални и 
структурни фактори кои може да влијаат врз придржувањето до овие 
алатки. (2) 

 Овие три чекори: побарувачка, понуда и придружување се предложени 
како „каскада за превенција на ХИВ“ која е аналогна на каскадата за третман 
на ХИВ со цел да им помогне на релевантните чинители во програмите за ХИВ 
да ги идентификуваат слабостите во превентивните програми за ХИВ, да ги 
таргетираат нивните напори и да одберат помеѓу различните интервенции. (2)

 Иако ПрЕП не е достапен во Република Северна Македонија, ова истражување 
помеѓу другото, има за цел квалитативно да ја документира моменталната 
состојба со „побарувачката, понудата и придржувањето“ до кондомите, да ги 
испита перцепциите и факторите поврзани со потенцијалната употреба на  
ПрЕП кој би станал достапен во рамки на пилот студија, планирана за 2020 
година.
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Методи

 Овој Извештај е базиран на податоци прибирани преку фокус групи 
спроведени со сексуални работници/-чки во Република Северна Македонија во 
текот на октомври 2019 година. Протоколот за спроведување на истражувањето 
е опсежен, отворен, полу-структуиран и е развиен од страна на Организацијата 
на сексуалните работници/-чки во земјата.1 Информирана усна согласност беше 
обезбедена на почетокот на секоја од фокус групите. Демографските податоци 
кои беа прибрани вклучуваат: етничка припадност, пол, род, возраст, работен 
однос, итн.  

 Со цел ова истражување да се базира врз потребите на заедницата, беше 
одржан состанок со дел од заедницата пред да се започне со прибирање 
на податоците. Оваа група придонесе во развивањето на материјалите за 
истражувањето, помогна при мобилизирањето на учесници/-чки во фокус 
групите и даде сугестии за интерпретирање на прелиминарите разултати од 
истражувањето. Финалниот протокол содржеше 35 прашања (не вклучувајќи 
ги под-прашањата) и беа поделени во два дела: заштита од ХИВ и користење 
кондоми и ПрЕП.

ПРИБИРАЊЕ ПОДАТОЦИ

 Идентификувањето на учесниците/-чките во истражувањето беше базирано 
на методот на погодност (во оригинал: Convenience sampling) со помош на 
теренските работници на СТАР-СТАР во Скопје, Гостивар и Струмица каде 
организацијата има свои ограноци и нуди превентивни услуги, а во соработка со 
партнерски организации обезбедува правни, социјални и здравствени услуги. 

 Дополнително, беа направени напори да се постигне разнородност во однос на 
етничката припадност, возраста, полот, родот и вклученоста во активностите на 
организијата со оглед на тоа што овие карактеристики во теорија имаат влијание 
врз ризикот од стекнување ХИВ инфекција, но исто така и врз пристапот до 
услуги за сексуално и репродуктивно здравје. Фокус групите беа спроведени во 

1 СТАР-СТАР - Првиот колектив на сексуалните работници на Балканот

МЕТОДИ
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текот на октомври 2019 во Скопје, Гостивар и Струмица. Разговорите во фокус 
групите беа снимени, а записите од снимените разговори беа транскрибирани. 

 Критериуми за вклучување на учесниците/-чките во фокус групите беа тие 
да се на возраст над 18 години, да се занимаваат во сексуална работа и да живеат 
во Северна Македонија. Лицата кои имаат наполнето 18 години, се занимаваат 
со сексуална работа и живеат во Северна Македонија, но не дадоа согласност за 
учество во фокус групте беа исклучени од истражувањето.  

 Беа спроведени четири фокус групи, секоја од нив се состоеше од 4 до 12 
учесници/-чки и фокус групите беа во времетрање од 43 до 98 минути. 

АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИ

 Планот за анализа се состоеше од неколку процеси со цел да се идентификуваат 
темите кои преовладуваат низ податоците. Разговорите во фокус групите беа 
снимени и записите беа транскрибирани од збор до збор за длабинска анализа. 
Исто така, беше разработен мултидимензионален план за анализа. Пристапот 
за анализа течеше низ шест главни фази и тоа: документирање на податоците, 
пишани рефлексии, дијаграми за рефлексија, категоризација, поврзување и 
презентација на податоците. 

 Atlas.ti 8 (2018), квалитативен софтвер пакет, беше користен за иницијална 
фасилитација на организирањето и менаџментот на податоците. 

