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Програмата Ромски здравствени медијатори во Македонија започна да се имплементира во 2010 го-
дина од страна на ХЕРА, со поддршка на ФООМ и Министерството за надворешни работи на Норвеш-
ка. Истата година беше формирана мултисекторска работна група составена од претставници од реле-
вантните министерства и невладини организации, за подготовка на Стратешката рамка за воведување 
на Ромските здравствени медијатори во Република Македонија. На иницијатива на Министерството за 
здравство во 2011 година, во насока на унапредување на здравствениот статус на ромското население, 
Стратешката рамка беше усвоена од Владата на Република Македонија. Првите работни ангажирања 
на ромските здравствени медијатори - (РЗМ) беа финансиски поддржани од Министерството за здрав-
ство во 2012 година. Министерството за здравство обезбеди финансиски средства за  ангажирање на 
РЗМ, како и канцелариски простор за нивно сместување во здравствените домови во општините Шуто 
Оризари, Карпош, Тетово, Гостивар, Штип, Кочани, Прилеп и Битола. На овој начин се овозможи РЗМ 
да бидат лесно достапни за населението и за здравствените работници. Во 2013 година, во поддрш-
ка на програмата се вклучија и канцелариите на УНИЦЕФ и УНФПА во Македонија. Во ноември 2014, 
Министерството за здравство обезбеди финансиски средства за ангажирање на 9 нови РЗМ, како и 
канцеларски простор за нивно сместување во здравствените домови во општините Куманово, Гази 
Баба, Ѓорче Петров и Делчево. Преку оваа програма, повеќе од 40 лица успешно ја поминаа обуката за 
ромски здравствени медијатори, спроведена од наставниот кадар во Средното медицинско училиште 
„Д-р Панче Караѓозов” – Скопје.

Токму билтенот број 4 има за цел да ви ги презентира постигнувањата на програмата и да ве запознае 
поблиску со потребата од РЗМ помеѓу ромското население, од една страна, и здравствените работни-
ци, од друга страна.

Презентираните случаи во овој билтен се само една од причините кои нè мотивираат да продолжиме 
со поддршката на оваа програма  и се надеваме дека во скоро време таа ќе биде институционализи-
рана, со што ќе се обезбеди нејзината одржливост.

Мила Царовска, 
програмска координаторка ХЕРА  

ВОВЕД



Работата на ромските здравствени медијатори не е 
ниту малку лесна, а е повеќе од потребна. Здравстве-
ните медијатори се линк меѓу здравствениот систем и 
ромската популација. Тие ги информираат Ромите за 
нивните здравствени права, за тоа колку е важна ре-
довната имунизација, примањето редовна терапија, 
одењето на гинеколог, поседувањето лични докумен-
ти, хигиената. Искуствата од терен покажуваат дека 
медијаторите наидуваат на многу проблеми бидејќи 
Ромите се слабо информирани за своите здравствени 
права, но се трудат успешно да ги решат проблемите 
и да им помогнат на луѓето.  

Во Тетово има две ромски здравствени медијаторки. 
Една од нив е Шефкете Хамза.

На терен, во заедницата, таа се соочува со многу раз-
лични проблеми. Но причина повеќе да му се помог-
не на сопствениот народ, како што вели Хамза, е што 
Ромите се наоѓаат на маргините на општеството, има-
ат низок  степен на образование и се слабо информи-
рани за своите здравствени права. 
„Јас сум Ромка и живеам во ромската населба во Те-
тово. Таму сите меѓу себе се знаеме и се почитуваме, 
затоа сум одлично прифатена од заедницата. На ром-
ската заедница ѝ го олеснувам пристапот до здрав-
ствените услуги. Луѓето најчесто бараат помош за 
пристап до матичен лекар и гинеколог, како и пристап 
до здравствена книшка и електронска здравствена 
картичка“, вели Шефкете Хамза. 

