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ЗДРАВСТВЕНИОТ СТАТУС Во 2011 М инист ерст вот о за здравст во 
НА РОМИТЕ Е ПОЛОШ ОД одобри буџет  од 800,000 денари за 
ОНОЈ НА ГЕНЕРАЛНАТА работ но ангаж ирање на РЗМ , кои до 
ПОПУЛАЦИЈА денес се уш т е не се ангаж ирани.

Центарот за стручно образование и наука при Постојните здравствени индикатори укажуваат на тоа дека 2 Министерството за образование и наука на Република постои голема несогласување во однос на здравствениот 
статус на ромското и не-ромското население во голем број Македонија, изготви Наставна програма за обука за 
земји на Југоисточна Европа. Според основните здравствени занимањето ромски здравствен медијатор која беше 
индикатори, очекуваната должина на живот кај ромското 

одобрена од Министерот за образование и наука со 1 население е за 10 години покуса од националниот просек.
решение број 07-528/1 донесено на 27.01.2011 година. Доенечката смртност кај ромското население е 13,1/1000 

(генерална популација 10,3/1000), а разлики постојат и во однос Наставната програма ја дефинира структурата на 
на возраста на која се јавуваат хроничните незаразни програмата, компетенциите стекнати по завршување на 
заболувања. Ваквите разлики се должат на влијанието на обуката, критериумите за влез на кандидатите, 
широкиот социјален контекст врз ромското население како 

организацијата, следењето и вреднувањето на обуката. лошите социо-економски услови за живеење, нездравите 
Наставната програма предвидува модуларен пакет од животни стилови и голем број на бариери за употреба на 
седум модули за обука во времетраење од 360 часа преку навремени здравствени услуги. Постојните податоци за 

здравствениот статус на Ромите во Р. Македонија се многу кои кандидатите се стекнуваат со стручно-теоретска и 
оскудни, но недостатокот на податоци не значи и отсуство на практична обука потребна за стекнување на компетенции 
проблеми. Ситуационата анализа на постојните податоци во за вршење на дејност РЗМ. 
Република Македонија од кои поголем дел се добиени од 
наменски студии, покажа дека  здравствениот статус на 
Ромите е полош од оној на генералната популација изразено Кандидатите се стекнаа со знаења и вештини во 
преку индикаторите за морбидитет, морталитет, стилови на следниве области:
живеење, достапност и искористеност на здравствени услуги Здравствена заштита: 
како и степен на информираност. Причините за лошото здравје работа со клиенти со здравствени проблеми кои имаат ¨

и здравствените нееднаквости на Ромите во Македонија се тешкотии при добивањето здравствени услуги;
многукратни и меѓу сите нив постои взаемна поврзаност при што помош во процесот на пристап до здравствени услуги;¨

секоја од нив ја поддржува другата, во прв ред нискиот степен на промовирање на превентивните услуги (имунизација, ¨

образование, невработеноста и сиромаштијата кои постојано ја редовни прегледи)
потхрануваат социјалната ексклузија и лошиот здравствен статус. пренесување информации за здрави животни навики;¨

Административни работи: Како одговор на Владите на одредени земји кон намалување на 
Упатување до соодветно ниво и институции за ¨здравствените нееднаквости, претставува токму воведувањето 
обезбедување лични документи и документи за на РЗМ-и, кои станаа дел од Националните акциони планови (НАП) 
здравствено осигурување;кои ги развија голем број земји од  Југоисточна Европа како дел од 
давање информации за институции и процедури;¨нивните евроинтеграциски напори (Романија, Бугарија, Србија), 

вклучително и Македонија. Досегашното искуство укажува на 
Социјална заштита:тоа дека Ромските здравствени медијатори -РЗМ се корисен 

упатување и поддршка на соодветно ниво и ¨инструмент кој во голема мера придонел кон подобрување 
институција за пристап до услуги од социјална на здравјето на Ромите, при што тие беа посочени како 
заштита;пример за добра пракса од страна на Советот на Европа, 
упатување и медијација за лица кои имаат проблем во ¨Европската комисија, Организацијата за безбедност и 
контакт со институциите за социјална заштитасоработка (ОБСЕ) и  Агенцијата на Европската Унија за 

фундаментални  права.
Комуникациски вештини:

стекнување доверба кај клиентите;1 Милевска-Костова Н, Еминовска Е. Состојбата со домување и здравје кај Ромите во Република ¨
Македонија, Извештај за застапување, ХДЗР Месечина, 2008 целно слушање и прашување за проблемот;¨

олеснување на комуникацијата лекар-пациент;¨

објаснување на проблемот на лесно разбирлив јазик;¨ПОСТИГНУВАЊА НА 
последователна комуникација (по решавањето на ¨ПРОГРАМАТА РЗМ ВО проблемот);