 Планот за анализа започна со креирање на инвентар на податоците каде што 
секој одговор беше описно именуван за да ја долови суштината на секој одговор. 
Рефлективни дијаграми беа креирани истакнувајќи ги одговорите на секое 
прашање за секој учесник/-чка и под-темите кои произлегоа од оваа активност. 
На крај, со процесот на категоризација беа креирани кодови кои беа повторно 
разгледани за секоја тема, последователните под-теми и останатите теми низ 
податоците.
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Резултати

 Помеѓу 33-те учесници/-чки, најголем дел од учесниците/-чките се 
идентификуваа како Македонци (64%), но примерокот беше разновиден во однос 
на етничката припадност каде што 9 учесници/-чки се идентификуваа како 
Роми, 2 како Турци и 1 како друго (Србин/-ка). 

 Сите учесници/-чки се идентификуваа како сексуални работници/-чки, а 
нивната возраст се движи од 23 години, па нагоре. Во однос на родот, најголем дел 
од учесниците се идентификуваат како жени (67%), но примерокот е разновиден 
и во однос на родот и тоа 4 учесници се идентификуваат како мажи, а 7 како 
транс жени. Целосните демографски податоци се прикажани во Табела 1.

РЕЗУЛТАТИ
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Табела 1. Демографски карактеристики на учесниците/-чките во фокус групите

Фокус група Скопје Гостивар Струмица Скопје   Вкупно

(n=12) (n=6) (n=11) (n=4) (n=33)

Род

Маж - 2 1 1 4

Жена 12 4 6 - 22

Транс маж - - - - -

Транс женa - - 4 3 7

Возраст

18-22 години - - - - -

23-28 години 2 - 2 - 4

29-35 години 4 - 3 4 11

35-45 години 1 5 3 - 9

46+ години 5 1 2 - 8

Работен однос

Невработен-/а 12 6 10 2 30

Вработен-/а - - 1 2 3

Брачен статус

Во брак 1 1 2 - 4
Сам-/а/Живее 
со партнер-/
ка

11 5 5 4 25

Разведен-/а - - 4 - 4

Вдовец-/а - - - - -

Место на живеење

Скопје 12 - - 4 16

Велес - 1 - - 1

Гостивар - 5 - - 5

Струмица - - 11 - 11

Етничка припадност
Македонец 6 3 8 4 21

Албанец - - - - -

Ром 5 1 3 - 9

Турчин 1 1 - - 2

Србин - 1 - - 1
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Резултати

 Уникатниот план за анализа кој се состоеше од неколку чекори е организиран 
околу 2 теми: 1) побарувачка, понуда и конзистентна употреба кондоми и 2) 
перцепции во однос на ПрЕП и фактори поврзани со потенцијалната употреба 
на ПрЕП.

Опфат со превентивни методи за заштита од ХИВ: Кондоми

 Побарувачка 

 Скоро сите учесници/-чки се свесни за ризиците од имањето незаштитен 
сексуален однос. Особено често, во контекст на употребата на кондом се 
споменува „стравот“ од ХИВ и останатите сексуално преносливи болести и 
несакана бременост. 

 „Еве јас користам, поради... да се заштитам од болeсти, да се заштитам 
едноставно од разни болести што можам да ги добијам...не сум на пример сигурна 
и користам кондом поради партнерoт...“

 Понатаму, свесноста за ризикот од ХИВ и останатите сексуално преносливи 
инфекции се пренесува преку раскажаните искуства во разговор за ХИВ и 
другите сексуално преносливи инфекции најчесто со клиентите (партнерите 
се помалку споменувани во овој контекст). Најчесто, се употребува терминот 
„чист/-а“ во овој сегмент од разговорите за да означи отсуство на ХИВ или друга 
сексуално пренослива инфекција или „заразен/-а“ кога зборуваат за присуство на 
ХИВ или друга СПИ. Дополнително, учесниците/-чките се добро информирани 
за ХИВ, СПИ и начините на пренос и редовно прават гинеколошки прегледи и 
тестирања за ХИВ и другите сексуално преносливи инфекции.

 „И мене ми дојде еден господин човек, ама и он сигурно не знае како се 
пренесува, он мисле ако се допре до телото и дека ќе ... алоо, ептен викам треба 
да имам јас рана отворена па и ти да имаш, па не дај боже ако имаме понекогаш 
ја и на клиентите има кажувам“.