Таа вели дека нејзиното влијание е огромно, особе-
но што нејзиното семејство е интегрирано во градот 
и служи како пример за останатите Роми од заедни-
цата. На почеток не била добро прифатена во Здрав-
ствениот дом, бидејќи вработените не можеле да 
ја разберат нејзината улога, со оглед на тоа што ме-
дијаторството е новина во државата и има потреба 
од промоција. Сега, вели, работите се смениле и таа 
била одлично прифатена од вработениот медицински 
персонал. Задоволна е што канцеларијата е сместена 
во Здравствениот дом во Тетово, но вели дека  рабо-
тата ќе биде уште поуспешна доколку имаат пристап 
до компјутер и Интернет. 

ЗДРАВСТВЕНИТЕ МЕДИЈАТОРИ 

-ЛИНК МЕЃУ РОМСКАТА ЗАЕДНИЦА 

И ЗДРАВСТВЕНИОТ СИСТЕМ

Ромската заедница во 
Тетово има доверба во 
здравствените медијатори

Во источниот дел од државата, во Кочани, Серџат 
Идиќ успешно ги совладува тешкотиите и им помага 
на Ромите во овој крај. 

Во Здравствениот дом е сместен заедно со седум па-
тронажни сестри, со кои одлично соработува и од кои 
е добро прифатен. Но, бидејќи ромската населба се 
наоѓа далеку од здравствената установа, работата ја 
врши исклучиво на терен. 
 
Серџат објаснува  дека наидува на деца кои не се вак-
цинирани, не одат на систематски прегледи, на жени во 
репродуктивниот период кои не посетуваат гинеколог. 
Но, вели, мотивацијата се состои во тоа што ѝ помага на  
заедницата, ги запознава со нивните права и работи врз 
проблемот со дискриминацијата на ромската популација.

„Мојата улога е да ги посетувам ромските семејства, 
да им давам совети, да ги информирам за нивните 
здравствени права, да им укажам како навреме да ги 
пријават новороденчињата, како да дојдат до извод 
од матична книга на родените и други лични докумен-
ти“, објаснува Серџат Идиќ.

Овој млад човек смета дека ромските здравствени 
медијатори се од голема помош за заедницата и затоа 
треба да ја имаат поддршката од општеството. 

 Директорот на Здравствениот дом во Кочани, Иван 
Спанчевски, вели  дека ромските здравствени медија-
тори се од голема корист бидејќи се добра врска меѓу 
ромската заедница и здравствениот систем.
 
„Го поддржувам работењето на медијаторите и сме-
там дека тие треба и понатаму да продолжат со своја-
та мисија. Во Здравствениот дом имаат услови за ра-
бота заедно со поливалентната патронажна служба, 
со која имаат добра соработка“, изјави Спанчевски.  

За добрата соработка што ја остваруваат со здравствени-
от медијатор, за напредокот со интегрирањето на ром-
ската заедница,  сведочат и во тимот на патронажните 
медицински сестри,  како и во службата за имунизација.

Во Кочани брз напредок со 
интеграцијата на Ромите
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Во главниот град на државата, Скопје, во моментот 
има пет ромски здравствени медијатори. Двајца се 
во поликлиниката во Шуто Оризари, двајца во поли-
клиниката во Ѓорче Петров и еден во поликлиниката 
во населба М.А. Ченто.
 
Љатифе Шиковска е здравствен медијатор во најголе-
мата општина Шуто Оризари, каде што има над 22 000 
жители.  Се проценува дека во населбата живеат по-
веќе од 13 000 жени во репродуктивен период,од кои 
најголемиот дел примаат социјална помош, живеат во 
супстандардни услови и не се здравствено осигурани.  

Како ромски здравствен медијатор, таа е секогаш на 
терен, таму каде што е потребна во вистинскиот мо-
мент. Влегува секаде без проблем, особено во најзаф-
рлените места кои се изолирани и тешко достапни.
 
Шиковска раскажува дека луѓето најмногу бараат помош 
околу остварување право на здравствено осигурување, 
наоѓање матични лекари во примарното здравство, ма-
тичен гинеколог, бидејќи во населбата го нема, а за голем 
број деца кои не се евидентирани во Матичната книга на 
родените се отпочнува постапка за регистрација во МКР.  