МАКЕДОНИЈА
Во периодот од јуни до август 2011 година, оваа Во 2010 година беше изготвена Стратешка рамка за 3 наставна програма ја поминаа 20 кандидати од кои по 1 подобрување на социјалниот и здравствениот статус 
пат на елиминациони тестови за вреднување на на Ромите во Република Македонија  преку воведување 

на РЗМ, и истата беше усвоена од Владата на РМ на двесте стекнатото знаење и вештини беа избрани планираните 
и десеттата седница на 08.02.2011 година, со одобрен 16 РЗМ.  Трошоците за обука беа покриени од 
буџет од 800,000 денари за работно ангажирање на РЗМ Министерството за надворешни работи на Норвешка и 
во Министерството за здравство, остатокот од средствата Фондација отворено општество Македонија. Обуката се 
потребни за нивно ангажирање да бидат обезбедени од одвиваше од обучен тим на едукатори во просториите на 
странски донации. Рамката даде стратешки насоки за средното медицинско училиште, Д-р. Панче Караѓозов. По 
воведување на РЗМ согласно преземените обврски на завршувањето на обуката кандидатите се стекнаа со 
државата со усвојувањето на Националните акциони сертификат за поседување на потребните компетенции за 
планови (НАП) изготвени врз основа на Националната работа.
Стратегија за Ромите во Р. Македонија и Декадата за 
вклучување на Ромите 2005-2015.



#03



16 РЗМ успешно ја завршија обуката во  СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ 
средното медицинско училиште „Д-р. ИДЕНТИФИКУВАН НА 

Панче Караѓозов“ и се подготвени да ТЕРЕН 
започнат со работа на терен.

Националност : Ромка 
Степен на образование : без училиште  РОМСКИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ Социјален статус : внатрешно раселено лице /Ромка

МЕДИЈАТОРИ ЗА ПРВ ПАТ 
Во фебруари 2011 година во општина Шуто Оризари е ВО МАКЕДОНИЈА ПРЕКУ 
евидентирано новороденче (старо 2 месеци) со дијагностицирана ПРОЕКТОТ НА ХЕРА бронхоплеувмонија од страна на педијатриската служба во 
Амбуланта Шуто Оризари. Пилот РЗМ заедно со теренскиот тим на 
ХЕРА ги упатија и придружија клиентката/мајката и 

Пилот РЗМ во Шуто Оризари беа иницирани од страна на новороденчето кон  Клиничкиот центар-Скопје односно Детската 
Асоцијација за здравствена едукација и истражувања –ХЕРА, како клиника. На детската клиника беа пречекани од тим педијатари 
дел од активностите во Младинскиот центар – Сакам да знам – кои  на почетокот воопшто не сакаа да се погрижат за малечкото и 
Шуто Оризари. Како партнер организација со повеќегодишно за мајката, под изговор дека таа веќе еднаш била тука и ако не знае 
теренско искуство во Шуто Оризари беше одбрано Здружението да се грижи за детето тие не можат да и помогнат. „Со просење по 
на граѓани Амбрела. Двајца претставници на таа организација семафори не се гледа дете“, „Полна си вошки, ќе ги наполниш и 
добија 3 дневна обука од страна на претставници од Заводот за другите. Остави го детето, а ти оди си.“. По интервенција на ромски 
мајки и деца , Меѓу-општинскиот центарот за социјална работа на здравствен медијатор, во однос на односот и непружањето на 
Скопје и ХЕРА, каде се стекнаа со знаења во однос на здравствена грижа на пациент на кој му е потребна, клиентката заедно со 
и социјална заштита во РМ. Пилот РЗМ со теренска работа бебето беше сместена во детската клиника, каде што бебето ја 
започнаа во февруари 2010 година. Нивна глава задача беше доби потребната грижа.
подобрување на комуникацијата помеѓу Ромите и здравствените 
работници, обезбедување помош при обезбедувањето на ИЗЈАВА НА КЛИЕНТ НА потребната лична документација и документација за здравствено 
осигурување како и преку здравствено промотивни активности ПИЛОТ РЗМ
на индивидуално ниво и на ниво на заедница. 