 „Да, ги едуцирам (клиентите) и слободно кажувам дека работам во невладин 
сектор и се тестираме, така да му викам јас сум чиста ти гарантирам“.

 „Колку пати јас го гледам со брадавици и му викам еј ти мора да одиш ова со 
азот да ти го горат, он вика јас ова го имам од роџење; ало какво роџење бе“.
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 „Еве вака - дали си чиста, да сум чиста затоа што идам редовно на прегледи 
секои три месеци, четери месеци, шест месеци, идам на гинеколог, меѓутоа кога 
си бил ти последен пат“.

 Понуда

 Учесниците/-чките во фокус групите најчесто ги набавуваат кондомите од 
граѓанските организации каде што истите се бесплатни и достапни во средина 
која е безбедна и каде што не се чувствуваат стигматизирано. Но, се случува и 
да купат од трафики, бензиски и аптеки најчесто навечер кога им се потрошиле 
залихите, а во тој период од денот немаат пристап до граѓанските организации. 
Се споменува дека цената за кондоми не им е достапна кога треба да ги купуваат, 
затоа претпочитаат да ги набавуваат од граѓанските организации, но и дека се 
случува клиентите да им го покријат трошокот за кондомите отпосле.

 „Ја имам добар муштерија и ќе го купам и после он ке ми го плати“.

 Конзистентна употреба на кондоми

 Во однос на конзистентната употреба на кондоми низ секоја од четирите 
фокус групи постојат различни практики. Од 33-те учесници/-чки скоро сите 
користат кондоми понекогаш, мал дел никогаш, а еден дел скоро секогаш. 
Исто така постои значителна разлика во употребата на кондоми со клиенти и 
партнери, при што најчесто со партнери не се употребуваат кондоми, додека со 
клиенти постојат поголеми варијации кои се движат од конзистентна употреба 
до речиси никогаш. 

 Фактори поврзани со конзистетната употреба на кондоми

 Најчесто, „довербата“ во партнерот или клиентот особено доколку станува 
збор за „редовен муштерија“ или клиенти кои „делуваат дека се поинформирани“ 
за СПИ и се „помодерени“ се поврзуваат со одлука за некористењето на кондом.

 „Значи со тие што ми се редовни муштерии не користам кондом, а со тие што 
се прв пат да, користам и зависи од цената што ќе се понуди“. 

 Дополнителен фактор за некористењето кондоми со клиентите е и 
повисоката цена за сексуалната услуга. Во овој поглед, забележливни се 
разлики во висината на цената која би била поттик за некористње кондом при 
сексуален однос. Имено, кај сексуални работници/-чки чија работа се одвива на 
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отворена сцена и мала разлика во висината на цената би влијаела врз одлуката 
за некористење кондом, споредено со тие чија работа се одвива на другите 
сцени. 

 „За добра сума не ми треба ни еден кондом“.

 Сепак, еден дел од учесниците/-чките избираат да практикуваат исклучиво 
заштитени сексуални односи без разлика на тоа дали клиентот е редовен или 
цената е повисока.

 „Со тек на години колку повеќе ја работиш таа работа верувај ми од моја 
гледна точка нема да сакаш без кондом, колку нека сака да биде стална личност“.

 „Јас не работам орално вагинално без кондом тоа е забрането кај мене, не ми 
значат парите на мене... од него ако јас фатам нешто, од него на пример вчера ми 
се случи сакаше клиент без кондом за четири илјади, ама јас реков за три илјади, 
ама со кондом и редовен муштерија да ми биде на сакам без кондом...“

 Дополнително, кондомот се поврзува со намалено задоволство кај 
учеснците/-ките во фокус групите и затоа најчесто одлучуваат да го избегнуваат 
при сексуални односи со своите партнери.

 „Со клиенти употребувам пошто свесна сум за ризиците, а со партнерот 
не бидејќи преку глава ми е од гуми ... со партнерот не користиме за поголемо 
задоволство“.

 „...(клиентот) не сака да има секс со кондом, на некои од клиентите им се 
намалува ерекцијата од кондомите, исто и на мене ми се случува, а со партнери 
што ние си ги бираме не користиме...“

 „Не они (клинтите) некои сакаат со кондом, ама јас не неможам со кондом, не 
ми е убаво така поубаво е без кондом“. 

 Во однос на употребата на кондоми од страна на клиентите и тука се 
опишуваат различни искуства од клиенти кои исклучиво користат кондоми до 
клиенти кои инсистираат на имање незаштитен сексуален однос, а споделено 
е едно искуство на сексуално насилство. 

