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Проектот беше основан со финансиска поддршка на Европската комисија. 
Одговорноста за содржината на оваа публикација ги одразува единствено 
ставовите на авторотот; Комисијата не може да биде одговорна за 
понатамошна употреба на информациите кои таа ги содржи 



Воведни забелешки 

• МКФ-ДМ е алатка со која се опишуваат 
функционалните ограничувања, вештините 
и/или олеснувањата/препреките 

 

• МКФ-ДМ не е дијагностичка алатка 

 

• МКФ-ДМ го поддржува процесот на проценка 
со помош на споредливи КАТЕГОРИИ и 
квалификаторите на СЗО 



Прашањето за проценка на 
„попреченост“ 

• Правна дефиниција (со кои термини е 
дефинирана „попреченоста“ во рамките на 
релевантните закони) 

 
• Операционализација (како да се измери 

„попреченоста или ограничувањата при 
учеството“) 
 

• Критериуми за подобност (Каде да се 
дефинира „исклученост“) 



Правни дефиниции (пр. 
Германија/Австрија) 

• Попреченост, како што е дефинирано по закон, 
постои кога телесните фукции, менталните 
способности или менталното здравје, повеќе 
од шест месеци, отстапуваат од типичната 
состојба за дадена возраст со што учеството во 
општеството е нарушено. 

 

• Степенот на попреченост не влијае врз 
правото на лицето да ја побара помошта и 
поддршката која му е потребна.  



Операционализација (Австрија, 
Германија) преку услуги 

А) Подобност преку услуги 

„Меки критериуми за проценка “ (види ја 
дефинцијата по ЗАКОН, пр. за Германија: SGB IX) 

 

1) Телесните функции, менталните способности 
или менталното здравје повеќе од шест 
месеци, отстапуваат од типичната состојба за 
дадена возраст  

2) Со што учеството во општеството е нарушено 



Uslugi i/ili finansiska poddrska 

Lugeto se so seriozna poprchenost  dokolku 
stepenost na nivna poprchenost e povisok od 
50%“ 

  „disabled“ 

 

 

„0“ 1 2 3 4 WHO kvalifikatori  

„0“              1                2 Predlozi od  Hollenweger 

Services 
Services and 

financial 
allowance 

50% 



Операционализација преку 
финасиски додаток 

  

• Додатоци за нега (3-7 нивоа базирани на 
суфицитот на труд) во рамките на процесот 
на нега (дефинирани со дополнително 
потребното ВРЕМЕ) 

 

• Семејни додатоци (базирани на „степенот 
на попреченост“ пр. Со помош на листите 
на оданочување: 50% = исклученост. 

 



1. Како да се процени ОТСТАПУВАЊЕТО на 
телесните функции, менталните способности 
или менталното здравје од ТИПИЧНАТА 
состојба за ДАДЕНА возраст? 

 

2. Како може МКФ-ДМ да биде од поддршка во 
рамките на овој процес? 



Проценка на ОТСТАПУВАЊЕТО 

• Адекватни (базирани на докази) инструменти 
за проценка се потребни 

• Тестови за развој, тестови за достигнување (пр. 
говор или моторика), нормативни вредности... 

 

• Потребна е ИСКЛУЧЕНОСТ  - во најдобар случај 
во врска со постоечките ОЛЕСНУВАЊА и/или 
ПРЕПРЕКИ 

 

 



По 

Правна дефиниција на 
„Попреченост“ 

Оперативна дефиниција 
- Пр. подолго од шест месеци 

- Значајно отстапување од 
типичната возраст 

- Влијание врз учеството во 
релевантите области за возраста 

(играње, социјални конкатки, 
комуникација, истражување…) 

Критериум за подобност 
-Пр. Подолго од шест месеци 

-најмалку 1,5 стандардно 
отстапување во 2 развојни области 

(??) 

