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Унифициран информационен систем за размена на информации помеѓу 
примарни здравствени единици во пограничното подрачје за итни случаи 

Акроним на проектот: HEALTH-INFO 

Проектен партнер: Министерство за здравство на Република Северна Македонија 

Едукативна програма за локалните доктори: „Најдобри практики за 
скрининг и рана детекција на рак на дојка“ 

 
 
 

 
 

Во изминатите две недели, 13 здравствени професионалци, радиолози специјалисти и 
радиолошки техничари од болниците во Битола и Гевгелија, се здобија со напреден тренинг  
организиран од страна на Министерство за здравство и ги зајакнија своите капацитети и 
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вештини на тема  „Најдобри практики за скрининг и рана детекција на рак на дојка“. 
Обучените здравствени работници ќе бидат вклучени во пилот скрининг програма за рана 
детекција на рак на дојка кај жените од рурални и тешко достапни  региони на Битола и 
Гевгелија.  
 
Целокупната едукативна програма се состоеше од теоретски дел и практична работа. 
Тренингот беше спроведен од страна на квалификувани и искусни професионалци, радиолози 
специјалисти и радиолошки технолози од Универзитетскиот Институт за радиологија и ОБ 8ми 
Септември во Скопје.  
 
Со едукативната програма се опфатија неколку значајни аспекти како што се: Дијагностички 
методи во рана детекција на рак на дојка, значењето на техничкиот квалитет на 
мамографијата, улогата на ултразвукот во скринингот, Скрининг Протокол, Дијагностички 
методи и техники на снимање и др. 
 
Проектот  HEALTH-INFO се имплементира во рамки на INTERREG IPA Програмата за 
прекугранична соработка Грција-Република Северна Македонија, 2014-2020,   под 
специфичната цел: Подобрување на превентивната здравствена заштита и социјалните услуги 
на деца и стари лица, и има буџет од 1.301.152 €. Овој проект е ко-финансиран од Европска 
Унија и од Националните фондови на земјите учеснички. 
 
Целта на проектот е подобрување на системот на здравствена заштита во пограничната област, 
преку развивање на унифициран информационен систем  за размена на информации, кој ке ги 
собира и обработува неопходните податоци и ќе ги подржи стратешките политики на даватели 
на здравствените услуги од двете страни на границата. 
 
Повеќе зa проектот,  може да прочитате на веб страната:  www.healthinfoproject.eu. 
 
 
 
 