 „Имало е само еден (клиент) и сам го отргнала без да знам и тоа беше како 
силување искористена бех, силувана бех, просто беше далеко од градо..... да 
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значи насилнички ме држаше (…) и си го извади кондомо и сврши во мене и тава 
за мене беше шок“.

 Понатаму се споменуваат пречките при пристапот до здравствена заштита, 
на пример финансиските трошоци за гинеколошките прегледи, како една од 
причините за редовна употреба на кондоми.

 „Јас му викам дека без кондом не може ако сака, ако не си одам јас му викам 
дека не можам, дека еден преглед ме кошта педесет евра кај приватен гинеколог 
или да одам за Скопје да правам пап тест, оти ние тука во Струмица зимаме по 
илјада денари со едно одење и да ѓи дадам тие пари за здравствено за да се лечам 
што ќе се лечам јас, поарно е со кондом поарно и за мене и за тебе (...) не сакам 
да се заразам со нешто и после да се лечам, зашто после тоа за мене тава ќе биде 
трошок пошто сам самохран родител, не можам да си го дозволам тоа“.

 „И јас кажах кога ќе ти кажат тија вагиналетки са осумсто денари, а ти 
работиш за ијадарка, а тове ден може ќе имаш еден клиент и тија пари ќе треба 
да ги дадеш за лечење, не можам без кондом, јас си кажувам за мене без кондом 
не можам“.
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КЛУЧНИ РЕЗУЛТАТИ:

• Постои висока свесност помеѓу сексуалните работници/-чки за ризиците од 

имањето незаштитени сексуални односи и познавање на ХИВ и другите СПИ и 

начините на пренос;

• Најголем дел од сексуалните работници/-чки имаат редовни гинеко-лошки 

прегледи и тестирања за ХИВ и другите СПИ, воглавно преку услугите на 

граѓанските организации;

• Пристапот до кондоми преку граѓанските организации е претпочитан поради 

тоа што кондомите се бесплатни и не се чувствуваат стигматизирани;

• Но, во попладневните и вечерните часови овој пристап е органичен и тогаш 

кондомите ги купуваат по цена која не им е пристапна;

• Еден дел од сексуалните работници/-чки не употребуваат кондоми 

конзистентно;

• Особено ретка е употребата на кондом со партнер/-ка или клиент/-ка за кого 

се верува дека е ХИВ-негативен/-а;

• Цената, намаленото задоволство, практиката на клиентот/партнерот во однос 

на употребата на кондоми и високите трошоци за гинеколошки услуги влијаат 

врз одлуката за (не)користење на кондоми.
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Современи првентивни методи за заштита од ХИВ: ПрЕП

 Перцепции за ПрЕП 

 Дел од учесниците/-чките имаат општи познавања за ПрЕП со кои се 
стекнале преку организацијата СТАР-СТАР на состаноци или работилници. За 
останатите кои немаа познавања за ПрЕП беше направен краток осврт од страна 
на фасилитаторот на фокус групата за функцијата на ПрЕП, начините на земање 
и достапноста и пристапот до ПрЕП во другите земји каде што е достапен.

 Постојат големи разлики во однос на потенцијалната употреба на ПрЕП 
како превенција од ХИВ инфекција. Одреден дел од учесниците/-чките не би 
го користеле воопшто, дел би го користеле континуирано, а поголем дел би го 
користеле само повремено. 

 Постои значителна разлика споредено со употребата на кондомите, кои во 
најголем дел не ги користат со партнерите, меѓутоа мнозинстото од учесниците/-
чките кажуваат дека ПрЕП би го земале и со партнерите за поголема сигурност 
и ослободување од „стравот“ од ХИВ.

 Придржувањето до навремено и конзистентно земање ПрЕП се споменува 
како потенцијален предизвик и најчесто во контекст на тоа дека поради таа 
причина би користеле и кондом заедно со ПрЕП за во случај да пропуштат доза 
од ПрЕП. Поставување аларам како потсетник е еден начин што е споменат како 
потенцијален метод за надминување на овој предизвик.

 Фактори поврзани со потенцијалната употреба на ПрЕП

 Дел од факторите кои би ги обесхрабриле да употребуваат ПрЕП е чувството 
дека кондомот нуди поголема сигурност, стравот од несаканите ефекти и 
потенцијалните долгорочни негативни влијанија врз организмот, стравот 
од континуирано земање лекови, ризикот од другите сексуално преносливи 
болести и несакана бременост, несигурност околу ефективноста и страв од 
стигма.