Во Шуто Оризари постојано се бара помош од ромскиот здравствен 
медијатор

„Има многу луѓе  кои не го решиле статусот на др-
жавјанство, пополнуваме формулари и докумен-
ти за пререгистрација и апликација за електронски 
здравствени картички, информираме, посредуваме, 
ги придружуваме до соодветни здравствени инсти-
туции или центри за социјална работа каде што се 
врши остварување на правата за социјална заштита“, 
објаснува Шиковска.
 
Сепак, најголема мотивација во работењето ѝ го дава 
чувството дека  им помага  на луѓето во моментите 
кога им е најтешко. Тоа се луѓе кои се во тешка  еко-
номска состојба, имаат лоши услови за живот, не се 
информирани ниту едуцирани за своите права,  се-
којдневно водат  борба за егзистенција и се комплет-
но исклучени  од институциите на системот.
 
„Нема ништо поубаво и нема поголемо задоволство 
од тоа кога ќе видам задоволни и насмеани лица, се-
мејства на кои сме им решиле одредени проблеми 
што за нив значат егзистенција и живот, тоа за мене 
значи дополнителна мотивација и охрабрување да 
продолжам со предизвикот наречен – Медијатор“, 
вели Шиковска.
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 Шиковска е одлично прифатена од ромската заед-
ница, со која работи повеќе од 15 години. Вели дека 
луѓето ѝ веруваат и знаат дека ќе го реши нивниот 
случај, порано или подоцна.
 
„Луѓето ме препознаваат како ромски здравствен 
медијатор, знаат каде да ме најдат и за што можат 
да ми се обратат. Има многу луѓе кои ми се обрати-
ле и побарале одредена помош, а не живеат во Шуто 
Оризари, туку во други населби во Скопје. Никогаш 
не сум ги одбила, напротив, се трудам да им помог-
нам за да се реши проблемот. Токму затоа сум многу 
препознатлива во заедницата и во институциите со 
кои соработувам во интерес на целната група со која 
работам“, вели Шиковска.
 
Задоволна е со просторот и  условите за работа во 
канцеларијата која се наоѓа во Поликлиниката во 
Шуто Оризари, која е дел од Здравствениот дом –
Скопје. Вели дека ѝ недостасува само техничка под-
дршка, Интернет, телефон и фотокопир, за да може 
да работи уште поуспешно и поефикасно.

Дека од медицинскиот персонал е прифатена одлич-
но, потврдуваат и во  Здравствениот дом. Соработува 
со матичните лекари, а особено со службата за иму-
низација на децата и со патронажните сестри, каде 

што остварува соработка во интерес на бремените 
жени и родилките.
 
„Медицинскиот персонал ги има прифатено ром-
ските здравствени медијатори и имаме добра сора-
ботка. Досегашното нивно работење покажа дека  
има многу добар линк меѓу ромската популација и 
здравствениот систем за олеснување на пристапот до 
здравствената заштита, за социјалните и граѓанските 
права. Имаме добра соработка при пронаѓање на не-
вакцинирани деца, пронаоѓање на терен на лица кои 
не се достапни, запознавање на ромската популација 
со здравствените права, помагање при собирање 
медицинска и друга документација“, вели Татјана Бе-
авска Вучковиќ, директорка на Здравствениот дом – 
Скопје.  
 
Работата на тројцата здравствени медијатори од три 
различни градови, кои се земени како пример за да 
се отслика ситуацијата на терен, покажува колку еден 
ваков проект е од корист за ромската популација.
Особено што ромската заедница гледа со доверба и 
сака да соработува со луѓе кои го знаат ромскиот ја-
зик, нивните обичаи и традиција, какви што се всуш-
ност и самите медијатори, бидејќи потекнуваат од 
истата таа заедница. 
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ЗОШТО РЗМ ВИСТИНСКИ ПРИКАЗНИ
СЛУЧАЈ 1