„Јас порано не знаев сама да шетам и 
Пилот РЗМ покажаа дека РЗМ ќе имаат значајна улога и во 

каде треба да ги вадам документите, а упатувањето на граѓаните на соодветно место во системот, во 
случаи кога ќе идентификуваат лица без лична документација, и со децата не можев никаде да одам. 
лица на кои им е потребно воведување во системот на Да не беше она сега се уште ќе немавме здравствена заштита, деца кои не добиваат редовна имунизација 

документи.“задолжителна по закон, и ќе го олеснат процесот на интегрирање 
на здравствените потреби на ромското население во 

Клиентка Џ.Ш. (24г.) живее со сопруг и со 4 малолетни деца. Таа со целокупниот здравствен систем.
задоволство зборуваше за огромната помош која ја добила од 
Ромскиот здравствен медијатор – Љатифа Шикоска. Клиентката 
вели: “ако не беше Љатифа, јас до сега ќе умрев. Немав ни еден Резултати од терен:

За период од 19 месеци (февруари 2010- Октомври документ. Она за нас е човек и ни помогна многу. Таа направи се за 
нас и затоа и јас ако можам ќе направат се за неа. Ни извади 2011) Пилот РЗМ во Шуто Оризари детектираа 186 
книшки и нови изводи и лични карти за мене и за маж ми. Имам семејства на кои им беше потребна поддршка при 
четири деца и ни едно не ми беше пријавено. Таа ми ги пријави и остварување на здравствените и социјалните права, 
децата во Матична книга на родените и ни направи здравствени од кои 151 семејство му беше укажана поддршка за 
книшки за сите. Сега децата слободно можам да ги однесам на полесен пристап кон здравствените и социјалните 
лекар кога ќе се разболат. Порано се на приватно плаќав. Јас институции.
порано не знаев сама да шетам и каде треба да ги вадам 
документите, а и со децата не можев никаде да одам. Да не беше 
она сега се уште ќе немавме документи.

Пред некој ден ми рече дека ќе ми помогне да извадам документи 
и за социјална парична помош, затоа што бараат повеќе 
документи, а јас не знам кај треба да одам и да ги извадам.“

ОД ИНТЕРВЈУТО СО 
ЉАТИФА ШИКОВСКА – 
ПИЛОТ РЗМ

Како РЗМ  започнав да работам од февруари 2010 год., на пилот 
проектот на НВО Хера кој заврши во месец ноември 2011 година.

Оваа беше голем предизвик за мене бидејќи долго време сум во 
Општина Шуто Оризари и потполно сум запознаена со сите 
проблеми со кои се соочува населението. Посебно ме израдува 
фактот дека со овој пилот проект ќе имам можност да им 
помогнам на луѓето  институционално и систематски да им се 
реши проблемот во делот на здравственото осигурување и 
остварување на своите права како сите останати граѓани од 

Услуги 

Остварување на правото 
на здравствено осигурување

Добивање на документи 
за лична идентификација

Информации и препраќања 
за имунизација на деца

Информативни и едукативни средби со жени 
за репродуктивно здравје и посета на гинеколог

Остварено право на социјална парична помош

Следниве услуги беа понудени на жителите 
на Шуто Оризари од страна на РЗМ

лица 

161

80

800

500

10

За секој вложен денар во програмата РЗМ 
се добива 1.1 денар повеќе

Стратешката рамка за воведување на РЗМ во Македонија
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општеството. Во тој период веќе доволно бев инволвирана во социјални работи, Државна клиника, служба на матична книга на 
помагањето на луѓето при вадење на лична документација која е родени при Министерство за внатрешни работи, Министерство 
неопходна да се оствари било кое право во државата. за труд и социјална политика, Фонд за здравство и др.).Нивното 

барање за помош и посредување трае и ден денес иако проектот 
Со овој проект ми се овозможи директно да ги информирам, заврши. Препознатливоста на РЗМ е уште поголема кај луѓето во 
придружувам, посредувам, и поучувам засегнатите клиенти како самата општина Шуто Оризари. Тие знаат како да ме пронајдат и 
да се соочат со дискриминацијата, неинформираноста, да побараат помош или совет а понекогаш и придружба до 
непристапноста , да им го олеснам патот до остварување на одредена институција. Позитивно решените случаи се само 
саканата цел . Позитивно беше и тоа  што на одредени семејства мотивацијата повеќе, како за мене како РЗМ така и за клиентите на 
кои беа на работ на егзистенција им беше  обезбедено бесплатно кои им е неопходна помош. Некои, или подобро речено повеќето 
вадење на лични документи (лични карти , изводи, здравствена од нив, во РЗМ гледаат единствена можност и сигурност како да го 
книшка, бесплатни административни таксени марки). остварат своето право. Сето оваа укажува на фактот и потребата 