 „(…) односно клиентите ќе си мислат дека ти имаш ХИВ (поради тоа што не 
користиш кондом) дека си ХИВ заразена, па дури и тие што користеле кондоми 
нема да доаѓаат кај тебе“.
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 „Не е тоа што кажуваш, ако сега кажуваме дека секс со кондом ти е 50 евра, 
а без кондом 70 евра, ме сфаќаш ... е сега кога ти ќе му го објаснуваш на него тоа 
секој клиент што ќе ти дојде му викаш: Аха имаш без кондом, со кондом, тогаш 
ќе ти се намали работата затоа што он ќе мисли дека ти идеш така со секого без 
кондом и тој ќе се плаши иако го користи кондомот дека си ХИВ позитивна“.

 „Јас ако треба да одам на Инфективна да ја земам терапијата (се мисли 
на ПрЕП), секако би одела со страв за да не ме види некој за да не ми извадат 
муабети, исто како што јас кога би видела некој и јас би си помислила за тој дека 
е со ХИВ“.

 Предностите од употребата на ПрЕП според учесниците/-чките се чувството 
на безгрижност доколку кондомот пукне и чувството на сигурност за заштита 
од ХИВ во случаи кога не се во можност да преговараат со клиентот за употреба 
на кондом. Поголемиот дел од учесниците/-чките би употребувале ПрЕП заедно 
со кондоми за во случај да пропуштат доза на ПрЕП и дополнително поради 
тоа што кондомот ги заштитува од другите сексуално преносливи инфекции и 
несакана бременост.

 Во однос на цената како фактор за потенцијалната употреба на ПрЕП 
постојат разлики и тоа од учесници/-чки кои би го земале доколку е исклучиво 
бесплатен, до учесници/-чки кои би го земале по секоја цена особено тие кои 
сметаат дека бенефитот од земање ПрЕП е значителен за нивното здравје. 
Најчесто споменувани цени во однос на достапноста на ПрЕП се од 1000 до 1800 
денари, со највисоки цени кои одат до 3000 и 6000 денари.

 Во однос на моделот за пристап до ПрЕП голем дел од учесниците/-чките се 
согласуваат дека ПрЕП треба да биде достапен и преку граѓанските организации 
(во нивните канцеларии, дроп-ин центри и мобилните комбиња) со цел да се 
обезбеди средина во која се чувствуваат безбедно и нестигматизирано. Во 
овој контекст се споменува воспоставување соработка со Министерството за 
здравство и присуството на стручни лица и здравствени работници. 

 „Јас дури мислам дека (...) во однос на земањето на ПрЕП убаво би било МЗ во 
соработка со невладините организации да го спроведе тоа, да има складишта во 
дроп-ин центрите и клиентите да доаѓаат да си го зимаат лично, затоа што на 
тој начин ние не треба да кажуваме пред матичен лекар дека сме геј, сексуални 
работници, лезбејки и што и да е, па да идеме во аптека да го зимаме (...) луѓето 
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да можат на пример да одат  да кажеме од СТАР да си набавуваат ПрЕП, како што 
доаѓаат да си земат кондоми; еве луѓе си земаат кондоми на неколку дена“.

 „Може некоја канцеларија на некоја локација невладина, нешто таквоа, може 
комбе еднаш неделно да иде ...“

 Комбето ќе биде најсигурно“.

 Во однос на пристапот до ПрЕП преку здравствениот сектор, тука ставовите 
се поделени и најголема бариера е стигмата и дискриминацијата кои ги 
имаат искусено во здравствениот сектор и/или стигмата од заедницата и/или 
неефикасноста на системот.

 „Јас исто приватно би го земала може и од кај доктор, ама негде надвор од 
градот каде не ме знаат, сепак јас сум фамилијарна жена може би сакала да 
направам нешто во тајност; зар не а тука е мал град се се дознава - ќе излезеш 
надвор мажот нема да знае кај одиш, едноставно побрзо би купила приватно 
него да одам кај матичен да би одела на лекар тоа е за моето здравје, но не во 
мојот град, нека биде и невладина би дошла во тајност“. 

 „И јас да кажам дека ка одам на гиникелог во комбе резултато го земах за 
един месец, а кај мој гениколог го чеках два и пол месеци“.