Листа на дијагноза 
и/или 
Листа на  
алатки за 
проценка 

Индивидуална ситуација на 
детето и семејството 

ICF-CY како  
описен јазик 

+ 
Квалификатор

и (пред-) 
Индивидуална

истортија 

Приме
нети 

тестови 

Пресретнување на исклученост? 
Трансфер во квалификатори 



Трансфер на дијагностичките 
податоци во СЗО квалификаторите 

Обем на 
проблемот 

СЗО 
Квалификато
ри 

PR Поврзано време Зачестеност 

Не значаен 0 > 15,3 Никогаш Независен 

Мал 1 15,2 > 12,1 Помалку од 25% од 
времето 

Ретко Потребна е 
супервизија 

Умерен 2 12,1 > 8,1 Помалку од 50% од 
времето 

Понекогаш Умерена 
поддршка 

Сериозен 3 8,1 > 0,8 Делумно го 
попречува 
секојдневниот живот 
на лицето 

Често Максимална 
поддршка или 
2 лица се 
потребни 

Вкупно 4 < 0,8 Целосно го 
попречува 
секојдневниот живот 
на лицето 

Секогаш Целосна 
поддршка 

Трансфер на дијагностичкиот наод во МКФ-ДМ СЗО квалификаторите со цел да се процени „обемот“ на проблемот: 
Внимавајте: квалификаторите не се дијагностички алатки, тие помагаат при превод на дијагностичкиот наод во мерење на 
проблемот 



Области на ПРОЦЕНКА 
 телесните фунцкии, менталната 

способност и/или менталното 
здравје  

• Користење на МКФ-ДМ за идентификација на 
релевантите области на функционални 
ограничувања и/или на препреките/ 
олеснувањата 

 

• Предлог: Да се креира „Историја“ и „Мапа 
базирана на МКФ-ДМ“ на детето/ семејството 

 



ОПТИМАЛНА наспроти РЕАЛНА 
проценка 

Дете со дијагноза според МКБ-10 Q90 (Даунов синдром), 2;0 
години 
 
1) Резултат во рамките на тестот за развој (пр. Скала на 

Грифид „моторика“) Развојна возраст: 16 месеци 
2) Емпатичен одговор на родителите, функционална 

социјална мрежа, добра достапност до интернет ресурси 
 
Попреченост?  
Да поради ДИЈАГНОЗАТА 
Не поради олеснувањата и можното целосно учество (во 
моментот). Превентивните ефекти може да бидат земени во 
предвид. 
 
 
 



Дете со дијагноза според МКБ -10 „R62“ (Задоцнет 
физиолошки развој), 2;0 години 
 
1) Резултат во рамките на тестот за развој (пр. Скала на 

Грифид „моторика“) Развојна возраст: 19 месеци 
2) Тешка семејна ситуација, самохран родител, 

сиромаштија. Недостаток на социјални контакти, 
недостапни детски градинки. 

 
Попреченост?  
Не поради ДИЈАГНОЗАТА 
ДА (СО РИЗИК) поради препреките. 
 



Реална проценка 

Дете со дијагноза Q90 (Даунов синдром) 

 

Дијагнозата сама по себе овозможува прогноза со која е 
висока веројатноста за задоцнување во развојот и може да 
биде очекуван независен живот, целосно учество во детските 
градинки, училиштата и пазарот на труд.  

 

Олеснувањата може да имаат улога на фактори на 
„модерирање“. 

 

- > „дете со попреченост“ 



Лесен пример: когнитивна способност 
Родителите се грижат за когнитивните вештини  

на нивното дете  

(6 години, 4 месеци)  
• МКФ-ДМ функционални области: b117 

• Применети тестови (пр. Прогресивни матрици за 
деца) 

• Резултат: PR 9 (IQ= 79) Отстапување > 1 СО (85-
115) 

• СЗО Квалификатори: 2 (?) 