дека професијата РЗМ и те како е потребна и неопходно за да се 
Целта не ми беше само да им се помогне на овие луѓе да ги институционализира како таква на локално и национално ниво.
обезбедат личните документи и да го остварат правото на 
здравствено осигурување и други здравствени услуги, туку 
самите тие да ја научат процедурата и постапката како и Се уште не постои вработен РЗМ во 
пристапот до соодветните државните институции. За жал Македонија искуството од целокупниот период ги потврди нивните жалби и 
поплаки со кои се соочуваа, од страна на шалтерските и 
административни работници на несоодветниот пристап кон нив, 
само затоа што се Роми. ШТО ТРЕБА УШТЕ ДА СЕ 

СТОРИ ЗА ДА СЕ 
Институционалниот молк и неинформираноста беа уште една од 

ВОСПОСТАВИ ОДРЖЛИВА причините кои го правеа процесот на остварување на одредено 
право посложен  ( на пример: во одредени институции нема  РЗМ ПРОГРАМА ВО 
известување дека лицата кои се корисници на социјална парична ЦЕЛАТА ЗЕМЈА?помош се ослободени од плаќање на административна такса, дека 
изводите за деца се трајни, дека породувањето е бесплатно ). 

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЧНИ ПРИМАЊА ЗА РЗМПоради оваа неинформираност и други влијателни фактори ќе 
Имплементацијата на проектот ќе продолжи и во 2012 година, за потенцирам дека кај Ромите од Шуто Оризари не само што се 
што потребните финансиски средства за ангажирање на 16 РЗМ ќе створи една одбивност спрема државните институции туку тоа 
треба да бидат обезбедени од буџетот на Министерството за почна да прераснува во страв и откажување кој резултира со 
здравство на Република Македонија за 2012 година, со други проблеми како во нивното потесно семејство така и во 
дополнителна финансиска поддршка од други донатори.општеството, (на пример: проблемот со ненавремено 

пријавување на деца (родени дома и во болница родени  во 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПРОСТОРНИ И ДРУГИ матична книга на родени) со самото тоа децата немаат право на 
РАБОТНИ УСЛОВИ ЗА РЗМобразование и здравствено осигурување, не се конкурентни на РЗМ ќе спроведуваат главно теренски активности, но 

пазарот на трудот, а тоа значи целосно исклучување од просторните и технички услови ќе ги предвиди и обезбеди 
општествениот систем.) Министерството за здравство, во согласност со локалните услови 

и можности. Просторни услови за административниот дел од 
Сето ова придонесува да се зголеми бројот на деца кои питаат, работата ќе бидат обезбедени од страна на јавните здравствени 
жените се подложени на проституција, прехранување од установи (ЈЗУ) - Здравствени домови, а по писмено известување 
контејнери и собирање на пластика и старо железо.  од страна на Министерството за здравство. РЗМ ќе бидат 

распоредени во следниве градови каде живеат најбројните 
Јас како РЗМ бев присутна и очевидец на невидена ромски заедници, по два во секој град: Скопје (Шуто Оризари и 
дискриминација, несоодветен пристап, омаловажување па дури и Злокуќани), Прилеп, Битола, Тетово, Гостивар, Штип, Кочани. 
навредување на национално ниво на пациентите и тоа во повеќе 
наврати. Со право ќе ја земам за пример детската клиника при 

НОМИНАЦИЈА НА ОДГОВОРНИ ЛИЦА ЗА 
државната болница и гинекологија при истата болница.

СЛЕДЕЊЕ НА РАБОТАТА НА РЗМ
Министерството за здравство ќе номинира лице кое ќе биде 
одговорно за следење и евалуација на работата на РЗМ. 

Клиентите беа повеќепати дрско 
Анализата на податоците и евалуацијата на работата на РЗМ ќе отстранувани без причина иако ги 
овозможи подобра проценка на успешноста на интервенцијата, имаа сите соодветни документи за да проценка на здравствените придобивки за целната популација и 

го остварат своето право. ќе даде насоки како овој модел поефикасно да се интегрира во 
јавно-здравствениот систем и да стане институционално и 
финансиски оддржлив. Дискриминацијата и несоодветен пристап не заостануваше ниту 

во шалтерските служби. Клиентите беа повеќепати дрско 
отстранувани без причина иако ги имаа сите соодветни 
документи за да го остварат своето право. Кога ги придружував и 
застапував во нивно име тогаш работите се средуваа што по мене 

Користените фотографии се направени од волонтерите и Ромските здравствени 
беше неопходно за да денес самите институции не препознаваат медијатори од Младинскиот центар „Сакам да знам – Шуто Оризари“.  
како РЗМ и си ја вршат работат според законската регулатива 
(еднаков пристап за сите).  Можам да кажам дека РЗМ со самото 
тоа што станаа препознатливи направија една голема промена во 
општеството , бидејќи самите институции ги препознаваат и ги 
бараат за помош како посредник и олеснувачи за успешно 
завршување на одредени процедури и постапки ( Центар за 
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