 „Мене може би ми било проблем да идам кај инфектолог, пошто еднаш јас 
отидов на Инфективна каде што се тестират за ХИВ, а отидов за друга работа и 
одма од заедницата кога ме видоа викат и ти ли закачи ХИВ“.

 „Ок, ако е на Инфективна, ама да не биде кај ХИВ каде се тестират, нека биде 
на Инфективна на друг оддел“.

 Останатиот дел од учесниците/-чките, со исклучок на трансродовите 
учесници/-чки, имаат доверба во примарната здравствена заштита и сметаат 
дека матичните лекари се соодветен избор за пристап до ПрЕП поради тоа 
што веќе ја знаат целата нивна историја (здравствена, социјална итн.) и имаат 
чувство на поголема стабилност и доверба споредено со специјалистите на 
секундарно и терциерно ниво и/или фармацевтите. 

 За разлика од пристапот до ПрЕП преку примарната здравствена заштита и/
или Клиниката за инфективни болести каде што мислењата на учесниците/-
чките се поделени, во однос на пристапот до ПрЕП преку аптека поголемиот дел 
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од учесниците/-чките се согласуваат дека е потенцијално соодветена можност.

 „Зашо да се криеме... да биде во секоја аптека, јас сакам да го има, тој не е 
дрога (се мисли на ПрЕП), јас не сакам да биде во канцеларија, туку во секоја 
аптека да ги има - виагра како има во секој аптека, да ги има да одиме да си ги 
купуваме за мене тоа е заштита добрина“.
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КЛУЧНИ РЕЗУЛТАТИ:

• Генерално, сексуалните рабоници/-чки имаат општи познавања за ПрЕП;

• Сепак, постои потреба за дополнителни обуки и работилница за одговарање 

на некои од прашањата и/или митовите во врска со употребата на ПрЕП, 

воглавно околу несаканите ефекти, ефективноста, стигмата итн.;

• Во однос на употребата на кондоми со ПрЕП, сексулните работници/-чки би 

претпочитале да ги употребуваат и двете методи паралелно, што е во согласност 

со препораките на СЗО;

• Факторите поврзани со потенцијалната (не)употреба на ПрЕП се чув-

ството дека кондомите нудат поголема сигурност, стравот од несакани 

ефекти, долготрајни последици и долготрајно земање на лекови, ризикот од 

непланирана бременост, ефективноста и цената;

• Претпотчитаниот модел за пристап до ПрЕП ги вклучува и граѓанските 

организации особено во делот за поддршка, едукација за пристап до, 

употребата и придржувањето до конзистентно земање ПрЕП;

• Потенцијалниот пристап до ПрЕП преку здравствениот систем, особено кај 

трансродовите сексуални работници/-чки е придружен со страв од стигма од 

самата заедницата, особено доколку пристапот е организиран преку Клиниката 

за инфективни болести и/или стигма од здравствените работници;

• Потенцијалниот пристап до ПрЕП преку примарната здравствена заштита 

(матичните лекари), само за трансродовите сексуални работници/-чки е 

поприфатлив модел поради довербата и односот со избраните матични 

лекари;

• Потенцијалниот пристап до ПрЕП преку аптека е исто така претпочитан модел  

во најголем дел поради географската достапност на аптеките; 

• Цената на ПрЕП има голема улога во однос на избирањето и придржувањето 

до овој ХИВ превентивен метод и цена од 1000 до 1800 денари на месец 

е дефинирана како најпристапна цена кај најголем дел од сексуалните 

работници/-чки. 
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 Во Северна Македонија, индивидуалната сексуална работа е нелегална и 
претставува административен прекршок. Изведувањето сексуална работа, 
односно „оддавање на проституција” се смета за нарушување на јавниот ред 
и мир (Член 27 од Законот за прекршоците против јавниот ред и мир во Р.М.), 
додека некои други активности поврзани со сексуалната работа (подведување, 
охрабрување, заработување од посредување за сексуални услуги) се третираат 
и казнуваат како кривични дела (Член 191 од Kривичен законик на Р. М. 1996). (1) 
Според ХОПС – Опции за здрав живот, „МВР не прави разлика меѓу проституција 
и експлоатирање на проституција, така што презема мерки за елиминација на 
проституцијата наместо за елиминација на експлоатирање во проституцијата, 
па затоа презема драстични полициски мерки против жртвите на оваа 
експлоатација, наместо против експлоататорите”. (1) Ваквата национална 
законска рамка спаѓа во структурните фактори кои, како што е документiрано 
во литературата, заедно со сиромаштијата и стигмата го зголемуваат ризикот 
од стекнување ХИВ инфекција помеѓу женските сексуални работнички и 
влијаат врз нивната ранливост и изложеност кон насилство, можноста да 
преговараат со клиентите како и пристапот до, имање при себе и користење 
кондоми и добивање услуги и здравствена заштита што одговара на нивните 
потреби.(2)