ДЕВОЈЧЕТО 
ШТО ПРОСЕШЕ 
НА УЛИЦА СЕГА 
ИМА МАТИЧЕН 
ЛЕКАР И ПРИМА 
ВАКЦИНИ

СЛУЧАЈ 3-сведоштво

ВО КОЧАНИ Е ЗГОЛЕМЕН БРОЈОТ 
НА ЖЕНИ РОМКИ ШТО ОДАТ НА 
ГИНЕКОЛОГ

Пред четири години, одејќи по улица, забележав девојче 
кое лежеше на бетонот и просеше. Надвор беше многу 
студено, а тоа на себе немаше ниту јакна,  ниту чевли на 
нозете. Беше боса, нозете ѝ беа помодрени од студ, а 
раката ѝ беше испружена за луѓето да ѝ фрлат по некој 
денар, за да однесе пари за леб на нејзиното семејство. 
Вака ја започна својата приказна Шефкете Хамза, ромски 
здравствен медијатор во Здравствениот дом во Тетово.   

Како ромски здравствен медијатор, Шефкете настапила 
прибрано и мудро, му се доближила на девојчето со на-
мера да дознае детали од нејзиниот живот. 

 „Мојата улога како ромски здравствен медијатор беше 
да седнам до девојчето и да разговарам без да спом-
нам која е мојата работа, за да не се исплаши и потоа да 
не сака да зборува со мене. Требаше да истражам каде 
живее, кои ѝ се родителите, зошто проси на улица, дали 
посетува училиште, дали има здравствени докумен-
ти“, објаснува  Шефкете.

„Од почеток девојчето не сакаше да зборува, кога ѝ се 
обратив на ромски јазик и ѝ кажав дека и јас сум Ромка, 
дека ѝ помагам на ромската заедница со здравствени 
проблеми, девојчето се ослободи и почна да зборува. 
Потоа јас го посетив нејзиното семејство, им објаснив 
на родителите дека таа не смее да проси, дека треба да 
посетува градинка која е бесплатна и каде што може да 
се вклучи во проектот Инклузија на децата Роми. Роди-
телите пројавија желба за нивната ќерка да започне да 
оди во градинка. Со помош на НВО Сонце, успеавме да 
го запишеме девојчето во градинка, тие ѝ купија боенки, 
тетратки,  облека, чизми и сите други потребни работи.

Денес ова девојче не проси, посетува градинка како и дру-
гите деца, ги прими сите потребни вакцини кои ги нема-
ше примено, има свој матичен лекар, ја завршува својата 
приказна здравствениот медијатор Шефкете Хамза

За две години, колку што работи ромскиот здравст-
вен медијатор,  во Кочани е зголемен бројот на жени 
Ромки кои бараат помош од гинеколог. Жените во 
репродуктивниот период, но и постарите, ја сфатиле 
важноста од редовни гинеколошки прегледи и голем 
дел од нив веќе имаат матичен гиенколог. 

Овој значаен напредок го потврдија во Здравствениот дом 
во Кочани. Во патронажната служба се изненадени од овој 
факт и не го кријат задоволството  од ваквата состојба. 
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ЗОШТО РЗМ ВИСТИНСКИ ПРИКАЗНИ
НЕ ЈА ПРИМАЛЕ 
ДА СЕ ПОРОДИ, 
СЕГА 
МАЈКАТА И 
БЕБЕТО СЕ 
ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРАНИ

СЛУЧАЈ 2

ВО КОЧАНИ Е ЗГОЛЕМЕН БРОЈОТ 
НА ЖЕНИ РОМКИ ШТО ОДАТ НА 
ГИНЕКОЛОГ

Имав еден специфичен случај на млада девојка која 
имаше само 16 години,а беше мажена и бремена во 
9-тиот месец, се присетува Љатифе Шиковска, здрав-
ствен медијатор во населбата Шуто Оризари. Девојка-
та немала никаква документација, не била евиденти-
рана во Матичната книга на родените, немала ниту 
здравствено осигурување.

 „Отпочнав постапка за регистрација, но во меѓувре-
ме таа доби породилни болки и нејзините најблиски 
во раните утрински часови се упатиле во Клиниката за 
гинекологија и акушерство. Но, за жал, таму не сакале 
да ја примат и хоспитализираат без здравствена леги-
тимација и сини картони.