 
     Историја  МКФ-ДМ  Тест   Исклученост      Квалификатори  Графички 
Пред: Детето одговара 12 ајтеми    b117                 ПМ IQ 79   Diff to mean > -1СО      2  

По: детето одговара 15 ајтеми          b 117               ПМ PR 87   Diff to mean < -1СО      0 

 

Ефект на услуга: 0,5 СО  

1 2 0 
0 



Историја МКФ-ДМ код Алатка за 
дијагностичка 
проценка 

Набљудувани 
резултати 

МКФ-ДМ опис на 
квалификации 

Родителите 
пријавуваат 
проблем во 
експресивниот 
говор 

d330 SBE (скрининг тест 
за говор) 

Ескпресивен говор 
2 СО под средната 
возраст  

3 

Физиотерапевтот 
забележува 
ограничувања во 
мобилноста на 
зглобовите 

b7101 
 

Неутрален-нулев-
меток 

Ограничено 
движење 
(повремени 
ограничувања) 

2 

Дефектологот 
забележува 
заедничка игра со 
врсници 

d8800 Набљудување / 
видео 
 

Адекватни на 
возраста 

0 

Родителите 
пријавуваат 
социјална мрежа 
за поддршка 

e320 Олеснување +3 



Историја МКФ-ДМ код Алатка за 
дијагностичка 
проценка 

Набљудувани 
резултати 

МКФ-ДМ опис на 
квалификатори 

Родителите 
пријавуваат 
проблем во 
експресивниот 
говор 

d330 SBE Експресивен говор 
2 СО под возраста 

0 .1 .2 .3 .4 

Физиотерапевтот 
забележува 
ограничувања во 
мобилноста на 
зглобовите 

b7101 Неутрален-нулев-
метоф 

Органичено 
движење 

0 .1 .2 .3 .4 

Дефектологот 
забележува 
заедничка игра со 
врсници 

d8800 Набљудување / 
видео 

Адекватна возраст 0 

Родителите 
пријавуваат 
социјална мрежа 
за поддршка 
 

e320 
 

Пријава од 
родителите 

Олеснување 
 
 

+
4 

+
3 

+
2 

+
1 

0 .
1 

.
2 

.
3 

.
4 

Исполнети критериуми  
За подобност 



Трансфер на ефектите од ICF-CY 
MedUse.eu 

1. Поврзување на индивидуалната историја на детето/семејството со 
релевантниот код од МКФ-ДМ 
 

2. Поврзување на дијагностичката проценка (со помош на  вредностите 
од објективните тестови) со квалификаторите од СЗО  
 

3. Олеснување на дефинирање на целите на услугите 
 

4. Олеснување на споредливоста која се однесува на пред и по 
проценката преку користење на истиот МКФ-ДМ таргетиран код  
 

5. Овозможува прибирање на податоци од јавното здравство кои се 
однесуваат на потребите и ефектите од услугите 



Што е потребно за 
Македонија 
- Превод на МКФ-ДМ на МК 

(20% е достапно во 
моментот) 

- Превод на МКФ-ДМ на АЛ 
(отворено) 

- Интеграција на 
електронската алатка 
„МКФ-ДМ преведувач“ во 
стратегијата за проценка 
на попреченост 

- Обука на членовите на 
комисиите за проценка 



Ви благодарам за Вашето 
внимание 

 

• Посетете ги исто нашите други проекти во рамките 
на Еrasmus + програмата: 

 

• www.early-inclusion.eu (Партнер во МК - Порака) 

• www.letstry-ict.eu 

• www.sinn-evaluation.at/itide 

• Споделување на знаења со родителите на деца со 
Аутизам 

• Моето училиште е сега мој дом 

http://www.early-inclusion.eu/
http://www.early-inclusion.eu/
http://www.early-inclusion.eu/
http://www.letstry-ict.eu/
http://www.letstry-ict.eu/
http://www.letstry-ict.eu/
http://www.sinn-evaluation.at/itide
http://www.sinn-evaluation.at/itide
http://www.sinn-evaluation.at/itide
http://www.sinn-evaluation.at/itide
http://www.sinn-evaluation.at/itide

