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Општина Штип
ЈЗУ Стар Здравствен Дом

Сенем Јашарова 
077/868-355 
senemjasarova@live.com 

Игбал Алиова 
076/725-541 
igbal.aliova@yahoo.com

КОНТАКТ 
ТЕЛЕФОНИ 
И МАИЛ ОД 
РОМСКИ 
ЗДРАВСТВЕНИ 
МЕДИЈАТОРИ

Општина Гостивар
ЈЗУ Здравствен Дом
Трудова медицина

Несрин Куртиши 
075/628-056
nesrin_kurtishi@hotmail.com 

Арифе Шаќири  
071/883-718  
vila_8_9@live.com

Општина Тетово
ЈЗУ Здравствен Дом Тетово

Турќан Лимани 
077/673-682 
l.turkjan@gmail.com

Шефќете Хамза 
078/568-018 
s.hamza@sonce.org.mk
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Општина Битола
ЈЗУ Здравствен Дом Битола

Селма Адемовска 
075/504-446 
selmaademovska@yahoo.com 

Општина Прилеп
ЈЗУ Здравствен Дом Прилеп

Џејљан Шерифоска 
076/569-313 
dzejlan_1@yahoo.com 

Општина Кочани
ЈЗУ Здравствен Дом Кочани

Алмадет Османова 
076/500-733 
osmanovaalmadet@yahoo.com

Серџат Идиќ 
070/424-893 
neko_idik@yahoo.com

Општина Шуто Оризари
ЈЗУ Здравствен Дом Шуто Оризари

Шиковска Љатифа 
078/264-454 
sikovska@yahoo.com  

Елвиз Илјаз 

zdravo14@hotmail.com
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Што е тоа Ромски здравствен медијатор(РЗМ)?
Ромските здравствени медијатори се обучени лица кои им помагаат на Ромите во 
твојата општина за различни здравствени и социјални проблеми.

Kако да го повикаш Ромскиот здравствен 
медијатор?
Ромските здравствени медијатори може да те посетат во твојот дом и да те прашаат 
дали имаш потреба од нивната помош. 
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Во кои општини може да се најде Ромски 
здравствен медијатор?
Ромски здравствени медијатори работат во Здравствените домови во општините Штип, 
Тетово, Гостивар, Битола, Прилеп, Шуто Оризари и Кочани.

Кои организации се грижат и даваат поддршка на 
РЗМ?
РЗМ е програма на Мимистерството за Здравство со цел да се подобри здравствениот и 
социјалниот статус на Ромите во Македонија. Министерство за Здравство заедно со 
Х.Е.Р.А. и Фондација Отворено Општество Македонија, се грижат за координација, 
едукација и следење на работата на РЗМ. 

За какви прашања и проблеми можат да ти помогне 
Ромски здравствен медијатор?
Ñ те советува и разговара со тебе за сите здравствени потреби и проблеми на твоето 

семејство
Ñ ти помага (придружба, информирање, појаснување, објаснување) во надминување 

на проблемите и во остварување на контактите со здравствени и социјални 
институции

Ñ те придружува до релевантната институција/организација доколку е тоа неопходно
Ñ те информира за здравствените и социјалните услуги кои ти следуваат и ти помага 

при пополнување на потребната документација
Ñ ти помага да добиеш лична карта, прв извод од матична книга на родени, 

здравствена книшка и здравствено осигурување
Ñ те информира и ти ги објаснува твоите права како пациент и обврските како 

пациент
Ñ воспоствува контакт со одредени институции во случај кога ти е повредено 

одредено право (право на детето, социјално и човеково право)
Ñ те советува тебе и твоето семејство за прашања поврзани со планирање на 

семејство и репродуктивно здравје
Ñ ти помага како да направиш вакцинација/имунизација на твоите деца
Ñ те советува за принципите за хигиена и основни здравствени прашања
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