Немоќен да направи што било, свекорот на девојка-
та ми се јави на телефон и ме замоли да дојдам до 
Клиниката за  да им помогнам. Веднаш се упатив 
таму, се легитимирав кај докторката и кажав дека 
девојката треба да биде веднаш примена на поро-
дилно одделение бидејќи иако нема соодветна до-
кументација, тие се должни да ја примат како итен 
случај, а дури  потоа ќе разговараме околу админи-
стративните постапки. По краткото објаснување со 
докторката, девојката беше примена и по 20 мину-
ти, безбедно се породи. Мајката по три месеци го 
доби првиот извод на родените со полни 17 години, 
извадивме лична карта и извршивме упис на бебето 
во МКР. Таа и бебето сега имаат и здравствено оси-
гурување“, ја завршува својата приказна Шиковска, 
за која ова е само еден од многуте успешно заврше-
ни случаи.

„Здравствениот медијатор Серџат Идиќим им за-
кажува прегледи на жените за да одат на гинеколог, 
ги наоѓа децата кои не се вакцинирани.Тој им  пома-
га околу пререгистрацијата на неосигураните лица, 
како и при вадењето лични документи. Патронажната 
служба редовно ја информира кога некоја жена ќе се 
породи надвор од Кочани, за да можеме да ја посе-
тиме и да ја советуваме бидејќи за тие случаи тешко 
се дознава“, вели Олга Ѓоргиевска, главна патронажна 
сестра во Здравствениот дом во Кочани. 
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Здравствени 
услуги
(Општ матичен 
лекар, стоматолог,  
гинеколог)

Лична 
документација

КАРПОШ-ЗЛОКУЌАНИ
АЛМАДЕТ ОСМАНОВСКА

Право на 
здравствено 
осигурување

Имунизација

Социјална 
заштита

Придружба 
(за лична 
документација, 
социјална заштита и 
здравствена заштита)

Вкупно

43 145

256 183

72 456

33

/ /

107

532 1054

21 118

218 150

30 359

18 56

364 822

80 175

Упатени Упатени 

Упатени Упатени 

Упатени Упатени 

Упатени Упатени 

Упатени 

Упатени 

Упатени 

Упатени Упатени 

Го оствариле

правото
Го оствариле

правото

Го оствариле

правото
Го оствариле

правото

Го оствариле

правото
Го оствариле

правото

Го оствариле

правото
Го оствариле

правото

Го оствариле
правото

Го оствариле
правото

Го оствариле

правото
Го оствариле

правото

ПОСТИГНАТИ 
РЕЗУЛТАТИ 
ВО 2014

128 77Упатени 

Го оствариле

правото

ШУТО ОРИЗАРИ
ЉАТИФА ШИКОВСКА

163 139Упатени 

Го оствариле

правото

Вкупно за сите 
општини 3786



ТЕТОВО
ШЕФЌЕТЕ ХАМЗА

КОЧАНИ
СЕРЏАТ ИДИЌ

ШТИП
СЕНЕМ ЈАШАРОВА

80 98 493

209

280

173

171

150

223

113

78

34

24

42

32

212 662 1326

/ / /

62 84 404

204

276

136

165

355

129

184

99

71

427

11

12

40

12

137 994 1185

77

Упатени Упатени Упатени 

Упатени 

Упатени 

Упатени 

Упатени 

Упатени 

Упатени 

Упатени 

Упатени 

Упатени 

Упатени 

Упатени 

Упатени 

Упатени 

Упатени 

Упатени Упатени Упатени 

Упатени 

Го оствариле

правото
Го оствариле

правото
Го оствариле

правото

Го оствариле

правото

Го оствариле

правото

Го оствариле

правото

Го оствариле

правото

Го оствариле

правото

Го оствариле

правото

Го оствариле

правото

Го оствариле

правото

Го оствариле

правото

Го оствариле

правото

Го оствариле

правото

Го оствариле

правото

Го оствариле

правото

Го оствариле

правото

Го оствариле
правото

Го оствариле правото

Го оствариле
правото

Го оствариле
правото

Го оствариле

правото

3502