 Во таа насока, оваа анализа се базира на Рамката за ХИВ превенција 2020 
со цел да го испита опфатот со превентивни методи за ХИВ помеѓу сексуални 
работници/-чки во Република Северна Македонија. Цел на оваа анализа е да 
ги документира искуствата и перцепециите на сексуалните работници/-чки 
во врска со пристапот и конзистентната употреба на кондом, како единствено 
моментално достапно средство за заштита од ХИВ во земјата и да ги испита 
перцепциите и факторите поврзани со потенцијалната употреба на  ПрЕП кој 
би станал достапен во рамки на пилот студија следната година. Дополнително, 
оваа анализа ќе придонесе за идентификување на слабостите во превентивната 
програма за ХИВ. 

ДИСКУСИЈА
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  Во врска со конзистентната употреба на кондоми, еден дел од сексуалните 
работници/-чки не се придржуваат до редовна употреба на кондоми. Скоро 
сите сексуални работници/-чки се свесни и знаат дека кондомот ги заштитува 
од ХИВ и другите сексуално преносливи инфекции што е еден аспект во 
„побарувачката“ и тие имаат задоволителен пристап до кондоми кога им се 
потребни, што е еден аспект на “понудата“. Но, постојат значителни разлики 
во конзистентната употреба на кондоми со тоа што скоро сите користат 
кондоми понекогаш, мал дел никогаш и мал дел скоро секогаш. Особено ретка е 
употребата на кондом со партнер/-ка или клиент/-ка за кого се верува дека е 
ХИВ-негативен/-а. Поради тоа, за нив се потребни дополнителни стратегии за 
да се заштитат од стекнување ХИВ инфекција, како што е воведување ПрЕП/ПЕП, 
но и зајакнување на конзистентната употреба на кондоми преку адресирање 
на долу-документираните фактори поврзани со (не)користњето на кондоми со 
цел во иднина да се овозможи конзистетно земање ПрЕП и кондоми согласно 
препораките на Светската здравствена организација.

 Бидејќи значителен фактор од кој зависи употребата на кондом од страна на 
сексуалните работници/-чки е влијанието на клиентот во однос на употреба на 
кондоми што може да биде во форма на нудење повисока цена за незаштитен 
сексуален однос или насилство, потребно е да се размисли за дополнителни 
стратегии за зајакнување на капацитетите на сексуалните работници/-чки преку 
редовни состаноци и набавка на кондоми од врснички едукатори, обезбедување 
достапност на кондоми надвор од работното време на граѓанските организации 
и теренските тимови, како и едукација за преговарање за употреба на кондом. 

 Во однос на ПрЕП, бидејќи се’ уште не е достапен во Република Северна 
Македонија, но се планира започнување на пилот студија во 2020 година, со 
оваа анализа не бевме во можност да ги мериме побарувачката, понудата 
и придржувањето до ПрЕП, но ги испитавме ставовите и перцепциите на 
сексуалните работници/-чки во однос на ПрЕП и факторите поврзани со 
потенцијалната употреба на ПрЕП.

 Генерално, нешто повеќе од половина од сексуалните работници/-чки 
имаат општи познавања за ПрЕП со кои се стекнале за време на работилница 
која Здружението СТАР-СТАР ја има претходно спроведено, меѓутоа потребно 
е дополнително да се зајакнат капацитетите на граѓанските организации 
во однос на ПрЕП и да се организираат обуки и едукација за сексуалните 
работници/-чки за да се зголеми опфатот на сексуални работници/-чки кои 
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се информирани за ПрЕП и детално да се адресираат некои од прашањата и 
стравовите кои ги имаат, а се поврзани со употребата на ПрЕП како што се 
ефективноста, несаканите ефекти, стравот од стигма, итн.

 Во однос на придржувањето, ова истражување документира дека сексуалните 
работници/-чки би претпочитале да употребуваат кондом заедно со ПрЕП, 
согласно меѓународните препораки. Меѓутоа, потребно е дополнително да 
се испита дали сексуалните работници/-чки кои не употребуваат кондоми 
конзистентно, би се придржувале до редовна и навремена употреба на ПрЕП.

 Понатаму, поради тоа што претпочитаниот модел на пристап до ПрЕП ги 
вклучува и граѓанските организации во соработка со здравствениот систем, 
потребно е да се разработи стратегија за дефинирање на улогата на граѓанскиот 
сектор во обезбедување на поддршка и едукација во пристапот, употребата и 
придржувањето до конзистентно земање ПрЕП. 

 На крај, поради стравот од стигма и дискриминација во здравствениот сектор,  
што е особено изразен кај трансродовите сексуални работници/-чки, потребно 
е да се развијат активности за сензитивизација на здравствените работници 
кои ќе бидат вклучени во оваа превентивна мерка (здравствени работници 
од примарна, секундарна и терциерна здравствена заштита и фармацевтите). 
Пристап до ПрЕП преку аптеките е претпочитан модел поради географската 
достапност на аптеките, додека пристапот до ПрЕП преку матичниот лекар е 
повеќе препочитан поради довербата и добриот однос со матичниот лекар (со 
исклучок на трансродовите сексуални работници), во споредба со пристап преку 
терциерните нивоа како што е Клиниката за инфективни болести во најголем 
дел поради стравот од стигма од самата заедница.
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 Со оваа анализа се обидовме кавалитативно да ја прикажеме каскадата 
за превенција на ХИВ во однос на побарувачката, понудата и придржувањето 
кон употреба на кондоми, а бидејќи ПрЕП не е достапен во Република Северна 
Македонија, да ги испитаме перцепциите, ставовите и факторите поврзани 
со потенцијалната употреба на ПрЕП помеѓу сексуалните работници/-чки во 
земјата. Додека побарувачката и понудата на кондоми е на задоволнително 
ниво, потребно е да се развијат дополнителни стратегии за зајакнување на 
конзистентната употребата на кондоми од страна на сексуалните работни/-чки. 
Дополнително, потребно е да се земе предвид овој предизвик на конзистентна 
употреба и факторите поврзани со потенцијалната употреба на ПрЕП, заедно 
со останатите индивидуални фактори во заедницата и структурни фактори 
со цел да се обезбеди зајакнување и зголемување на опфатот со превентивни 
мерки за заштита од ХИВ инфекција помеѓу сексуалните работници/-чки, 
согласно двојната каскада (кондоми и ПрЕП) за превенција на ХИВ. 

W

ЗАКЛУЧОЦИ
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ПРЕПОРАКИ

• Да се развијат дополнителни стратегии за заштита од ХИВ инфекција, како 

што е воведување ПрЕП;

• Да се развијат дополнителни стратегии за зајакнување на капаци-тетите 

на сексуалните работници/-чки за преговарање за употреба на кондом со 

клиентите и партнерите;

• Да се подобри достапноста на бесплатни кондоми во доцните вечерни часови;

• Да се зајакнат капацитетите на граѓанските организации за ПрЕП;

• Да се организираат обуки и едукација на сексуалните работници/-чки за ПрЕП;

• Да се развијат стратегии за обезбедување поддршка и редовна упо-треба на 

ПрЕП;

• Да се разработи стратегија за дефинирање на улогата на граѓанските 

организации во обезбедување поддршка и едукација во пристапот, употребата 

и придржувањето до конзистентно земање ПрЕП;

• Да се развијат активности за сензитивизација на здравствените работници 

кои ќе бидат вклучени во оваа превентивна мерка;

• Да се земе предвид пристапноста до ПрЕП во однос на цената (најпристапна 

цена е дефинирана помеѓу 1000 и 1800 денари на месец) со цел да се обезбеди 

опфат и придржување до оваа ХИВ превентивна метода;

• Да се развие стратегија за пристап до ПрЕП која ќе ги влучува здравствените 

професионалци и институции (лекарите од примарната здравствена заштита, 

Клиниката за инфективни болести и аптеките)  во соработка со граѓанските 

организации, со цел да се обезеди пристап до ПрЕП кој е ослободен од стигма 

и дискриминација и пристап кој ќе биде географски и финансиски достапен за 

сексуалните работници/-чки во Република Северна Македонија.
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